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Venemaa poolt 2014. aastal kehtestatud impordipiirangud Euroopa Liidu maadele on 

langetanud toorpiima müügihinna alla omahinna taseme. Keerulise olukorra tõttu 

piimaturul ei suudeta tihedas konkurentsis püsida ning paljud nõukogudeaegsete 

laudakomplekside omanikud on sunnitud oma tootmised sulgema. Vanadele 

tootmishoonetele tuleb leida uus kasutusala. 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda Haage Agro OÜ farmikompleksile uus 

funktsioon, milles lõpplahenduse leidmiseks tuli koostada ühe korpuse renoveerimise plaan 

tegelemaks puidutööstusega, koostatada uue puidutööstuse tootmishoone ehitusplaan ning 

võrrelda nende maksumust. 

 

Magistritöö käigus teostati laudakompleksi kuuluvatele hoonetele seisukorra hindamine 

välise vaatluse teel ning raudbetoonkonstruktsioonide väline hindamine, mille käigus anti 

kõigile raudbetoonelementide hinded. Eelpool kirjeldatud hindamise aluseks oli 

1977.aastal koostatud farmikompleksi projektdokumentatsioon. Ehitiste maksumuse 

analüüsiks koostati eelarved, milles kasutati 2015. - 2016.aasta ehitusturu hindasid. 

 

Hoonete tehnilise seisukorra hinnete alusel tehti kindlaks, milliseid töid on vaja 

renoveerimiseks teostada ning millised on ehitustööde mahud. Lisaks leiti hindamise 

käigus, et hoone konstruktsioonid on rahuldava seisukorraga ning neid uuendades on 

võimalik ehitise  kasutusiga pikendada. Koostatud eelarvetest selgus, et renoveeritava ja 

uue sama otstarbelise hoone ehitamise hinna vahe võib ulatuda kuni 250 000 euroni, 

renoveerimise kasuks. 

 

Ehitustööde maksumuse analüüsiga jõuti seisukohale, et majanduslikult on otstarbekam 

renoveerida olemasolev hoone. Vana korpuse renoveerimine on soodsam ning 

keskkonnasõbralikum võrreldes uue tootmiskompleksi ehitamisega. Peale selle on 

võimalik olemasoleva ehitise kõrvalasuvatesse hoontesse, millele lõputöös funtsiooni ei 

antud, hiljem tootmist laiendada. Kogu renoveerimisprojekt on koostatud eesmärgiga, et 

seda on võimalik Haage Agro OÜ-l tulevikus uue tootmise alustamiseks kasutada. 

 

Märksõnad: renoveerimine, ehitusmaksumuste võrdlus, tootmishoone, tehnoloogia 
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Russian Federation issued an import restrictions for European Union on 2014 which 

has lowered the selling price of raw milk at below cost levels. Due to the difficult situation 

on the milk market, producers can not remain competitive and many of the Soviet-era 

stable complex owners are forced to close down its production facilities.There is a need for 

finding a new use for those production workshops. 

The aim of this master´s thesis is to give a new output to the barn complex of Haage Agro 

OÜ, wherein the final solution was to draw up a single corps renovation plan for dealing 

with the timber industry, draw up timber industry workshop construction and compare 

their effectiveness. 

During the master thesis barn complex of buildings were given general technical condition 

assessment and external inspection of reinforced concrete structures, during which all of 

reinforced concrete structures were scored. The above-described work was based on the 

farm complex project documentation which was made on 1977. Buildings profitability 

analysis budgets were made with the help of 2015 – 2016 building market prices. 

During the assessing of buildings techincal condition it was determined what work is 

needed to carry out the renovation works and how big are the volumes of construction. In 

addition, during the evaluation it was found  that building structures are in satisfied 

condition and it is possible to extend the lifetime of the constructions by renovating. Draw 

up budgets showed that the difference in price between renovated or new same purpose 

building can reach up to 250 000 euros  in favor of the renovation. 

Works cost analysis showed that it is more efficient to renovate an existing 

buliding. Renovation of the old housing is inexpensive and more environmentally friendly 

compared to the construction of a new production complex. Furthermore, it is possible to 

expand production later on to adjacent buildings, which were not given function in this 

master´s thesis. The entire renovation project has been drawn up with a purpose that it is 

possible for Haage Agro OÜ to use it to start a new production. 

Keywords: renovation, construction costs in comparison, workshop, technology 
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SISSEJUHATUS 
 

Viimastel aastatel on suletud Eestis palju nõukogudeaegseid laudakomplekse. 

Veisefarmide sulgemise põhjuseks on keeruline olukord piimaturul. Olukord tekkis 

Venemaa Föderatsiooni sanktsiooni tõttu Euroopa Liidu toidukaupadele,  mille hulgas 

keelati piima ja piimatoodete tarne Venemaale.  

Magitritöö teema on valitud isiklikust huvist renoveerida majandusolukorra tõttu suletud 

vana laudahoone ning leida sellele uus otstarve. Töös käsitletakse Tartumaal Tähtvere 

vallas Rõhu külas paiknevat Haage Agro farmikompleksi. Käsitletava farmi ettevõtja nägi  

piimaturu jätkuvat langust ning lõpetas 2015.aastal loomade kasvatuse kahjumi tootmise 

tõttu. 

2005.aastal rajati Haage Agro OÜ farmikompleksi uus külmlaut, järgmistel aastatel ehitati 

uued vedelsõnniku- ja silohoidlad. Veiste koguarv ulatus enne tootmise lõpetamist 600 

loomani. Ettevõtja soov on alustada uue tootmisega mõnes teises valdkonnas kui seda on 

loomakasvatus. Võimalikest uutest tootmistest kaaluti kanepitöötlemist, laohoonet ja 

puidutööstust. Sobivaimaks variandiks osutus puidutööstus, millest lähtuti käesoleva töö 

koostamisel. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli olemasolevale laudale leida efektiivseim 

renoveerimise võimalus. Selleks teostati erinevate ehitustehnoloogiate 

kasutamisvõimaluste analüüs, koostati renoveerimistööde ja uute ehitiste kirjeldused, 

eelarved ning nende põhjal võrreldi ehitustööde maksumusi.  

Uue ehitise projekti koostamisel kasutatakse 2015.aastal koostatud AS Mass lao- ja 

tootmishoone projekti, kust saadakse kandekonstruktsioonide põhimõõtmed. Käesolevas 

töös ei koostata konstruktsioonide tugevusarvutusi. Renoveerimismaksumuste arvutamisel 

kasutatakse 2015.-2016.aastatel Eestis ehitatud objektide eelarveid, kuna nii on võimalik 

saada värskemad ehitusturu hinnad. 

Magistritöö koosneb sissejuhatusest, seitsmest peatükist, kokkuvõttest ning lisadest. 

Esimeses peatükis tutvustatakse Haage Agro farmikompleksi ning selle ajalugu. Teises 

peatükis kujutatakse hoonete ehitustehniliset seisukorda, mis koosneb kirjeldustest ja 

joonistest. Kolmandas peatükis määratakse uus tootmisharu ning valitakse sobilikud 
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seadmed. Neljandas peatükis käsitletakse renoveerimise ja ehitamisega seonduvaid 

tähtsamaid seaduseid, millest tuleb lähtuda hoonete projekteerimsel. Viiendas ja kuuendas 

peatükis kirjeldatakse renoveeritava ja uute hoonete ehitamisega seonduvate 

konstruktsioonide lahendusi ning koostatakse mõlemale variandile eelprojekt. Magstritöö 

viimases peatükis on toodud renoveeritava ehitise ja uute hoonete eelarved ning tehakse 

nende analüüs, andmaks vastused magistritöös püstitatud eesmärkidele.  
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1. LAUDAKOMPLEKSI TUTVUSTUS JA AJALUGU 

 

Mägistritöös käsitletav Haage Agro OÜ laudakompleks asub Tartumaal Tähtvere vallas 

Rõhu külas. Esimeste projekteerimistöödega alustati 1977.aastal ELVI 

Erikonstrueerimisbüroos. Farmi nimetus oli siis Tartu Näidissovhoosi Haage osakonna 

Rõhu veisefarm. Lauda ehitus jagati kolmeks etapiks, mis toimusid 1979., 1981. ja 

1985.aastatel, ehitustööd teostas Tartu KEK. [1] 

1977.aastal projekteeriti kolm lauta, kogumahutavusega 1391 lehmale ja 198 vasikale. 

Tehnoloogiliselt oli planeeritud 1080 looma vabapidamiseks sügavallapanul ja ülejäänud 

löaspidamiseks kummimattidel ilma allapanuta [1]. Teistest hoonetest planeeriti rajada: 

sanitaar-läbipääsupunkt, lüpsikoda, alajaam, heinaküünid, kartulihoidla, veetorn, 

pumbamaja, kaalukoda, sõnnikuhoidlad ja silohoidlad. Ehitamata jäeti üks laut, osad 

laoplatsid ja üks sõnnikuhoidla. 

Laudakompleksi kuuluvate hoonete kandetarinditeks on raudbetoonkonstruktsioonid 

(postid, talad, laepaneelid) ja silikaattellistest otsaseinad. Mõlemad laudad on ristlõikelt 

sarnased: 42m laiused, katuslaega karkasshooned, millel on 12m laiused valguslaternad. 

Lautade pikkused on 84m ja 102m. Kuna algselt planeeritud kolmandat lauta ei rajatud, jäi 

lüpsikoja hoone lõplikult välja ehitamata. 1977.aastal oli lüpsikotta planeeritud kolm 

lüpsiplatsi, millest rajati vaid üks.  

1992.aastal ostis farmikompleksi nüüdse nimega Haage Agro OÜ, kes jätkas looma- ja 

teraviljakasvatust. Haage Agro kasutas hooneid lehmade pidamisks kuni 2015.aasta 

juunini, kui laudast viidi ära viimased veised. 24 aasta jooksul arendati kompleksi edasi, 

ehitati uus laut, silohoidlad, kaks vedelsõnnikuhoidlat ning korrastati lagunenud 

heinaküüne. Farmikompleksi asukohaskeem ja hoonete asukohad on kujutatud joonistel 1 

ja 2.   
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Joonis 1. Farmikompleksi väljavõte maaameti kaardilt 

 

 

Joonis 2. Farmikompleksi hoonete eksplikatsioon 
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2. LAUTADE TEHNILISE SEISUKORRA HINDAMINE 

 

Enne ehitiste renoveerimist peab hoonetele teostama tehnilise seisukorra hindamise, et 

selgitada hoonete konstruktsioonide probleemsed kohad. Vanade põllumajandushoonete 

tehnilise seisukorra hindamine teostatati Põllumajanduslike tootmishoonete seisukorra 

hindamise metoodika alusel, mille on koostanud Eesti Maaülikooli professor Jaan Miljan 

[2]. Hindamisel fikseeritakse lagunenud kohad,  kahjustuste raskusaste ning tulemused 

märgitakse joonistele. 

Käesolevas lõputöös käsitletavale laudakompleksile tehti konstruktsioonide väline vaatlus, 

probleemsete kohtade fikseerimine, raudbetoonkonstruktsioonide hindamine vastavalt 

Põllumajanduslike tootmishoonete seisukorra hindamise metoodikale ja kõige suurema 

lauda (edaspidi I laut) teostusmõõdistus. Ehitise tehnilise seisukorra hindamist ei teostatud 

2005. aastal ehitatud laudale. 

 

 

2.1 Konstruktsioonide seisukorra hindamine välise vaatluse teel 

 

Laudakompleksi seisukorra hindamine ja olukorra fikseerimine teostati 19.01 kuni 

21.01.2016.aastal ning I lauda teostusmõõdistamine 05.03 kuni 6.03.2016.aastal. 

Vaatlustöödel kasutati Sony peegelkaamerat ja mõõdistamisel Bosch laserkaugusmõõtjat. 

Fotografeerimise asukohad on esitatud lisas 2 joonisel L.2.1 ning mõõdistus tulemused on 

toodud lisas 3. 
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2.1.1 Seinad 

 

Hoone välisfassaadil on näha mitmeid puudusi, kujutatud joonisel 3. Välisseinad on 

ehitatud gaasbetoonpaneelidest, mille vahele on tekkinud avad (joonis L.2.2). 

Seinapaneelide ühenduskohad ei ole elastsed ja selle tagajärjel on vertikaalvuugid 

lagunenud, millest võib järeldada, et vundament on vajunud. Lautade välisseinade värv on 

luitunud ja maha kooruv (joonis L.2.3) probleem on tekkinud fassaadi mittehooldamise 

tagajärjel. Soklitalade armeeringu kaitsekiht on osaliselt puudu (joonis L.2.4), kuna 

maapind lautade ümber on pikiseinu kaldega hoone poole, mis on põhjustanud pideva vee 

sattumise soklitalale ning võimendanud selle lagunemist. Räästa katteplekid on kogu 

hoone ulatuses roostes (joonis L.2.5), võib arvata, et neid ei ole vahetatud ega hooldatud 

hoone eluea jooksul.  

