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SELETUSKIRI 
 

 

1 Sissejuhatus 
1.1 Töö koostamise alus 

Käesolev projekt on koostatud Eesti Rahva Muuseumi tellimusel Tartus, Muuseumi Tee 2 ehitatava 

muuseumi välialadel kasutatavate piknikulaudade lahendamiseks.  

Projekti koostamisel lähtuti Tellija poolt esitatud kontseptuaalsest lahendusest (skeem 1, skeem 2), 

mille põhimõtteline idee – trapets - oli lähtekohaks projekteeritud tarindi üldmuljes ja 

plaanilahenduses. Projektlahendus ei lähtu samas esitatud kontseptsiooni visuaalsest ja 

konstruktiivsest lahendusest. 

 

 

Skeem 1. Piknikulaua algne ideekavand. 
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Skeem 2. Piknikulaua algne ideekavand – üksikmoodul. 

 

2 Projektlahendus 
2.1 Kontseptsioon, tarindus 

Kontseptsiooni väljatöötamisel lähtuti ERM logost ning tellija esitatud ideekavandist. Kuna 

trapetsikujulise põhiplaaniga mooduli kasutamine üksikult on esteetiliselt küsitav, töötati välja nö 

kolme mooduli süsteem: 

 üksikmoodul: paralleelsete külgede ja otstega, trapetsi motiiv on vaid ristlõikes, kasutatav 

üksikult igas asetuses, saab moodustada ka mitmest moodulist koosneva omavahel 

ühendatud rea; 

 trapetsmoodul: baseerub 8-nurksel polügoonil, trapetsi motiiv on ristlõikes ja põhiplaanis; 

saab kombineerida ühendatud ringiks või murdjooneks või üheks sirgeks; 

 otsamoodul: ühe külgedega risti otsaküljega ja teise diagonaalse küljega -  trapetsmoodulist 

moodustatud struktuuride lõpetuseks. 

Kõigi moodulite läbiv materjal on puit: 

 kandvad raamid – liimpuit (240 x 100 mm); 

 katuse- ja küljekilbid – ristkihtpuit (60 mm); 

 iste- ja lauaplaadid – esimene eelistus liimpuit (70 mm), teine eelistus hööveldatud puit; 

 toed jms – hööveldatud saematerjal. 

Katusekilpide alternatiivse lahendusena võib kasutada veekindlat vineeri (24 mm), mille pealisküljele 

kinnitatakse 20 mm laudis. Laudis peab ulatuma üle vineeri min 50 mm. Raamide ehitamisel võib 

kasutada liimpuidu asemel erimõõdulist saematerjali. Küljekilpide materjalivalik peab tagama nende 

jäikuse, esimene eelistus on ristkihtpuit. 
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Raamide ühendusdetailid (joonis 1 D1) jt detailide kinnitusvahendid/sõlmed täpsustada 

tööjoonistega. Puitelemendid tapitakse omavahel, kui joonisel ei ole näidatud teisiti. Laua- ja 

isteplaatide laudade omavaheline ühendus keermelattidega on soovituslik, selle võib ära jätta, kui on 

tagatud plaatide jäikus (ebavajalik, kui kasutatakse ristkihtpuitplaati või liimpuitplaati). 

Isteplaat tapitakse külgedelt raami, isteplaadi risttoed kinnitada tagant naelutusplaadi või 

kruviühendusega küljeplaadi külge. Raame omavahel ühendav keermelatt (isteplaadi all) on 

soovituslik ja selle võib ära jätta, kui on tagatud kogu konstruktsiooni jäikus. 

Kõigi materjalide lõppvalikud teeb tellija. Materjalide valikul ja viimistluses tuleb arvestada teiste 

ERM välialal olevate puittarindite ja hoonete viimistlusega. 

Küljekilpidele lõigatakse sisse ornament. Ornamendi motiivi valib tellija (projektis kasutatud Kuusalu 

vöömustri motiivi). 

Piknikulaud-varjualuste visualisatsioonid on antud joonistel 1-2. 

 

2.2 Moodulite paigaldus 

Moodulite paigaldusvõimalusi on näidatud skeemil 3. Üksikmoodulite paigaldamisel asukoha või 

asendipiiranguid ei ole. Trapetsmoodulite kasutamisel tuleb moodul alati paigaldada koos 

otsamoodulitega. Trapetsmooduli pingi, laua ja katuseservade nurgad on teravad ja võivad olla 

kasutajatele ohtlikud. 