 

 

Joonis 3. I lauda hooldamata fassaad 

 

Hoone sees on välispiiretel märgata lagunemise jälgi. Seinapaneelide kulumist hoone 

seestpoolt on põhjustanud loomad, närides ja lakkudes kareda keelega, mida kinnitas ka 

hoone kasutaja. Loomtegevuse tagajärjel on tekkinud seintesse augud, mis läbistavad 

seinapaneeli (joonis L.2.6). 
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2.1.2 Kandekonstruktsioonid 

 

Tegemist on sooja laudaga, kus on kümme ja enam korda kõrgem süsihappegaasi sisaldus 

võrreldes välisõhuga, mistõttu toimub konstruktsioonide perioodiline märgumine ja 

kuivamine [3]. Sellistes hoonetes esineb hulgaliselt raudbetoonkonstruktsioonide 

kahjustusi.  Lõputöös käsitletava laudakompleksi põhilised kandekonstruktsioonid on 

raudbetoonpostid ja -talad, mida on näha joonisel 4.  

 

 

Joonis 4. I lauda raudbetoonist kandekonstruktsioon ja lagi 

 

Korrosiooni kahjustusi on kõige rohkem laepaneelidel ja postidel, mis on põhjustanud 

armatuuri kaitsekihi  lagunemise (joonis L.2.7). Sarnast tulemust võib näha ka 

laepaneelidel (joonis L.2.8), mis paiknevad hoone otsaseina uste ning ventilatsioonikorstna 

juures, kuna seal on õhuniiskus suurem. 

Peamised laepaneelide probleemid on seotud nende põikribidega, kus armatuur on 

kaitsekihi lagunemise tagajärjel osaliselt nähtaval. I lauda ühe osa kasutus aktiivsus on 

olnud madalam, millest tulenevalt on ribipaneelid paremas seisukorras (joonis L.2.9). 
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Lauda raudbetoonpostidel on märgata ka loomtegevusest põhjustatud purunenud 

kaitsekiht. Postid, millel on põranda lähedalt armatuuri kaitsekiht puudu (joonis L.2.10), 

asuvad peamiselt vaheseina ääres, mille läheduses paiknesid loomad, kes lõid poste 

sõrgadega. 

Kõige paremas seisukorras on raudbetoonkonstruktsioonidest talad. Neil on märgata ainult 

karboniseerumise jälgi, mille tagajärjel on hakanud armatuuri kaitsekiht lagunema. 

 

 

2.1.3 Põrandad 

 

Hoone põrandaid on lagundanud loomade happelised väljaheited, mis on põhjustanud 

pealmise betoonikihi lagunemise. Virts on imendunud betoonpõrandasse ja hakanud seda 

lagundama, mille tagajärjel on põranda vuukide kohad murenenud. Peale selle on pidev 

koormus looma asemete juures esile kutsunud lohkude tekkimise. Niiske keskkonna ja 

temperatuuride kõikumise mõjul on sõnnikukanalite puidust katted mädanenud ning 

purunenud nagu näha joonisel 5. 

 

 

Joonis 5. I lauda sõnnikukanali mädanenud ja purunenud puidust kate  
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2.1.4 Avatäited 

 

Lautade lintaknad  asuvad kogu pikki seinte ulatuses, sealhulgas on hoonetel ka 

valguslaternad telgedel „C“ ja „D“. Aknad on puust topeltraamidega. Lintakende 

kogupikkus I laudal on 376 m.  

Hoone kasutaja andmetel ei ole ühtegi akent vahetatud. Katkiste klaaside kohad on kinni 

ehitatud vahtpolüstürooli ja kilega, mida on näha joonisel 6, kus on väljatoodud I lauda 

mittekorrektse avatäite näide. 

 

 

Joonis 6. I lauda mittekorrektsed avatäited 

 

Katkised klaasid on peamiselt asendatud kilega. Mõningates kohtades, kus on olnud 

vajadus tagada ruumi parem soojapidavus, on aknaraam eemaldatud ja asendatud 

vahtpolüstüroolsoojusplaatidega. Autori arvates on aknaklaasid purunenud mehaaniliste 

vigastuste tagajärjel. Lisaks on aru saada, et aknaid ei  ole hooldatud, kuna  raamidelt 

koorub värv. 

Lautade lühematel külgedel on viis või kuus suuremat väravat (tõstandvärav, lükandvärav 

või värav) ning kuni kaks väiksemat ust, mille asukohad on näha mõõdistusjoonisel lisas 3. 
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Suurte väravate sage kasutamine on põhjustanud vajaduse neid parandada või välja 

vahetada.  Vanadest kahekümne kahest puitväravast on seitse välja vahetatud  uute 

tõstandväravate vastu. Sealhulgas II laudal on asendamata kõik üksteist väravat, kuna 

omaniku sõnul ei ole seda kompleksi osa kümme aastat kasutatud.  

Väikesed uksed on täielikult suletud, sest neid ei olnud enam vaja kasutada, kuna 

uuendatud tõstandustel on sisseehitatud käiguuksed. Uste täielikuks sulgemiseks on 

kasutatud montaaživahtu (joonis L.2.11). Peale selle on väikeste käiguuste hinged 

roostetanud ja laudis mädanenud. Hoone sees paiknevad uksed ei ole loodis, mistõttu ei 

avane korrektselt. Sellise olukorra on ustele tekitanud füüsilised tegurid. Lisaks on 

siseuksed pideva niiske keskkonna tõttu  mädanenud ja roostes. 

 

 

2.1.5 Muud detailid 

 

I ja II laudas on temperatuuri pidev kõikumine ning kõrge õhuniiskus, mis on tekitanud 

metallelementidele rooste. Korrosiooni kahjustused on tekkinud ventilatsioonišahtidel 

(joonis L.2.12), metall läbiviikudel ning laudas kasutatud metallpiiretel, mida on näha 

joonisel 7. 

 

Joonis 7. Roostes metallpiirded 
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2.1.6 Kommunikatsioonid 

 

Lüpsikojas ning I ja II laudas  on olemas toimiv elektri- ja veevarustus. Joonisel 8 on näha 

olukorda, kus lae alla paigaldatud veetorudel on isolatsioon lagunenud, mistõttu lasevad 

nad vett läbi. 

 

 

Joonis 8. Veetorude lagunenud isolatsioon I laudas 

 

Tsingitud veetorude eluiga sõltub vee kvaliteedist ning ümbritsevast keskkonnast, see on 

keskmiselt 30 kuni 50 aastat. Aja möödudes tekib veetorudesse sade, mille tõttu väheneb 

toru läbimõõt ning hakkab eralduma roostet. Kui tsingitud torul tekib ühte kohta auk, siis 

hakkab toru kiiresti lagunema, mis tähendab põhimõtteliselt toru eluea lõppu. [4] 

Enamus hoonetes olevatele  seadmetele on paigaldatud uued toitekaablid, mis on 

fikseeritud seinale või lae alla korrektselt. Samas leidub kaableid, mis on pärit alates hoone 

kasutusele võtust.  

Elektrikaablite isolatsiooni eluiga mõjutavad: temperatuur, vesi, korroosioon, tolm, hallitus 

ja muud sarnased tegurid [5]. Olemasolevad kaablid tuleb eemaldada hoonest, kuna 

hoonete kasutamisel olid eelmainitud tegurid  isolatsiooni kiireks vananemiseks olemas.  
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2.2 Raudbetoonkonstruktsioonide hindamine välise vaatluse teel 

 

Betoon on ehitusmaterjal, mis saadakse tsemendi, jäme- ja peentäitematerjali ning vee 

segamisel.  Kaasajal on betoon muutunud  peaaegu et asendamatuks ehitusmaterjaliks ning 

sellest on saanud üks levinumaid tehislikke materjale ehituses. Betooni edu on taganud 

järgmised betooni omadused [6]: 

 betoonisegu on hästi vormitav; 

 hea vastupidavus tulele ja veele; 

 pikaealine materjal ning madalad remondikulud; 

 raudbetoon võimaldab valmistada erinevaid monteeritavaid elemente; 

 kõrge survetugevus. 

Just nendel põhjustel hakkasid II Maailmasõja järgses maailmas jõudsalt arenema betooni 

ja raudbetooni  alased uurimistööd ning uute tehnoloogiate arendamine [6].  

1960-1990. aastatel ehitati hulgaliselt põllumajandushooneid. Massiline ehitamine 

põhjustas raudbetoonelementide kasutamise, tänu millele lühenes hoonete monteerimise 

aeg. Raudbetoonkonstruktsiooniga lautade ekspluatatsiooniiga sõltub peamiselt 

raudbetoonpostidest, -taladest ja -ribipaneelidest. Laudaruumides on kuni kümmekorda 

kõrgem süsihappegaasi sisaldus kui välisõhus ning see fakt jäeti sellel ajal arvestamata. [3] 

Betooni keskkond on algselt leeliseline, mis kaitseb konstruktsioonis paiknevat armatuuri 

roostetamise eest. Õhus leiduv süsihappegaas reageerib betooni poorides ja struktuuris 

oleva leelisega. Selle tagajärjel toimub karboniseerumine ehk aluseline keskkond muutub 

neutraalseks. Kui betooni pH langeb alla 8,3, kaotab betoon omaduse kaitsta rauda 

korrosiooni eest. Karboniseerunud betooni kiht kasvab kuni jõuab konstruktsiooni 

armatuurini. Betooni ümbritseva keskkonna kõrge niiskus võib koos hapnikuga panna 

betoonis paikneva armatuuri roostetama. Rooste mahu kasvades tekivad betoonkaitsekihti 

praod. [3] 

Lautade kandetarindite seisukorra fikseerimiseks hinnati raudbetoonkonstruktsioonide 

seisukorda välise vaatluse teel. Hinnati I ja II lauda ning lüpsikoja kõiki 

kandekonstruktsioone, see tähendab poste, talasid ja laepaneele. 
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2.2.1 Raudbetoonkonstruktsioonide hindamine välisel vaatlusel 

 

Raudbetoonkonstruktsioonide hindamine teostatakse Põllumajanduslike tootmishoonete 

seisukorra hindamise metoodika alusel [2]. Konstruktsioonide hindamiseks kasutatakse 

kuuepallist skaalat, sest välisel vaatlusel on inimene võimeline eristama kuut erinevat 

armatuuri korrosiooni tagajärjel tekkinud konstruktsiooni kahjustuse staadiumit, mida on 

näha tabelites 1, 2 ja 3. Kuut erinevat staadiumit hinnatakse skaalal 0 kuni 5. Hindele „5“ 

vastavatel konstruktsioonidel ei ole märgata kahjustusi.  Hindele „1“ vastavatel 

konstruktsioonidel on peaarmatuuri roostetamise tagajärjel tekkinud pikipraod. Hindele 

„0“ vastavad konstruktsioonid loetakse avariiolukorraks, sest tegemist on eriti suurte 

armatuuri kaitsekihi kahjustustega. Hindamise skaala on välja töötatud omaaegses Eesti 

Põllumajanduse Akadeemia Ehitusmehaanika kateedris [2]. Järgnevalt on tabelites toodud 

konstruktsiooni hinnetele vastavate olukordade kirjeldused: 

Tabel 1. Raudbetoonpostide hinnetele (0 kuni 5) vastavad olukorra kirjeldused [2] 

Hinne Olukorra kirjeldus 

5 postid terved, korrosiooni jälgi ei esine 

4 üksikutes kohtades märgata põikarmatuuri korrodeerumist 

3 paljudes kohtades märgata põikarmatuuri korrodeerumist 

2 peaarmatuuri kaitsekihis mikro-pikipraod 

1  peaarmatuuri kaitsekihis märgatav pikipragu 

 avariieelne olukord 
 

0  peaarmatuuri kaitsekiht maha pudenenud 

 avariiolukord 
 

  

Tabel 2. Raudbetoontalade hinnetele (0 kuni 5) vastavad olukorra kirjeldused [2] 

Hinne Olukorra kirjeldus 

5 talad terved, korrosiooni jälgi ei esine 

4 üksikutes kohtades märgata põikarmatuuri korrodeerumist 

3 paljudes kohtades märgata põikarmatuuri korrodeerumist 

2 peaarmatuuri kaitsekihis mikro-pikipraod 

1  peaarmatuuri kaitsekihis märgatav pikipragu (laiusega 0,5-

1mm) 

 avariieelne olukord 
 

0  peaarmatuuri kaitsekiht maha pudenenud 

 avariiolukord 
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Tabel 3. Raudbetoon-ribiplaatide hinnetele vastavad olukorra kirjeldused [2] 

Hinne Olukorra kirjeldus 

5 paneelid terved, korrosiooni jälgi ei esine 

4  üksikutes kohtades plaadi pinnale lähedal asuv armatuur 

korrodeerunud 

 üksikutes kohtades põikribis pikipraod 
 

3  plaatide armatuurvõrk paljudes kohtades korrodeerunud 

 pikiribide põikarmatuur üksikutes kohtades korrodeerunud 

 põikribides on suured praod 

 põikribides üksikutes kohtades kaitsekiht maha pudenenud 
 

2  pikiribide põikarmatuur paljudes kohtades korrodeerunud 

 põikribides armatuur paljudes kohtades korrodeerunud 

 pikiribides mikro-pikipraod 
 

1  pikiribides märgatavad pikipragu (laiusega 0,5-1mm) 

 avariieelne olukord 
 

0  pikiribides armatuur korrodeerunud ja kaitsekiht maha 

pudenenud 

 avariiolukord 
 

 

 

2.2.2 I lauda raudbetoonkonstruktsioonide hinded 

 

II laudas on kokku 102 posti, 87 tala ja 307 ribipaneeli. Töö autor hindab I lauda  

raudbetoonelementide seisukorra rahuldavaks, lähtuvalt tabelis 4 toodud tulemustest. 

Suurem osa halvemas seisukorras konstruktsioonielementidest olid lauda täiskasvanud 

loomade asukohas, telgede „A“ ja „E“ vahel. Ruumides, kus peeti vasikaid, olid 

betoonelementide hinded paremad, sellest võib järeldada, et seal oli süsihappegaasi 

sisaldus õhus madalam.  I lauda raudbetoonelementide hindamistulemused on koondatud 

tabelisse 4. Lisaks on tulemused märgitud karkassiplaanidele lisa 4 lehtedel 1 ja 2. 
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Tabel 4. I lauda raudbetoonkonstruktsioonide hinded  

Hinne Post Tala Paneel 

5 - - 56 

4 51 57 111 

3 19 30 109 

2 28 - 29 

1 1 - 2 

0 3 - - 

Märkused:  

1. hindamistulemused on jagatud gruppidesse vastavalt erinevatele elemendi tüüpidele (post, tala, 

paneel) ja hinnetele (0 kuni 5);  

2. elemendi tüüpide alla toodud väärtused määravad vastava hindega elementide hulga. 

 

 

2.2.3 II  lauda raudbetoonkonstruktsioonide hinded 

 

Hoones on kokku 84 posti, 62 tala ja 235 ribipaneeli. Magistritöö autor hindab I lauda 

raudbetoonelementide seisukorra heaks. Teise lauda betoonkonstruktsioonide kõige 

madalamaks hindeks oli „2“, mida esines kokku kaheteistkümnel elemendil, see näitab, et 

hoones puudub elementide avariieelne olukord, erinevalt I laudast. II lauda tulemused on 

paremad just seetõttu, et selles hoone osas ei ole viimastel aastatel peetud loomi, mistõttu 

on püsinud lauda seisukord stabiilsemana ja eeldatavasti oli ka süsihappegaasi sisaldus 

õhus madalam. II lauda raudbetoonelementide hindamistulemused on koondatud tabelisse 

5. Hinnete jaotusplaanid on toodud lisa 4 lehtedel 3 ja 4. 

 

Tabel 5. II lauda raudbetoonkonstruktsioonide hinded 

Hinne Post Tala Paneel 

5 14 9 51 

4 43 45 96 

3 22 8 81 

2 5 - 7 

1 - - - 

0 - - - 

Märkused:  

1. hindamistulemused on jagatud gruppidesse vastavalt erinevatele elemendi tüüpidele (post, tala, 

paneel) ja hinnetele (0 kuni 5);  

2. elemendi tüüpide alla toodud väärtused määravad vastava hindega elementide hulga. 
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2.2.4 Lüpsikoja raudbetoonkonstruktsioonide hinded 

 

1977. aasta projekti järgi ehitati kolmest lüpsiplatsist vaid üks. Ülejänud kahe lüpiplatsi 

ruumides on laoruumid ja garaaž. Olemasoleva lüpsiplatsi kasutamine lõpetati 2015. aasta 

kevadel. Lüpsikojas on kokku 59 posti, 46 tala ja 196 ribipaneeli. Lüpsikoja 

raudbetoonelementide seisukord on rahuldav. Raudbetoonkonstruktsioonide hinnete põhjal 

võib seda hinnata paremaks kui I lauta ja halvemaks kui II lauta. Plaaniliselt vaadates on 

lüpsikoja osade erinevat kasutamist selgelt märgata. Mistõttu on tulemused lüpsiplatsi 

elementidedel rahuldavad, kuid lüpsikoja teistes osades heaks. Lüpsikoja 

raudbetoonelementide hindamistulemused on koondatud tabelisse 6. Lisaks on tulemused 

märgitud karkassiplaanidele lisas 4 lehtedel 5 ja 6.  

 

Tabel 6. Lüpsikoja raudbetoonkonstruktsioonide hinded 

Hinne Post Tala Paneel 

5 - - 3 

4 11 25 93 

3 39 16 72 

2 9 5 28 

1 - - - 

0 - - - 

Märkused:  

1. hindamistulemused on jagatud gruppidesse vastavalt erinevatele elemendi tüüpidele (post, tala, 

paneel) ja hinnetele (0 kuni 5);  

2. elemendi tüüpide alla toodud väärtused määravad vastava hindega elementide hulga. 

 

 

2.3 Rekonstrueerimiseks sobiva lauda valik 

 

Haage Agrole kuuluv laudakompleks, asendiplaan lisa 5 leht 1, on ehitatud 

nõukogudeaegsete tüüpporjektide alusel . Esialgse projekti järgi rajati kolmest laudast 

kaks.   

I lauda pikkus on 102m ja laius 42m, samas kui lauda II pikkus on 84m ja laiuseks samuti 

42m. Puidutehnoloogia planeerimisel on vaja arvestada hoone gabariite. I lauda eeliseks on 

pikkus, mis võimaldab paigaldada sinna pikemaid tootmisliine. Pikkade tootmisliinide abil 
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ei ole vaja materjale pidevalt tõsta. Eraldiseisvate seadmete juures tuleb arvestada, et 

masina ees ja taga oleksid töödeldava materjali pikkuseline ruum (kuni kuus meetrit). 

Hoone konstruktsiooni poolest on nii I kui ka II laut raudbetoonelementidest. Pikki hoonet 

paiknevate postide vahelised sammud on sarnased – kuus meetrit. Risti hoonet paiknevate 

postide sammud on 6 + 9,2 + 11,6 + 7,7 + 7,2 meetrit. I Laudas on hoonesisene vahesein, 

mis jagab lauda kaheks suureks osaks. Peale selle on I laudas  mitmeid väikseid ruume, kus 

peeti vasikaid.  II Laudas on ruum ühtne ja avatud, ka vaheseinad puuduvad. 

Hoone tehniline seisukord on parem II laudal, kus loomade pidamine lõpetati 2006. aastal. 

Nii I kui ka II lauda raudbetoonkonstruktsioonid vajavad parandustöid. Eelnevalt käsitletu 

põhjal võib  väita, et hoone mõõtude ja lahenduse tõttu on puidutööstushooneks 

asjakohasem valida I laut, mõõtmetega 42x102m. Sellisel juhul jääb II  laut 

põllumajandustarvete laoruumiks. 
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3. PUIDUTÖÖTLUSTEHNOLOOGIA  

 

Pärast konsulteerimist tellijaga 2015. aasta lõpus sai otsustatud, et hoone tuleb renoveerida 

sobilikuks tegelemaks puidutöötlemisega. Tellija soov on hakata valmistama töödeldud 

puitu ning toota väiksemas mahus puitkonstruktsioone. Töödeldud puidu all mõeldakse 

peamiselt saematerjali tootmist, selle kuivatamist, hööveldamist ja freesimist.  

Esialgselt on plaanitud tootmine paigaldada farmi ühte hoone osasse, milleks on  I laut, et 

võimaldada teiste ruumide edasine kasutamine põllumajanduslikel eesmärkidel. Tellija 

ideede kohaselt hakatakse tootmistöid esialgselt teostama väiksemas mahus, kuna puudub 

puiduettevõtte juhtimise kogemus.  

Puidutööstushoonele tuli otsida ja valida puidutöötlemisseadmed, mida on võimalik 

paigaldada renoveeritavasse hoonesse ning võimaldaksid teostada tellija poolt soovitud 

töösid. Kliendi soovide täitmiseks on vajalikud järgmised seadmed: 

 erinevad saed;  

 kuivatuskambrid; 

 tõstukid;  

 höövel. 

Tehnoloogia valikul peab järgima seadmete gabariite ja tootmisvõimsust. Gabariite peab 

arvestama seadmete paigaldamisel, kuna hoones tugipostid sammuga 6 meetrit. Samuti 

peab vastavalt tootja juhistele tagama seadmete ohutsoonid.  

 

 

3.1 Puidutöötlemisseadmed 

 

Põhisaeks sai valitud suure tootlikusega Ritsu Rimet ketassaekaater. See on mõeldud 

statsionaarsetele saekaatritele ning annab palju eeliseid võrreldes teiste sarnaste 

seadmetega. Näiteks ulatub saematerjali väljatulek 67%-ni toormaterjalist. Seade valiti 

kuna selle tootlikus võib ühes vahetuses ulatuda kuni kolmekümne tihumeetrini. Seadme 

pikkuseks on 16,2 meetrit, mille peal on võimalik töödelda kuni 8,5 meetri pikkust palki. 

[7] 



24 

 

Töö autor saematerjali sorteerimislauaks Pilous XRC7000. Tegemist on klassikalise 

hüdraulikaga juhitava sorteerimisseadmega. Sorteerimislaua mõõtmeteks on 

3970x5470mm. Seade on valitud vastavalt mõõtudele. Kasutada võib ka alternatiivseid 

seadmeid, sest see ei mõjuta tootmis kiirust. [8] 

Prusside lahtilõikamiseks sai valitud mitmekettaline saeraam PWT-500. Seade valiti, kuna 

sellega on võimalik lõigata kuni 500mm laiust ning 150mm paksust puitmaterjali. [9]  

Järkamissaeks valiti WACO KS 300. Tegemist on kiirjärkamissaega, mis vastab CE-

turvalisusnormidele.  Maksimaalsed järkamise mõõdud on 125x125mm, 100x250mm või 

75x300mm. Seadmele on võimalik paigaldada soovidele vastavate mõõtudega töölauad. 

Seadmed töökiirus on sarnane teiste  masinatega, mis on selle valimise põhjuseks. [10] 

Lauamaterjali servamiseks on planeeritud kasutada servalõikurit Seimer PF-1. Selle 

seadme rulllaua pikkuseks on 5000mm ning mootri võimsuseks 4,7kW. Servalõikurile on 

võimalik paigaldada soovidele vastavate mõõtudega töölauad. Seimer PF-1 on võimalik 

lõigata kuni 6 meetrit pikkust materjali, mis on suurem kui järkamisest tuleva materjali 

maksimaalne pikkus. [11] 

Puidu kuivatamiseks valiti seadmed, mida on võimalik tellida ilma kuivatuskambriteta, 

kuna neid  on vastavalt tootja juhistele soodsam ise ehitada. Kuivatisüsteem Nyle dry kiln 

system L1200S on ettenähtud 24m³ tollise paksusega okaspuit laua kuivatamiseks nelja 

päevaga. Kütmiseks on võimalik valida kolme erineva variandi vahel: elekter, veebaasil 

kalorifeerid, gaas. Nyle L1200S kuivati seadmete valiku põhjuseks on nende võimsus, mis 

on võrdne kuivatitesse mahtuva materjali kogusega. [12]  

Kuivati seadmeid L1200S on vaja tootmismahtude saavutamiseks neli komplekti. Kuna 

puidu kuivamise aeg sõltub tema mõõtmetest, ei saa erinevate ristlõigetega puitmaterjale 

ühte kambrisse paigaldada.  

Tõstukitena on tulevases puidutöökojas kõige otstarbekam kasutada neljasuunalise 

liikumisvõimega Combolift C seeria tõstukeid. Selline valik on tingitud hoone 

kandekonstruktsiooni postidest, mille tõttu tuleb töö käigus palju manööverdada.  

Combolift C võimaldab käsitleda pikki koormaid suurema kiiruse ning täpsusega ja 

seejuures ohutult. Tõstevõime ulatub kahekümne viie tonnini. [13] 
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Puitmaterjali hööveldamiseks ja freesimiseks on valitud Weiningu Profimat 23. Selle 

seadme töölaiuseks on 230mm ning tööpaksuseks 120mm. Võllide arv on neli kuni seitse 

ning pöörlemiskiirus 6000 1/minutis. Selle seadme eeliseks on võimekus ja töökindlus. 