 

Skeem 3. Ülal: üksikmoodul, grupeerimise võimalusi, all trapetsmooduli ja otsamooduli grupeerimisvõimalusi. 

 

2.3 Materjalide spetsifikatsioon 

Digiversioonis vt eraldi lisatud fail "1650KP2_Tööde_mahud.xlsx" 

Materjalide spetsifikatsioon täpsustada vastavalt ehituseks valitavatele materjalidele ning sõlmede 

lahendustele. Spetsifikatsioon ei sisalda kinnitusvahendeid – täpsustatakse ehituseelselt 

tööjoonistega.   
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2.4 Puitkonstruktsioonide tarindus, nõuded materjalidele 

2.4.1 Üldnõuded 

Kõik tööd tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale ehitustavale. Ehitaja peab tagama, et 

ehitustööd sooritataks vastavalt Ehituseadustikule jt teistele kehtivatele seadustele ning määrustele 

ning läbiksid ette nähtud ülevaatuse ning kontrolli selleks määratud ametiisikute poolt. Ehitamisel 

tuleb juhinduda Ehitusseadustiku § 12-st. 

Puitkonstruktsioonide rajamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, 

lähtuda heast ehitustavast, üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning lisaks alljärgnevatest 

dokumentidest: 

▪ Tarindi RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid; 

▪ EVS-EN 351, Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega töödeldud täispuit; 

▪ EVS-EN 14081, Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit; 

▪ EVS-EN 460:1999, Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Juhised 

puidu vastupidavusnõuete kohta ohuklassides; 

▪ RT 21-10750, Sae- ja höövelpuit; 

▪ kinnitusvahendid jm metalldetailid peavad vastama EVS-EN 383; EVS-EN 912; EVS-EN 14545; EVS-

EN 14592; EVS-EN 26891 nõuetele. 

 

Tööde teostamisel lähtuda üldiselt "Teetööde tehnilistes kirjeldustes"1 antud tööde kirjeldustest 

matkaraja tarindite ehituslikku spetsiifikat arvestades alljärgnevalt (järgnevas loetelus on viidatud töö 

tehnilise kirjelduse koodile):  

▪ puitkonstruktsioonid - 61400 Puitkonstruktsioonid. 

 

Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljärgnevaga: 

▪ töid võib teostada ettevõte, millel on lepinguline suhe Ehitusseadustiku § 22-23 kohaselt 

sätestatud isikuga; arvestades tarindite spetsiifikat, on nõutav lisaks insenerile ka ehituspuusepa 

kutsetunnistust omava spetsialisti olemasolu ettevõttes;  

▪ puittarindeid ehitaval ettevõttel peab olema varasem töökogemus sarnaste 

puitkonstruktsioonide ehitamisel kaitseala tingimustes, spetsialistide pädevus ja kogemus peab 

olema tõendatud;  

▪ nõutav on, et tööd peavad toimuma pakkuja poolt hankes näidatud pädevate spetsialistide 

osalemisel või järelvalve all igapäevaselt objektil kohapeal; 

▪ ehitustööd tuleb teostada tellijapoolse omanikujärelvalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20); 

ehitustööde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustiku § 

15-s ette nähtud korrale.  

 

Kõik konstruktsioonid tuleb valmistada EVS-EN 1995 nõuete kohaselt, töö peab olema tehtud 

vastavalt joonistele. Konstruktsioonide ja materjalide muutmine on kooskõlastatult tellija ja 

projekteerijaga lubatav, kui sellega ei muutu rajatiste välimus, püsivus ja vastupidavus ilmastikule. 

Muudatused tarindite kujunduses konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga. Kõigi 

projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral, sh sõlmede jm täpsustamine, konsulteerida 

projekti autoriga. 

                                                           

1 https://www.eesti.ee/portaal/!this.query_view_form_spetsi_kinnitamine?spets=15 
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2.4.2 Nõuded materjalidele 

Materjalide kasutamisel tuleb arvestada alljärgnevaid nõudeid: 

▪ materjalide valikul ja pinnatöötlusel arvestada keskkonnaklassi C3 nõuetega; 

▪ materjalina kasutada mändi (tugevusklass C24; tugevusnõuded EVS-EN 14081); 

▪ pinkide ja laudade ehitamisel (kui ei kasutata liimpuitu) kasutada hööveldatud puitu; 

▪ konstruktsioonis kasutada A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR dokument 1:1998 “Põhjamaade 

puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd), vt ka ptk 2.7; 

▪ immutatud puidu lõikamise, hööveldamise, sälkamise ja puurimise järel tuleb paljastunud puidu 

pind töödelda (pintseldada või immutisse kasta) tootja juhiste kohaselt sobiva 

puidukaitsevahendiga;. 