Seade võimaldab teostada mitmeid erinevaid keerulisi töid. Samas on Profimat 23 

tõestanud enda töökindlust olles pikalt kasutuses mitmetes puidutöötlemis ettevõtetes. [10]  

Suurematele seadmetele lisaks paigaldatakse väiksemad masinad, mida on võimalik 

kasutada kiiremates olukordades, kui teised seadmed on töös. Nendeks seadmeteks on 

SAOM ülaltfreesimismasin P 13, GRIGGIO paksusmasin PSA 530 ning GRIGGIO 

rihtplaat PF 430. Nende seadmete asemel võib kasutada sarnaste tehniliste näitajatega 

seadmeid.[10] 

 

 

3.2 Mikrokliima 

 

Hoones tuleb tagada füüsikaliste ohutegurite tõttu stabiiline temperatuur, õhu liikumise 

kiirus, niiskus ja õhurõhk, sest seal paiknevad alalised töökohad [14]. Järgnevates 

alalõikudes on kirjeldatud ohutegurite peamisi lahendusi. 

 

 

3.2.1 Temperatuur 

 

Ruumide kütmine toimub keskküttesüsteemiga ühendatavate kalorifeeridega, mida 

juhitakse automaatikaga, et hoida hoones stabiilselt temperatuuri 21C. Lisaks 

paigaldatakse lakke ventilaatorid, mis võimaldavad õhku segada, et muuta see kogu hoone 

ulatuses ühtlaseks. 

 

 

3.2.2 Ventilatsioon 

 

Puidutöökoja üks tähtsamaid eriosasid on ventilatsioon, sest puidutöötlemisel eraldub 

suurel hulgal saepuru ja tolmu, mis saastavad õhku. Seetõttu hapnikusisaldus õhus väheneb 

ning suureneb mikroobide, tolmu ja veeauru hulk, mis kõik omakorda põhjustab õhu 

temperatuuri tõusu ja hakkab tekkima ebameeldiv lõhn [15]. Kõigile seadmetele, kus 

eraldub saepuru ja peenikest tolmu, paigaldatakse õhu saastumise vältimiseks imurid. 
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Kuivatite uste ette paigaldatakse ventilatsiooni seadmed, mis hakkavad tööle uste 

avanemisel pärast kuivatamisprotsessi. Seadmed takistavad sooja õhu levikut ülejäänud 

hoonesse, et ei tekiks ebameeldiv töökeskkond. Lisaks paigaldatakse ruumidesse 

üldventilatsioon.   
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4. REKONSTRUEERIMISE PÕHITINGIMUSED 

 

“Rekonstrueerimine - hoone põhjalik ümberehitamine uute kaasaegsemate põhimõtete ja 

normide järgi, kusjuures tehakse juurde-, peale- ja allaehitusi, kõrvaldades samaaegselt ka 

hoone füüsikalise ning moraalse vananemise” [16]. Olemasoleva lauda rekonstrueerimise 

kavandamisel tuleb järgida [17]: 

 ehitise tehnilist seisukorda; 

 tänapäevaseid nõudeid puidutöötlemishoonetele; 

 tuleohutusnõudeid; 

 seadmete sobivust kandekonstruktsioonidest ja ohutsoonidest sõltuvalt; 

 toimiva ventilatsiooni rajamist; 

 rekonstrueerimistööde maksumust. 

Väärsi [18] on öelnud, et: „kõik talunikud, kes soovivad enda vana laudahoonet 

rekonstrueerida peavad arvestama, et ümberehitustööd on kulukad“. Peamiselt sõltub hind 

kandekonstruktsioonide tehnilisest seisukorrast, mis määrab selle kui palju on vaja 

remontida või uuendada konstruktsioone (karkass, vundamendid, katus, laed jne).  

Hoones kasutatava tehnoloogia muutuse ja seaduste karmistumisega peab ehitist 

kaasajastama. Selleks peab paigaldama ventilatsioonisüsteemi, rajama vajalikud 

sanitaarruumid ning märgistama käiguteed, järgima tuleohutusnõudeid konstruktsioonidele 

ja evakuatsioonile.  

 

 

4.1 Puidutöötlemishoonele vastavad seadused ja normid 

 

4.1.1 Tuleohutus 

 

Vanad raudbetoonkonstruktsiooniga laudad kuuluvad tulepüsivusklassi TP2. Vastavalt 

tuleohutusklassile TP2 on nõuded ehitise jäigastavate ja kandekonstruktsioonide 

tulepüsivusele R30. Piisav turvalisuse tase saavutatakse püstitades nõudeid ehitise seinte, 

lagede ja põrandate pinnakihtide omadustele. Olenevalt kasutusviisist on korruste ja 

inimeste arv piiratud. [19]  
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Rekonstrueerimisel tuleb jälgida, et kui kasutusviis muutub tuleriski suurendavas suunas, 

siis tuleb tuleohutusalast seisukorda parandada, vastasel juhul ei ole see vajalik. 

Juurdeehituse korral tuleb püüelda tuleohutusnõuete kaasaegsema taseme lähedale. [19] 

Tuleohutusest lähtuvalt kuuluvad loomapidamishooned, milles reeglina viibivad ruume 

tundvad isikud, VI kasutusviisiga ehitiste hulka. Samuti määratakse VI kasutusviis ka 

puidutööstushoonetele. Lisaks tuleb jälgida, et toomis- ja laohoonete puhul kasvab või 

väheneb tulerisk vastavalt toodetavale ja ladustatavale materjalile. [19] 

Tulekahjude piiramiseks tuleb hoone jagada tuletõkkesektsioonideks tule ja suitsu leviku 

piiramiseks, evakuatsiooni turvamiseks ja päästetööde hõlbustamiseks. Tööstushoonetes 

eraldatakse üldjuhul tootmisruumid, laoruumid, tehnoruumid ja kontoriruumid. [19] 

VI kasutusviisiga ehitise evakuatsioonialalt, kus alaliselt töötab inimene, peab olema 

võimalik jõuda vähemalt kahe erineva väljapääsuni, kui ei ole tegemist alla 300m² suuruse 

omaette tuletõkkesektsiooniga. Evakuatsioonipääs ei pea täitma kõiki sellele esitatavaid 

nõudeid, kui seda kasutatakse vaid evakuatsiooni eesmärgil. VI kasutusviisiga hoonetes on 

arvutuslik pindala 30m² inimese kohta. Evakuatsiooniteede laius peab olema vähemalt 

1200mm,  minimaalne kõrgus 2100mm ja maksimaalne pikkus 45m. [19] 

Haage Agro laudakompleksi lähistel (100m raadiuses) on olemas kaks võimalikku tuletõrje 

veevõtu kohta, mis mõlemad töötavad vastavalt tuleohutuse seadusele § 24 [20]. 

 

 

4.1.2 Tervisekaitse 

 

Lähtudes töötervishoiu ja tööohutuse seadusest peavad töökohtade juures asuma 

olmeruumid. Nendeks on riietus-, pesemis-, tualett-, puhke- ning muud elukondlikud 

ruumid. Nende ruumide ehitamisel ja sisustamisel peab arvestama töötingimusi, töötajate 

arvu ja soolist koosseisu. [21] 

Töökohad peavad olema kujundatud ja sisustatud nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja 

tervisekahjustusi ning säilitada töötaja heaolu. Puidu töötlemisest tulenevalt võivad esineda 

järgmised ohud: tolm, müra, vibratsioon ning ohud, mis tekivad valede töövõtete tõttu. 

Tervisele ohtliku tolmu eraldumist keskkonda tuleb vältida selle eemaldamisega 

tekkekohast. Müra ja vibratsioonist tingitud ohtude vältimiseks peab töölistele andma 
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vastavad isikukaitsevahendid. Enne masinate kasutamist peab tööandja olema veendunud 

nende ohutuses. Masinaga töötajatele peab teostama  juhendamise vastava seadme 

kasutamiseks. Terviseriskide vältimiseks ja vähendamiseks peab töökohtades kasutama 

isikukaitsevahendeid ning hoonel peab olema toimivad pääste- ja esmaabivahendid.  [21] 

 

 

4.1.3 Keskkonnakaitse 

 

Puidutöötlemishoonetele ei kehtestata keskkonnakaitse poolt eraldi kompleksloa vajadust 

seni, kuni ei toimu puidu või puittoodete keemilist töötlemist [22]. Sellest olenemata peab 

jälgima, et keskkonda ei satuks kahjulikke aineid. Hoones tekkiv tolm kogutakse kokku. 

Samuti toimetatakse ka puidu hakkega, mida kasutatakse kütteks. 

 

 

4.1.4 Lammutamine ja jäätmekäitlus 

 

Lammutamine on Ehitusseadustiku § 4 lõige 1 järgi võrdne ehitamisega [23]. Mõlema 

tegevuse jaoks on vaja kohaliku omavalitsuse luba, selle saamiseks on vaja omakorda 

mitmeid kooskõlastusi. Mahukamate lammutustööde puhul nõuab loa saamine projekti 

[23]. Seega on sarnasel ehitamisele vaja lammutamiseks koostada projekt. 

Lammutusprojekti eesmärgiks on näidata lammutustööde täpne käik. Projektis on vaja ära 

fikseerida järgnev info [24]:  

 lammutusmahud; 

 materjalide utiliseerimise viis ja koht; 

 märkida haljastuse vigastamise võimalused; 

 ohutusnõuded; 

 demonteeritavate elementide sõlmlahendused; 

 tehnovõrkude lahtiühendamise tingimused ja kohad.  

Ehitusjäätmeid tuleb käidelda jäätmeseaduse kohaselt. Selleks peab tegema vastavad 

kooskõlastused ja hankima load kohalikust omavalitsusest. Jäätmete käitlemisel on kaks 

varianti: 1) sorteerida jäätmed ehitusplatsil; 2) tellida käitlusfirma, kes sorteerib ja viib 

jäätmed ära, väljastab käideldud ning utiliseeritud jäätmete dokumendi. [25] 
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5. OLEMASOLEVA LAUDA REKONSTRUEERIMINE 

 

5.1 I lauda uus plaanilahendus 

 

I Lauda suur eelis on olemasolevad vaheseinad, mis võimaldavad nende kohale planeerida 

uusi ruume. Hoone on vaheseinte abil jagatud kolmeks osaks 1) olmeosaks ja 2) kaheks 

tootmisosaks, mida on näha hoone uuel põhiplaanil joonisel 9. 

Lähtuvalt uuest tootmisest, Eesti Vabariigi seadustest ja normidest on tootmishoonetesse 

ettenähtud olmeosa, mis on eraldi tuletõkkesektsioon, kujutatud joonisel 9. Olmeruumidest 

on riietus-, pesemis-, puhke- ja tualettruumid. Ruumide planeerimisel on arvestatud 

tööliste heaolu ja ohutusega vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. Uute 

vaheseinade ehitamise ning lisakulude tekkimise vältimiseks on võimalik kasutada 

olemasolevaid ruume. 

Kogu tootmine koondatakse I lauda hoonesse, kuhu rajatakse eraldi olme- ja kontoriosa, 

puidukuivatid ning komplekteerimisala. Olmeplokk ja kontoriruumid planeeritakse 

endisele vasikate alale. Ruumide mõõdud on 6m korda 6m, mis rahuldab kõigi vajalike 

ruumide miinimum mõõte. Renoveeritava hoone põhiplaani kirjeldust vaadata koos lisaga 

5 leht 2. 

  



31 

 

Joonis 9 (lisa 5 leht 2)  
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Kõikidele isikutele on ühine sissepääs, mis hakkab paiknema renoveeritud hoone teljel „1“. 

Olmeosa jaotab kaheks seda läbiv koridor, mille eesmärk on ühendada ülejäänud hoone 

tootmisruumidega. Töölistele on planeeritud kaks riietusruumi (meeste ja naiste) ning kaks 

pesemisruumi. Lisaks hakkavad olmeplokis paiknema tuletööde ruum terituspinkidega, 

laod väiketarvikutele ja käsitööriistadele.  

Olmeploki järel paikneb vahekoridor, mis  on kujutatud joonisel 9. See paikneb telgede „8-

9“ vahel ning eesmärgiks on ühendada olmeplokk, komplekteerimisala ja tootmisosa. 

Selline planeering aitab vähendada tööohutusega seonduvaid riske.  Näiteks ei ole pidevat 

kokkupuudet tsehhis asuvate ohtlike masinatega ning  puidutöödest tuleneva müra ja 

tolmuga.  

Vahekoridorist edasi ehitatakse komplekteerimis- ja viimistlemisala, mille põranda pindala 

on 686m². Sarnaselt olmeploki poolega on ka seal olemas vaheseinad, mis moodustavad 

väiksemaid ruume. Komplekteerimis- ja viimistlemisalale planeeritakse kõrvalruumina 

vaid kemikaalide ladu. 

I Laut oli algses 1977.aasta planeeringus sarnane II  laudale (puuduvad vaheseinad, on vaid 

on üks suur ruum). Lautade ehitamisel jagati hoone kaheks, poole kivi paksuse 

silikaattellistest seinaga. Silikaattellise tulepüsivus on 120mm laiuse kivi kohta EI120 [26]. 

Uue tüpoloogilise lahenduse väljatöötamisel saab tellisseina kasutada tuletõkkeseinana, 

eraldades tootmistsehhi ülejäänud ruumidest.  

Tootmistsehh hakkab jagunema kolmeks tuletõkkesektsiooniks, mis on märgitud lisa 5 

lehel 2. Suuremasse hoone ossa tuleb saekeeter ja märja saematerjali ladu. Teise osa 

moodustab kuivmaterjali ning valmistoodangu  ladu, kus paiknevad väiksemad 

puutöömasinad: höövel, frees, universaalsaag, rihtplaat, servalõikur ja paksusmasin. 

Väiksema osa kuivatuskambritele on vaja ehitada eraldi tuletõkkesektsioon, kuna seal 

toimub kõrgetel temperatuuridel puidu kuivatamine, suurendades tulekahju tekkimise 

võimalust. 

Hoones asuvate betoonpostide 6m samm määrab töödeldava materjali pikkuse, milleks on 

maksimaalselt 5,4 meetrit. Selline pikkust võimaldab materjali sujuvalt ja kiirelt töödelda 

õigete seadmete kasutamisel. Erandkordadel saab töödelda ka pikemaid materjale, kuid see 

aeglustab tootmisprotsessi tõstukitega manööverdamise tõttu. Seadmete planeerimisel ja 
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paigaldamisel tuleks jälgida, et materjali saaks läbi masina juhtida, teisel pool vastuvõtta 

ning ladustada. Seettõttu planeeritakse seadmete ette kuue meetrised teenindusalad. 

 

 

5.2  Tootmisprotsess 

 

Tootmine algab palkide ettetoomisega saele, joonisel 9 (lisa 5 leht 3) hoone teljel „1“ 

asuvast uksest. Seejärel lõigatakse materjal lahti mitmekettalise saeraamiga. Pärast palkide 

saagimist liigub saematerjal transportööril sorteerimislauale, kus eraldatakse ebakvaliteetne 

toodang. Edasi liigub materjal transportööril järkamissaeni, kus lõigatakse puit ettenähtud 

mõõtudesse. Pärast seda eraldatakse töölaualt prussid ning lauad liiguvad transportööriga 

edasi servamisse. Lõpuks ladustatakse kogu märg saematerjal lisa 5 leht 3 märgitud hoone 

telgede „D-C“ ja „5-9“ vahele, kus toimub sorteerimine vastavalt ristlõigetele ning 

kuivatuse ettevalmistus. Edasi paigaldatakse materjal kuivatitesse. Tootmisprotsessi 

seadmed on on kujutatud hoone põhiplaanil joonisel 9. 

Erinevate materjalide ühtalseks kuivatamiseks on hoonesse planeeritud neli puidukuivatit 

viide. Kuivamisprotsess võib kesta 3 kuni 30 päeva [12]. Pärast kuivamist ladustatakse 

materjalid lisa 5 leht 3 telgede „D-C“ ja „9-13“ vahele, kust viiakse see  hööveldamisse, 

freesimisse ja müüki. Väiksemad tööpingid asuvad lisa 5 leht 3 hoone telgede „A-B“ ja 

„10-18“ vahel. Telgede „F-D“ ning „10-18“ vahel hakkab toimuma materjali 

kemikaalidega töötlemine. 

 

 

5.3 Ehitustarindid I lauda renoveerimisel 

 

5.3.1 Kandekonstruktsioonid 

 

Renoveeritava hoone kandekonstruktsiooni moodustavad järgnevad raudbetoonelemendid: 

postid, talad, ribipaneelid. Kõiki kandva konstruktsiooni elemente tuleb vaadata eraldi, 

kuna nende tehniline seisukord on erinev.  Peamised tööd, mis tuleks teostada kõkidel 

raudbetoonelementidel on puhastamine ja korda tegemine [17]. See tähendab, et kõiki 

elemente peab survepesuriga puhastama, seejärel katkised kohad parandama vastavalt 

järgnevates alapealkirjades kirjeldatud juhistele. 
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Postid 

 

I Lauda raudbetoonpostide seisukord on üle keskmise hea, peamiselt vajavad need 

väiksemaid remonttöid. Enim on nõrgenenud postide alumised osad, mis ulatuvad kuni 1,8 

meetri kõrguseni. Kõik postid, mis jäid telgede „A-D“ ja „1-18“ vahele joonis 10, olid 

pidevas kokkupuutes loomadega ning seetõttu nende seisukord halvenes. 

Postid, millele on tehnilise seisukorra hindamisel (lisa 4 leht 1) antud hinne 0-2 tuleb 

tugevdada armeerimise ja betooneerimisega (joonis 10). Kaitsekihid, mis on lagunenud 

tuleb korrektselt eemaldada. Pärast seda peab neis olevad armatuurid liivapritsiga roostest 

puhastama ja roostetamist takistava vahendi Redisiti seguga katma [27]. Lisa armeeriming 

ning betoneering tuleb teostada kõrguseni +2.500.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 10. Vana raudbetoonposti tugevdamine: a – vana r/b post, 1 – betoon, 2 – töösarrus, 

3 – sarrus, 4 – betooni kahjustused, b – vana raudbetoonposti uus tugevdusümbris, 5 – vana 

raudbetoonpost 6– tugevduse töösarrus d=12mm, 7 – tugevduse jaotussarrus d=12mm, 8 – 

tugevdusbetoon [16]. 

Postidele, millele on antud hindeks 3-4 (lisa 4 leht 1), tuleb pindamismaterjaliga katta 

praod. Soovituslik on kasutada Mapei toodet Cem Elastic, mis on kahekomponentne 

tsementkattekiht ning võimaldab pragusid siduda. Tsementkattekihi kasutamisel lõppevad 

postide lagunemised ning kahjulikud keskkonnamõjud ei pääse enam poste 

nõrgestama.[28] 
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Talad 

 

Taladel tuleb teha parandustööd sarnaselt postide üldparandustöödele. Lahtilöönud 

betoonkaitsekiht tuleb täielikult eemaldada, armatuur liivapritsiga roostest puhastada, katta 

roostetamist takistava vahendiga Redisit [27] viide ning seejärel krohvida need kinni Mapei 

Planitop 400ga [28]. See mört on mõeldud spetsiaalselt betoonelementide vertikaalsete ja 

horisontaalsete servade parandamiseks.  

 

 

Ribipaneelid 

 

Hoone seisukorra hindamisel oli märgata, et kõige rohkem on kahjustunud laepaneelid. 

Enim on kahjustunud suurema õhuliikumisega kohtades asuvad paneelid. Telgede „D-F“ ja 

„1-18“ vahele jäävate paneelide seisukord on hea. Ülejäänud paneelidele on vaja vastavalt 

seisukorrale teha suuremaid või väiksemaid parandsutöid. 

Ribipaneelidele, millele on tehnilise seisukorra hindamisel (lisa 4 leht 2) antud hinne 2-4, 

tuleb teha remonttööd. Parandused teostatakse sarnaselt postide ja talade remonttöödele. 

Piki- ja põikribi kohtadel tuleb lahtilöönud kaitsekihi betoon täielikult eemaldada, 

armatuur puhastada roostest, katta see roostetamist takistava seguga Redisit [27] ning kinni 

krohvida Planitop 400ga (kuni 40mm paksuse kihiga) [28]. Ribipaneeli plaadi kohad, kus 

plaadi võrgu kontuur on nähtav, tuleb katta täiendava mördiga Mapei DS (kuni 20mm) 

[28].  

Ribipaneelid, millele on tehnilise seisukorra hindamisel (lisa 4 leht 2) antud hinne 0-1, 

tuleb välja vahetada või tugevdada, kuna nende parandamine ei ole enam avariieelse 

olukorra tõttu võimalik. Tööde teostamiseks on kaks erinevat võimalust: 

Üks võimalus on paneelide sildeava vähendada. Selleks on vaja ehitada pikiribide kõrvale 

terastalade süsteem või paigaldada need toepiirkondadesse pikiribide alla kinni kiilumise 

teel. Need tööd on mahukad ning vajavad pidevat järelvalvet töö teostamisel. See meetod 

ei pruugi olla eriti ökonoomne. [3] 

Teine võimalus on paneelid vahetada. Tänapäeval ei kasutata eriti ribipaneele, kuid neid on 

võimalik tellida näiteks TMB Elemendist või E-Betoonelemendist. Paneelide vahetamisel 
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tuleb arvestada töö keerukusega. Esimesena on tuleks eemaldada katusekonstruktsioon, et 

tagada ligipääs paneelile. Seejärel tuleb paneel lammutada jälgides, et ei vigastaks selle 

kõrval paiknevaid paneele. Kõrval paiknevad paneelid peavad olema samal ajal toestatud 

(toestamisel on soovituslik kasutada PERI-raketissüsteemi, konstruktsiooni joonised 

koostatakse mis tarnija poolt). Pärast vana paneeli demonteerimist peab uuele paneelile ette 

valmistama toetusaluse.  Seejärel tuleb teha  kõrvalsooned, et uued paneelid saaks nende 

abil siduda. Kogu eelmainitud protsess on aeganõudev. Töö kindluse ja korrektsuse 

tagamiseks on oluline pidev järelvalve. 

Väiksemate avade kinni ehitamiseks on võimalik need kohapeal monolitiseerida. 

Tööprotsess on alguses sarnane eelnevalt kirjeldatud variandile kus, katuse konstruktsioon 

ning vana paneel tuleb lammutada. Seejärel ehitatakse lammutatud paneeli kohale 

tugiraketis, teostatakse plaadi armeerimine ning seotakse kõrval asuvate 

konstruktsioonidega. Tööde teostamiseks tuleb eelnevalt koostada kasutatavate materjalide 

tugevusarvutused. Viimaks on võimalalik teostada betoneerimine. Viimane meetod ei ole 

sobilik 6 meetriliste sildeavade jaoks, kuna monoliitse plaadi kaal on liiga suur ning 

ülejäänud kandekonstruktsioonid ei pruugi lisakoormusele vastu pidada. 

Uue tehnoloogia tõttu on vaja paigaldada hoonele suitsueemaldusluugid. Tootmispoole 

suitsuärastus toimub suitsuluukide kaudu, mille pindala peab II tuleohutusklassiga hoonete 

puhul olema vähemalt 0,5% põranda pindalast [29]. Sellest lähtuvalt on otstarbekas 

paigaldada vajalikud suitsuluugid eemaldatavate paneelide kohtadele vastavalt 

katuseplaanile lisas 5 leht 4. Selleks kasutatakse kombineeritud meetodit metalltaladest ja 

monoliitsest laest, mida on kujutatud joonisel 11. Selle käigus väljavahetatav paneel 

eemaldatakse ning tühjale kohale paigaldatakse metalltugiraam.  Tugijaamale asetatakse 

suitsuluuk ning ümber luugi rajatakse monoliitne plaat, mis saab toetuda metallraamile.  
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Joonis 11. Suitsuluugiraam 

 

Ülejäänud suitsuluukide paigaldamiseks tuleb ribipaneelidesse lõigata avad vastavalt 

ribipaneelide kasutusjuhendile, mis on kujutatud joonisel 12 [30]. Avariiohtlikud paneelid, 

kus suitsuluuki ei ole vaja paigaldada, on otstarbekam katusekonstruktsiooni lammutamist 

vältida, tugevdades ribipaneele vastavalt esimesele meetodile.  

 

 

Joonis 12. Avade tegemine ribipaneeli [30] 
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5.3.2 Välispiirded 

 

Hoone välispiireteks on joonisel 9 (lisa 5 leht 2)  kujutatud telgedel „1“ ja „18“ 

silikaattellis ning „A“ ja „F“ telgedel gaasbetoonseinapaneelid. Seinapaneelide seisukord 

on aja möödudes halvenenud.  Peamiselt on  halvenemise tinginud ruumide halb 

ventilatsioon, ebakvaliteetsed viimistlus materjalid, valesti paigaldatud elemendid ning  

loomade tegevus [3].  

Seinapaneelide füüsikalised omadused  on langenud ning hoone ei ole enam soojapidav. 