▪ metalldetailidel kasutada keskkonnklassile C3 vastavalt kuumtsingitud terast, kasutada võib ka 

roostevaba terast, metalldetailid peavad vastama EVS-EN 912; EVS-EN 14545; EVS-EN 14592; 

EVS-EN 26891 nõuetele; 

▪ ühes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid peavad olema kõik ühest materjalist,  

tsingitud ja roostevabad kinnitusvahendid ei tohi omavahel kokku puutuda; 

▪ alumiiniumist kinnitusvahendeid immutatud puiduga koos kasutada ei ole lubatud; 

▪ kruvide, keermelattide ja puidupoltide jaoks tuleb puurida kinnituste jaoks eelnevalt juhtavad, 

eriti puidutooriku otsa lähedale. 

2.5 Keskkonnanõuded 

Ehitamisel tekkivad jäätmed utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

regulatsioonile. Lammutamisel tekkinud ohtlike materjalide (immutatud puit) käsitlemine peab 

toimuma vastavalt Tervisekaitse- ja Ohutusnõuetele ning Jäätmeseadusele.  

Ehitaja peab vältima saasteainete (eriti puidukonservantide) sattumist pinnasesse ja põhjavette. 

Puidukonservant, kütused, õlid jm ehitusel kasutatavad võimalikud keskkonda saastavad vedelikud 

peavad olema ladustatud lekkekindlalt. Lõikepindade immutusvahendit tuleb hoida, kasutada, 

käidelda ja utiliseerida vaid tootja poolt lubatud juhiseid järgides. Sügavimmutatud puitmaterjali ei 

tohi põletada ja jätta loodusesse. 

Taimekaitsemürkide kasutamine (keemiline umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes eesmärgil ja viisil 

ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on rangelt keelatud. 

3 Hooldus 
Alljärgnevalt antakse üldnõuded projekteeritud rajatiste hoolduseks. Rajatisi tuleb kasutada 

sihipäraselt vastavalt Ehitusseadustiku § 16 ja 19-le ning hooldada hea tava ja alljärgnevalt 

kirjeldatud nõudeid arvestades. Hoolustööde organiseerimiseks on soovitav kasutada hooldustööde 

päevikut. Hooldustööde ajakava ning spetsiifika määrab koostöös ehitajaga tellija.  

Nõuded hoolduseks: 

▪ tarindite tehnilist seisundit kontrollitakse perioodil aprill-november soovitavalt 1  kord kuus, kuid 

mitte harvem kui kolm korda  hooajal (aprill, juuli, november); 
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▪ tarindite purunenud osad, kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused 

kõrvaldatakse jooksvalt hiljemalt 5 päeva jooksul peale teavituse saamist; juhul, kui kohene 

jooksev remont ei ole võimalik, suletakse tarind kasutamiseks kuni vea kõrvaldamiseni; 

▪ tarindite  kasutamist raskendavate, kuid kasutajale mitte ohtlike purunemiste, deformatsioonide 

või kulumiste ilmnemisel tuleb koheselt peale probleemist teavituse saamist probleemne tarind 

eraldada visuaalse hoiatava markeeringuga (nt hoiatuslint) kuni probleemi kõrvaldamiseni; 

▪ lumevabal ajal tekkinud pinnakahjustused (graffiti, vandalism jms) likvideeritakse hiljemalt kahe 

nädala jooksul peale probleemist teavituse saamist, paljandunud immutamata puit töödeldakse 

puidukonservandiga; 

▪ puitdetailide korduvpinnatöötluse/hoolduse intervalli ja spetsiifika määratleb tellija koos 

ehitajaga ja see valitakse vastavalt kasutatud materjalile ja selle pinnatöötlustehnoloogiale; 

▪ puitmaterjali maht võib muutuda sõltuvalt välisõhu niiskusest – seetõttu tuleb rutiinse kontrolli 

raames kontrollida polt- ja  kruvikinnituste (ka teisi liiteid) lõtke; lõtkude olemasolul tuleb poldid-

kruvid täiendavalt pingutada; 

▪ tarindid  põrand puhastatakse linnusõnnikust jm mustusest jooksvalt, kuid mitte harvem kui 1 

kord nädalas perioodil aprill-november. 
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