Pärast  renoveerimist rajatakse inimestele alalised töökohad, seetõttu tuleb hoonesse tagada 

ühtlane ja töökeskkonnale sobilik temperatuur. Selle saavutamiseks on vaja kõrvaldada 

võimalikud külmasillad (tekkinud erinevate ühenduskohtade lohaka tihendamise tõttu) 

ning hoonet täiendavalt soojustada. Välisseinade soojustamisel on  võimalik kasutada 

erinevaid ehituskonstruktsioonilisi lahendusi ja materjale. Näiteks saab soojustusena 

kasutada vahtpolüsterooli või mineraalvilla.  

Seina soojustamiseks on kõige soodsam kasutada vahtpolüsteroolil põhinevat 

konstruktsiooni, sest seda kasutatakse peamiselt vanade paneelmajade soojustamisel. 

Joonisel 13 on näha seina konstruktsiooni telgedel „A“ ja „F“ ning joonisel 14 on kujutatud 

telgede „1“ ja „18“ seina konstruktsioon. Seinade soojustuseks on valitud 50+100mm  

paksusega vahtpolüsterool, kuna see ei vaja täiendavat tuuletõket, tagades ruumidele 

piisava soojapüsivuse. Soojustuse paigaldamiseks on vaja panna seintele eelnevalt 

puitroovitis metallnurgikutega. Puitroovitisisega fikseeritakse soojustus ning sellele saab 

kinnitada fassaadipleki. Roovitise kinnitamist  seinale kirjeldadakse peatükis 5.4.5. 
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Joonis 13. Välisseina konstruktsioon telgedel „A“ ja „F“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 14. Välisseina konstruktsioon telgedel „1“ ja „18“   
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Hoone energiatõhusamaks muutmisel peab jälgima, et täiendava soojustuse paigaldamisel 

välisseinale ei tekiks külmasildasid avatäidete servadesse. Nende kõrvaldamiseks tuleb 

aknad demonteerida ning seejärel paigaldada soojustuskiht, kuhu on eelnevalt ehitatud, 

immutatud 100x50mm puitprussidest raam. Sarnaselt peab toimetama välisuste juures.  

Täiendavalt on  avatäidete remondist kirjutatud peatükis 5.4.5. 

 

 

5.3.3 Põrandad 

 

Kuna põrandad on veiselaudale omaselt erinevatel kõrgustel ning pikki hoonet asetsevad 

sõnnikukanalid, tuleb olemasolevad põrandad lammutada kogu hoone ulatuses. Peale selle 

on probleem põrandate väheses kandevõimes. Puidu ladustamine osaliselt kuni 4m 

kõrgustes virnades võib hakata avaldama põrandatele suurt survet. 

Pärast põrandate lammutamist tuleb rajada uus tihendatud liiva ja killustikalus, võimalusel 

tuleks kasutada lammutatud põranda purustatud jäätmeid. Selle juures tuleb jälgida, et 

tihendatud aluse survetugevus oleks vähemalt 100MPa. Otstarbekas on kasutada 

killustikuna purustajat läbinud lammutatud põrandat. Hoonesse on planeeritud kahe 

erineva ristlõikega põrandad, neid on kujutatud joonistel 15 ja 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 15. Renoveeritava hoone tootmistsehhi põranda tüüplõige   
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Joonis 16. Renoveeritava hoone olmeploki põranda tüüplõige  

Erinevate ristlõigete vajadus on tingitud ruumide iseloomust. Olmeosas on vaja paigaldada 

põranda alla soojustus, kuid tootmistsehhis mitte. Põrandatel on erinev soojustus ja 

betoonkihi paksus ning pinnakate. 

Põrandate betoneerimiseks on kaks võimalust: võrguga armeerida tavabetoonpõrand või 

kiudbetoonpõrand. Mõlemal betoneerimisvariandil on oma positiivsed ja negatiivsed 

küljed. Neid kahte võimalust võrreldes tuleb arvestada materjali ja tööjõu kuludega. 

Kiudbetooni kasutamisel lisandub tavabetooni hinnale kuni 60 eurot kantmeetri kohta, mis 

tähendab 150mm paksuse põranda ruutmeetri kohta 9 eurost hinna lisa. Tababetooniga 

betoneerimisel peab kasutama armatuurvõrku, mille ruutmeetri hind on 9,5 eurot. Lisaks 

on 4500m² võrkude paigaldamine on ajakulukas, samas on vaja kiudbetooniga valamisel 

tööjõudu ainult betoneerimisel. Suurte põrandate betoneerimistel eelistatakse kasutada, 

viimaste aastatega märgatavalt tõusnud tööjõukulude säästmiseks, kiudbetooni. Seetõttu on 

mõistlikum valida kiudbetoonpõrand kihi paksusega 200mm. 

 

 

5.3.4 Katuse remont 

 

Aja möödudes on hoone katusekonstruktsioon lagunenud ning soojapidavus on langenud. 

Parandatud on katusel aastate jooksul ainult lagunenud bituumenkatet (kleebitud  

bitumeenkattele täiendavaid kihte). Katuse remontimiseks on kaks võimalust: eemaldada 
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vana konstruktsioon või lisada olemasolevale täiendavad kihid. Tööde valik sõltub 

peamiselt soojustuse seisukorrast. Kuna katusematerjalide utiliseerimine vajab lisa 

kulutusi, tuleks vältida nende lammutamist ning võimalusel rajada täjendav kiht. Joonisel 

17 on kujutatud uut katusekonstruktsiooni,milles lisatakse olemasolevale katusele 200mm 

lisasoojustus, 50mm tuuletõke ja PVC kate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 17. Uus katusekonstruktsioon  

 

 

5.3.5 Avatäidete remont 

 

Välisseinade täiendaval soojustamisel tekivad avatäidete servadesse külmasillad. Nende 

vältimiseks peab aknad ümber paigaldama soojustuskihti. Pärast akende demonteerimist 

tuleb raamid puhastada ning katta Pinotexi puidukaitsevahendiga. Katkised klaasid tuleb 

asendada tervetega. Eemaldatud akende asemel tuleb paigaldada uued PVC aknad. 

Probleemsed aknad on tähistustega A-2 märgitud põhiplaanil lisas 5 leht 2. 

Selleks, et aknad soojustuskihti ümber tõsta,  tuleb välisseinadele eelnevalt, akna avade 

ümber, paigaldada 100x50mm prussid, mis kinnitatakse seinale tugevdatud 

90x90x65x2,5mm nurgikutega. Tugevdatud nurgikute seina kinnitamisel tuleb kasutada C3 

korrosiooniklassi kuuluvaid kinnitusvahendeid. Kirjeldatud sõlm on kujutatud joonisel 18. 
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Joonis 18. Akna paigaldus sõlm 

Välisseinades paiknevad väikesed uksed tuleb asendada tuleohutunõuetele vastavate uute 

metallustega. Uksed paigaldatakse sarnaselt akendele, selleks ehitatud puitraamidele, mis 

asuvad täiendavas soojustuskihis. 

Tuletõkke sektsiooni piiridel paiknevad uksed peavad olema rauduksed, kuid ülejäänud 

hoone siseuksed on planeeritud PVCst.  Rauduste paigaldamisel tuleb jälgida tuletõkke 

montaaživahu kasutatamist. Mõned uute uste avad peab rajama täiendavalt 

olemasolevatesse seintesse. Uute uste asukohad on märgitud põhiplaanil lisas 5 lehel 2. 

Uute uste rajamine silikaattellistest laotud seinadesse on näidatud joonisel 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 19.  Ukse ava rajamine silikaatitellistest seina 
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5.3.6 Siseseinad 

 

Hoonesse on planeeritud nelja erineva ristlõikega siseseinad, mille asukohad on kujutatud 

hoone põhiplaanil lisas 5 lehel 2. Seina tüüpide lõikeid on kujutatud lisas 5 lehtedel 8 kuni 

12. Seinte materjalideks on kips, 190mm õõnesplokk, sandwichpaneel või olemasolev 

silikaatsein. Kasutatavate materjalide valikul lähtuti seina eesmärgist ja materjalide 

maksumusest. 

Uued seinad, mis ehitatakse olmeplokki on peamiselt kipsist. Kipsseinte karkassi vahele 

paigaldatakse 50mm mineraalvill, seinad kaetakse mõlemalt poolelt 12mm paksuse OSB 

ning 12,5mm paksuse kipsiga. OSB eesmärk on seinu tugevdada ning ehitus maksumust 

vähendada. Olmeosas on ka tuletööderuum, mille seinad tuleb ehitada 190mm paksustest 

täisbetoneeritud õõnesplokkidest, mis tagab ruumi tulepidavusnõuded. 

Tootmitsehhi ehitatakse 190mm õõnesplokkidest vaheseinad, mille eesmärk on tsehh 

jagada tuletõkketsoonideks. Õõnesplokki on vaja rajada seinade ehitamisel 

lintvundamendid. Vundamendid tuleb ehitada mõõtmetega 800x400mm (laius x kõrgus), 

selle alla on eelnevalt tehtud 200mm tihendatud killustikalus. Kuivatuskambrite ümber 

rajatav õõnesplokksein kaetakse seest poolt soojustuse ja plekiga, nagu kujutatud joonisel 

20, et tagada kuivatussüsteemi sihipärane töö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 20.  Kuivati seinalõige 
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Kõik olmeosa seinad viimistletakse, välja arvatud puhta vuugiga õõnesplokk sein. 

Silikaattellis seinadel tuleb uue töö kvaliteetse tulemuse tagamiseks eelnevalt eemalda 

olemasolev krohv. Uued õõnesplokkseinad ehitatake puhta vuugiga ning neid ei 

viimistleta. 

 

 

5.3.7 Kommunikatsioonid 

 

Hoonest tuleb eemaldada kõik olemasolevad kommunikatsioonitrassid (vesi, kanal, elekter, 

ventilatsioon) kuni nende hoones asuvate alguspunktideni. Seejärel peab rajama uue 

veesõlme, olemasoleva toitekaabli pikendama tehnoruumi ning kanalisatsiooniga 

ühendama uued sanitaarseadmed. Õhu saastumise vältimiseks tuleb tootmistsehhi rajada 

ventilatsioonisüsteem. Enne renoveerimistööde alustamist lahendatakse kõik 

kommunkatsioonide eriosad eraldi projektidena. 

Hoone kõrvale peab täiendavalt paigaldama (täpsemalt asukohaskeemil lisas 5 leht 1) 

konteiner katlamaja. Kütmiseks hakatakse kasutama puiduhaket ja saepuru, mis tekib 

tsehhis puidutöötlemisel, et võimalusel kasutada puidutöötlemises tekkivaid jäätmeid. 

 

 

5.4 Tuleohutus 

 

Suurest puitmaterjali kogusest tingituna on hoone põlemiskoormus väga kõrge. Sellest 

lähtuvalt peab tuletõkketarindite tulepüsivus klassideks olema vähemalt EI120. 

Tuletõkketarinditena on ettenähtud olemas olev pooleteist kivi laiune silikaattellistest sein 

ning uutest rajatavatest tarinditest täisbetoneeritud õõnesplokksein. Silikaattellise 

tulepüsivuseks on 120mm laiuse kivi puhul EI120, seega see sein vastab nõutule. Samuti 

sobib õõnesplokksein, mille tulepüsivuseks on EI180. Puidutööstushoone planeerimisest 

lähtuvalt peab kasutusele võtma järgmised tuleohutuspaigaldised: 

 ATSi ehk automaatne tulekahjusignalisatsioon; 

 suitsuluugid; 

 piksekaitse. 

ATSi eesmärgiks on anda võimalikult kiirelt info päästekeskusele, et tagada päästjate kiire 

tegutsemise võimalus ning minimaliseerida võimalike kahjustusi. Tulekustutussüsteem 
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rakendub tulekahju tekkimisel automaatselt teavitades tulekahjust, takistades tule ja suitsu 

leviku ning pannes tööle automaatse tulekahju kustutussüsteemi. ATSiga ühendatakse 

nõuetele vastavalt: tuletõkkesektsioonide uksed, suitsuluugid, automaatne 

tulekustutussüsteem, elekter ja ventilatsioon.  

Suitsuluukite pindala peab olema TP2 hoonetes, ruumides kus ei ole võimalik kasutada 

ruumidest suitsu eemaldamiseks avatavaid aknaid või uksi, vähemalt 0,5% põranda 

pindalast. Sellest lähtuvalt on vaja paigaldada renoveeritavasse tootmishoonetsehhi 

suitsuluugid kogu pindalaga 18m², mille asukohad on näidatud katuseplaanil lisas 5 leht 4 

(tsehhi pindala on  umbes 3600m²). Olmeosa suitsueemaldus toimub uste ja akende kaudu. 

Suitsuluukide paigaldusest on täpsemalt räägitud magitritöö  peatükis 5.3.4. 

„Piksekaitsena käsitletakse tulekahju vältimiseks ehitisse paigaldatud pikse otsetabamuse 

ja sekundaarilmingu ning maapealsete metallist tehnosüsteemide kaudu ehitisse siseneva 

või seal tekkiva elektrilise potensiaali kuhjumise eest kaitsvat seadet“[19]. Piksekaitse on 

kohustuslik paigaldada hoonetele, kus käideldakse materjale millel on suur süttimise ning 

põlemise oht [20].  
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6. UUE TOOTMISHOONE EHITUS 
 

Vana lauda renoveerimise kõrval võib kaaluda ka võimalust ehitada täiesti uus 

tootmishoone, kuna tänapäeva ehitusmaterjalide ning tehnoloogiaga võib see osutuda 

odavamaks ja otstarbekamaks. Juba olemas olevas hoones tuleb puidutöötlus tehnoloogia 

valimisel ja seadmete paigutamisel lähtuda ehitise konstruktsioonide mõõtudest. Uue 

hoone rajamisel saab toimida vastupidi - see tähendab, et rajatava objekti konstruktsioon 

valitakse lähtuvalt soovitud tehnoloogiast. Sellisel juhul on võimalik saavutada valitud 

seadmete maksimaalne tootmistulemus. 

Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada välja optimaalsema lahendusega 

puidutöötlushoone, mille maksumus oleks tootmishoone ruutmeetri kohta väiksem. 

Ökonoomse hinna leidmiseks koostab magistritöö autor uue  tootmishoone projekti 

minimaalsete mõõtude ja soodsate materjalidega, arvestades võimalust vajadusel paigutada 

seadmeid nii, et tööprotsess muutub sujuvamaks. Tööprotsess muutub sujuvaks kui 

seadmed paiknevad ühel liinil lähestikku ning loogilises järjestuses. 

 

 

6.1 Uue puidutöötluskompleksi tüpoloogia 

 

Uude peahoonesse tuleb töötervishoiu seadusega nõutud olmeosa,  kus on riietus-, 

pesemis-, puhke- ja tualetruumid. Vältimaks uue ehitise kulude mõttetut suurenemist võib 

olmeruumid planeerida standardis ettenähtud miinimum mõõtudega. Kui olemas olevas 

hoones paigutati kogu tootmine ühte hoonesse, siis uue kompleksi planeeringus on mõistlik 

rajada eraldi hooned. Eraldi hoonete rajamisel suureneb ehitiste tuleohutus. Uude 

tootmiskompleksi on planeritud puidutöötlushoone, puidukuivatid ja puitmaterjaliladu. 

Uue puidutöötluskompleksi tüpoloogilise lahenduse järgnevat kirjeldust vaadata koos uute 

hoonete põhiplaanidega lisas 6, lehtedel 2, 3, 5 ja 6.  

Ehitise laienemise vältimiseks ning kõrguse ära kasutamiseks paigutatakse olmeosa telgede 

„A“ ja „B“ vahele, korrusele üks ja kaks. Olmeosa esimesel korrusel hakkavad asuma 

tootmistsehhi tööliste ruumid. Teisele korrusele tulevad kontorid, koosolekuruum ja 

tehnoruumid. Selline paigutus on vajalik eraldamaks kontori ja tootmistööliste 



48 

 

töökeskkondasid. Peahoone olmeplokk eraldatakse ülejäänud hoonest tuletõkkeseinaga. 

Lisaks hakkavad paiknema olmeploki teise korruse teljel „B“ aknad, kust kontoritööline 

saab jälgida tootmistööd.  

Puidutöötlushoonesse tuleb kaks eraldi tootmistsehhi: saekaater ja puidutöötlemisala ning 

komplekteerimis- ja viimistlemisala. Kaks eraldi tootmisala on vajalikud erinevate 

töökeskkondade loomiseks. Tuleohutuse suurendamiseks ja liigse tolmu vältimiseks 

viimistlusalal  eraldatakse tootmistsehhid tuletõkkeseinaga. 

Puidukuivatuskambrid ja puiduladu ehitatakse eraldi hoonetena peahoone kõrvale, kuna 

siis ei pea tootmishoonesse rajama täiendavaid tuletõkkeseinu. Eraldi hoonete ehitamisega 

on võimalik kulusid säästa. Näiteks ei oleks põhjust kütta laopinda, kui puit on ära 

kuivatatud. Uute hoonete konstruktsioonid muutuvad lihtsamaks ja soodsamaks, sest 

tuletõkkesektsioonide nõuded on madalamad.  

 

 

6.2 Puidutöötlusprotsess 

 

Uue hoonete kompleksi (tootmis-, lao- ja kuivatihoone) projekteerimisel kasutatakse samu 

tootmisseadmeid nagu I lauda renoveerimislahenduses, siis jääb tootmisvõimsus sarnaseks 

ning on võimalik hooneid paremini võrrelda. Ehitatava pindala arvelt kokku hoidmiseks 

tuleb tehnoloogia paigutada ruumide miinimum nõudeid täites. Järgnevat 

puidutöötlusprotsessi kirjeldust vaadata koos lehtedega lisa 6 lehtel 1 ja 2. 

Puidutöötlusprotsess algab laadurite abil palkide ettetoomisega „Ritsu Rimet“ 

ketassaekaatrile hoone teljel „7“ paiknevast uksest. Pärast palkide saagimist liigub materjal 

„Pilous XRC7000“ sorteerimislauale, kus eraldatakse ebakvaliteetne materjal. Edasi liigub  

saematerjal „WACO KS 300“ järkamissaeni, kus lõigatakse puit vajalikeks osadeks. Pärast 

seda eraldatakse töölaualt prussid, kuid lauad liiguvad edasi servamisse. Pärast servamist 

materjal sorteeritakse ja ladustatakse gruppidesse vastavalt saematerjali ristlõike 

mõõtmetele. Grupeeritud saematerjal paikneb peahoone telgede „1-2“ ja „D-E“ vahel. 

Sorteeritud saematerjal viiakse laaduritega edasi kuivatitesse, mis paiknevad eraldi hoones. 

Pärast kuivamist ladustatake materjal laohoonesse. Edasiseks töötlemiseks viiakse vajalik 

saematerjal uuesti peahoonesse vastava puutööpingi juurde, et jätkata puidu töötlemist. 

Lõppviimistlus ja komplekteerimine hakkab toimuma tootmistsehhi teises osas. 
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Valmistoodang ladustatakse kuiva materjaliga samasse laohoonesse, kuna ei ole vajadust 

lisa laohoonet ehitada. 

 

 

6.3 Uute hoonete ehitustarindid 

 

Ehituslike konstruktsioonide valikul lähtuti 2015.aastal Tartu lähedale rajatud AS Mass 

puidulao- ja tootmishoone projektist, kuna tegemist on  konstruktsioonilt tüüpilise lao- ja 

tootmishoonega. Sellest lähtuvalt saab kasutada sarnaseid materjale, millele on teostatud 

eelnevalt tugevusarvutused.  

 

 

6.3.1 Vundamendid 

 

Teraspostidele on planeeritud rajada kannvundamendid 1,5x1,5m laiad ning 0,4m kõrged. 

Teljel „A“ paiknevatele postidele tuleb teha 1,7x1,7m laiusega kannvundamendid, kuna 

neile tuleb lisakoormus vahelaelt. 

Kuna müüride kõrgusest tulenev mass on piisavalt suur peavad olema 

õõnesplokkmüüridele rajatavad lintvundamendid 1m laiad ning 0,4m kõrged. Peahoone 

teljel „B“ paiknevale seinale tuleb rajada 1,2 meetri laiune vundament, sest sellele 

paiknevale müürile hakkab toetuma vahelagi, millest tuleneb lisa koormus. 

Kõrvalhoonetele rajatakse peahoonega sarnased kannvundamendid (1,5x1,5m laiad ning 

0,4m kõrged), kuna kõikide planeeritud hoonete kandekonstruktsioonid on ühesugused. 

Sellisel juhul hoonete ehitus lihtsam ning on võimalus materjali kuludelt säästa. 

 

 

6.3.2 Kandekonstruktsioon 

 

Hoonete kandekonstruktsioonis kasutatakse terasposte, terasferme ja katusetalasid ning 

kandvat profiilplekki. Hoonete konstruktsioonide jäikuse tagavad välisseinades asuvad 

tuulesidemed ja diagonaaltalad. Ehitiste detailne kandekonstruktsioonide projekt 

koostatakse enne ehitustööde algust. Olmeploki vahelagi ehitatakse 220mm 
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õõnespaneelidest. Kõikide õõnespaneelide üks ots hakkab toetuma õõnesplokk seinale ja 

teine ots toetub HQ-taladele, mis paigaldatakse teljel „A“ paiknevate teraspostide vahele. 

Teraspostid on planeeritud nelikantprofiilist, mõõtmetega 200x200x6mm. Telgedel „1-7“ 

asuvate terassõrestike silded on 18m pikad. Uute hoonete otsaseintes paiknevad 

jätkuvtalad. Kõik fermid ja sidemed tehakse nelikkanttoru profiilist. 

 

 

6.3.3 Välispiirded 

 

Peahoone välispiireteks on planeeritud paigaldada (kuni kõrguseni +0.800m maapinnast) 

kolmekihilised betoonist soklipaneelid mõõtmetega (alates siseküljelt): 100mm betoon, 

150mm vahtpolüstürool, 70mm betoon. Soklipaneelide peale paigaldadakse termoroovid, 

millelt edasi hakatakse paigaldama sandwich paneele. Sandwich paneelid on PURtüüpi, 

need on suurema soojapidavusega ning jäigemad. Sellised paneelid on vajalikud suurele 

tuulekoormusele vastupidamiseks. 

Puidukuivati seinad rajatakse 150mm paksusest PUR sandwich paneelidest, mis tagavad 

hoonele vajaliku soojapidavuse. Sandwich paneelide kasutamise eeliseks on nende ehitus, 

nad on mõlemalt poolt kaetud plekiga. Kuivati tootjate juhendite järgi on sellised paneelid 

vajalikud. 

Laohoone seinad ehitatakse kuni kõrguseni +0.800m maapinnast, selleks kasutatakse 

150mm paksusega ühekihilist  soklipaneeli. Lao fassaad ehitatakse horisontaalsetest 

profiilplekkidest, mis paigaldatakse alusroovitisele. 

 

 

6.3.4 Katused 

 

Tootmishoone katuse kandekonstruktsiooniks on kandev profiilplekk, millega sillatakse 

8m  telgede „1-7“ vahed. Profiilpleki tarnija koostab pleki laotise ning määrab materjali 

pikkused ja paksuse (näiteks plekitootja Ruukki). Soojustuseks paigaldatakse katusele  

50mm mineraalvill, 230mm EPS60 ja viimaseks 20mm jäigad mineraalvilla plaadid. 

Katuse kattena on võimalik valida kahe kihi bituumenmastiksi või ühe kihi PVC katte 

vahel. Töö autor soovitab kasutada PVC katet, mis on vastupidavam ja paigaldamisel 

vähem töökulukas.  
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Laohoone katus tehakse profiilplekist, mida ei soojustata, kuna hoonet ei ole vaja kütta. 

Kuivatite katused ehitatakse sandwich paneelidest, kuna neis hoonetes on vaja hoida kõrget 

temperatuuri. 

 

 

6.3.5 Avatäited 

 

Kogu kompleksi avatäideteks paigaldatakse nelja erinevat tüüpi uksi, kahte tüüpi aknaid ja 

rippuvad PVC kardinad. Uksed liigituvad järgmiselt: rauast sise- ja välisuksed, 

tõstanduksed ning PVC siseuksed.  

Vältimaks külmasidlasid paigaldatakse peahoones kõik avatäited soojustuskihti. Hoone 

sisesed rauduksed paigaldatakse tuletõkke seinadesse, sest neis on vaja tagada avatäidete 

tulepüsivus, mis on võrdne poole seina tulepüsivusega (näiteks EI120 seinas peab olema 

avatäite tulepüsivus EI60). Hoonete välisaknad on valmistatud PVCst ning on mõõtudega 

1,1x1,1m, kuna see on sandwich paneeli kõrgus. 

Lao- ja kuivatihoonele paigaldatakse ainult uksed, kuna seal puuduvad alalised töökohad, 

mistõttu ei ole loomuliku valgustust vaja. Kuivatuskambritele paigaldatakse kahepoolsed 

metalluksed. Laohoone sissepääsu paigaldatakse PVC kardinad, kuna need võimaldavad 

paremat õhuliikumist. 

 

 

6.3.6 Siseseinad 

 

Peahoonesse ehitatakse kahte erinevat tüüpi siseseinad. Ühed on täisbetoneeritud 

õõnesplokkseinad, mis vastavad tulepüsivusklassile EI180 [31] ja teised on kipsseinad, 

kuna need on soodsamad vaheseinad. Õõnesplokkseinu  kasutatakse tuletõkkesektsioonide 

moodustamiseks ning olmeosa vahelae paneelide toestamiseks.  

Kipsseinad ehitatakse esimese korruse olmeploki osasse, kus asuvad riietus-, pesu- ja 

puhkeruumid. Peahoone teisel korrusel rajatakse kipsseinad kontori ruumide 

vaheseinadeks. Kipsseinade ehitamisel kasutatakse 66mm metallkarkassi, mille vahele 

paigaldatakse 50mm mineraalvill. Seinte mõlematele pooltele paigaldatakse üks kiht 12mm 

OSBd ja üks kiht 12,5mm kipsi.  
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Peahoone õõnesplokk seinade laiuseks on 190mm, mis tehakse mõlemalt poolelt puhta 

vuugiga.  Tootmishoone teljel „B“ paikneval seinal on erinevalt ülejäänud seinadest ka 

kandva konstruktsiooni ülesanne. Sellele hakkab toetuma olmeploki vahelagi. Õõnesplokk 

seinad ühendatakse postidele keevitatud aasadega. 

 

 

6.3.7 Põrandad 

 

Hoonete põrandad rajatakse kahe erineva ristlõikega. Ühel juhul paigaldatakse 120mm 

betoonpõranda alla soojustus ning teisel juhul seda ei kasutata. Soojustuseta põranda 

betooni kiht on 150mm, see rajatakse tootmistsehhi ning laohoonesse. 120mm betooni 

paksusega põrandat kasutatakse olmeploki esimese korruse põrandatel. Ala, kus liiguvad 

masinad kaetakse pinnakõvendiga, et muuta vastupidavamaks suurtele koormustele. 

Olmeploki teise korruse põrand rajatakse 220mm paksustele õõnespaneelidele. 

Müraisolatsiooniks paigaldatakse paneelidele 30mm jäigad mineraalvilla plaadid. Betooni 

kihi paksuseks on 70mm ja sellele kleebitakse PVC põranda kate. 

 

 

6.3.8 Kommunikatsioonid 

 

Hoonele tuleb paigaldada vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. 

Vesi, kanalisatsioon ja elekter ühendatakse üldvõrkudesse. Olmeosas hakkab kütmine 

toimuma radiaatoritega ning tootmisosas võimsamate kalorifeeridega. Vee soojendamine 

toimub konteinerkatlamajas, mis paikneb hoone kõrval (asukohaplaan). Katlamaja 

küttematerjalidena kasutatakse tootmisel tekkivat puiduhaket ja saepuru. Ventilatsioon 

paigaldadakse olmeplokki ja tootmistsehhidesse, et taga sobilik töökeskkond. Kõikide 

kommunikatsioonide juhtimiskilbid hakkavad paiknema peahoone teise korruse 

tehnoruumides. Ühes ruumis hakkavad paiknema vee- ja küttesõlm, teises ruumis 

elekterikilp ja ventilatsiooniseade. 
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6.4 Tuleohutus 

 

Uus hoone liigitub TP2 tuleohutusklassi ning VI kasutusviisi alla. Tegemist 

puidutööstushoonega, milles reeglina viibivad ruume tundvad isikud. Tuleohutusseadusest 

lähtuvalt ei ole ruumidele määratud piirpindalasid, kuid need on soovitatav jagada 

vastavalt vajadusele. [20] 

Erinevalt vanast hoonest (peatükk 5) ehitatakse kuivati ja ladu eraldi hoonetena, et 

maandada tulekahju tekkimise riske. Uues peahoones hakkavad asuma olmeplokk ja kaks 

tootmistsehhi, mida on kohustuslik üksteisest eraldada tuletõkkeseinaga. 

TP2 hoonetes on nõuded jäigastavate ja kandekonstruktsioonide  tulepüsivusele R30. 

Täisbetoneeritud 190mm laiuse õõnesplokkseina tulepüsivuseks on REI120. 

Teraskonstruktsioonide tulepüsivus tagatakse terase katmisel tuletõkke värviga. Tuletõkke 

värvi kihipaksuse määrab kasutatava materjali tootja. [32] 

Tootmishoonesse on planeeritud viis tuletõkkesektsiooni: kaks tootmitsehhi, trepikoda, 

olmeplokk ja tehnoruum. Sektsioonid eraldatakse omavahel massiivsete täisbetoneeritud 

190mm õõnesplokkidega, mille tulepüsivusaeg on EI180. Tuleohutus paigaldiste kirjeldus 

on välja toodud alapeatükis 5.5. 
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7. VANA HOONE RENOVEERIMISE JA UUE HOONE 

EHITUSE MAKSUMUSTE VÕRDLUS 
 

7.1 Vana hoone renoveerimise ja uue hoone ehituse maksumused 

 

Mõlema ehitustöö eelarvete arvutamisel kasutatati 2015.-2016. aastatel Eesti ehitusturu 

hindasid. Maksumuste arvutamisel ei ole arvestatud tehnosüsteemidega, kuna nende 

hinnad on mõlemal ehitustööl sarnased ning rahalist väljaminekut saab määrata alles pärast 

eriosaprojektide koostamist. Lammutustööde eelarve arvutamisel arvestatakse tööde 

ajakulu, tehnika maksumust ja tööliste töötasusid. Jäätmete utiliseerimise hindade aluseks 

võetakse Väätsa prügila hinnakiri, kuna see on avalikult kättesaadavad ning tasud Eesti 

jäätmejaamades on sarnased [33]. 

OÜ  Haage Agro laudakompleksi kuuluva I lauda rekonstrueerimise maksumus 

puidutööstushooneks sisaldab järgmist (täpsed mahud ja hinnad lisa 7.1): 

 projekteerimine    6200,00 € 

 lammutus- ja pinnasetööd  64 386,15 € 

 hoone ehitus- ja remonttööd  383 717,94 € 

 viimistlustööd    62 849,53 € 

Renoveeritava lauda maksumus kokku on 517 153,62 €+ käibemaks 20%. 

Uus puidutootmiskompleks hakkab koosnema kolmest hoonest, et vältida hoone köetavat  

pindala. Uue kompleksi maksumus sisaldab järgmist (täpsed mahud ja hinnad lisa 7.2 – 

Lisa 7.5): 

 projekteerimine   8500,00 € 

 pinnasetööd    28 461,02 € 

 hoonete üldehitustööd  469 723,70 € 

 viimistlustööd    10 309,84 € 

 asfalt platsi ehitustööd  86 054,68 € 

Uue kompleksi ehituse maksumus kokku on 603 049,24 €  + käibemaks 20%. 
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I lauda edasisel mittekasutamisel tuleb arvestada selle lammutamisega. Peamiseks 

põhjuseks on 1979.aastal ehitatud hoone konstruktsioonide eksplutatsiooni ea lõppemine. 

Hoone vananemise tagajärjel tekib varisemisoht, mis võib selle läheduses töötavatele 

inimestele ohtlikuks muutuda. Lammutamis maksumus sisaldab järgmist (täpsed mahud ja 

hinnad lisa 7.6):  

 lammutustööd    41 500,00 € 

 materjalide utiliseerimine  126 520,86 € 

I lauda lammutuse maksumus kokku on 168 020,86 € + käibemaks 20%. 

 

  

7.2 Vana hoone renoveerimise ja uue hoone ehituse võrdlus 

 

Uue hoonekompleksi ehitamiseks on võimalik osta uus krunt  või ehitada hoone 

lammutatud lauda asemele. Uue krundi maksumus Tartu linna lähistes tööstusparkides on 

orienteeruvalt 14 eurot ruutmeetri kohta [34]. Uue krundi soetamisel tuleb arvestada, et 

alles jääb ka vana hoone, mille hooldamisega tekivad uued kulud. Uue hoonekompleksi 

ehitushinnale, milleks oli 603 049,24 eurot + käibemaks 20% (sisaldab uue asfaltplatsi 

ehitamist), lisandub ostetava krundi maksumus kuni 70 000 eurot või vana hoone 

lammutus 168 020,86 eurot + käibemaks 20%. Lammutamiseks ja jäätmete 

utiliseerimiseks on võimalik taotleda kaks kord aastas KIKist toetust[35]. 

Olemasoleva lauda renoveerimisel puidutööstushooneks on nii positiivseid ja negatiivseid 

külgi. Negatiivsed küljed tulenevad peamiselt hoone konstruktsioonist. Vana lauda 

betoonpostide samm on pikki hoonet 6m, mis muudab nii ehitus- kui ka puidutööd 

ruumides keeruliseks. Lisaks sellele peab vana hoone renoveerimisel arvetsama, et selle 

eluiga ei pikene 50 aastat nagu uutel hoonetel. Sarnaselt paneelelamutele pikeneb ka 

raudbetoon konstruktsioonidest lauda renoveerimisel selle eluiga 25-40 aastat [36]. 

Järelikult vajab vanaem hoone varem uuendamist kui uus. 

Positiivsed küljed Haage Agrole kuuluva I lauda muutmisel puidutööstushooneks on 

soodsam ehitusmaksumus, suurem köetav pindala ning  mittekaustusel oleva hoone uus 

kasutuselevõtt. Vana hoone renoveerimise kui ka uue hoone rajamise ehitusliku 

maksumuste erinevuseks on ligikaudu 86 000 eurot. Uue hoone ehitamisel aga lisanduvad 
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veel erinevad kulud, mis võivad ulatud kuni 160 000 euroni. Vana hoones on suurem 

köetav pindala, mis hiljem annab võimaluse tootmist laiendada. Selle käigus paigutatakse 

hoonesisesed laoplatsid ümber endisesse heinaküüni, mis asub lauda kõrval. Kõige suurem 

pluss on vana hoones jätkamisel see et, siis saab vältida selle lammutamise ja 

hooldamisega tekkivaid kulusid.  

Eelnevalt kirjeldatud positiivsete ja negatiivsete külgede võrdluse põhjal arvab magistritöö 

autor, et kasulikum on olemsolev hoone renoveerida. Suuremad plussid renoveerimisel on 

maksumus ning hilisem võimalus tootmist suurendada. Peale selle säästab vana hoone 

renoveerimine keskkonda, kuna sel juhul ei ole vaja lammutusjäätmeid utiliseerida ning 

uusi materjale toota. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli Haage Agro OÜ-le kuuluva Rõhu farmikompleksi 

ühele hoonele puidutööstuse kujul uue tootmisfunktsiooni andmine.  Eesmärk tuli leida 

analüüsides erinevaid konstruktsioonide renoveerimisvõimalusi, leides tööde maksumuse 

ja võrreldes seda uue hoone ehitamisega. 

Esiteks tehti laudakompleksi kuuluvate, kahe lauda ja lüpsikoja, ehitustehniline seisukorra 

hindamine, mille käigus teostati kõikide konstruktsioonide väline vaatlus ja seisukordade 

fikseerimine. Välise vaatluse ja seisukordade fikseerimise käigus selgitati välja hoone 

probleemsed kohad, mida oleks vaja uuendada ja remontida. Peale selle teostati 

raudbetoonkonstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine vastavalt Põllumajanduslike 

tootmishoonete seisukorra hindamise metoodikale. Raudbetoonkandekonstruktsioonide 

hindamistulemustest selgus, et renoveerimiseks sobivad kõik hooned, kuna avariiohtlike 

elemente oli ainult kuus – neli posti ja kaks ribipaneeli. Farmikompleksi praeguse omaniku 

soovil ja hindamistulemustest lähtuvalt valiti renoveerimiseks kõige varem ehitatud hoone 

ehk I laut, kuna lauda teistes osades asuvad põllumajandustarvete ladustamisalad. 

Nendesse ruumidesse on võimalik hiljem tootmist laiendada. 

Tellija soovist lähtuvalt leiti hoonesse sobivad seadmed, mida on võimalik paigaldada ja 

kasutata nii, et tootmiskiirus ei väheneks. Käesolevas töös tuli puidutööstusseadmed valida 

vastavalt hoone konstruktsioonile. Tegemist on raudbetoonkonstruktsioonist laudaga, kus 

pikki hoonet paiknevate postide samm on kuus meetrit. Postide rohkus muudab hoone 

kasutamise väga keeruliseks, sest saematerjali pikkus on samuti kuni kuus meetrit. 

Tehnoloogia paigutusest lähtuvalt koostati hoonele uus põhiplaan, kus arvestati Eesti 

Vabariigi seaduste ja standarditega. Plaani lahendusega jagatakse hoone viieks 

sektsiooniks, kus hakkavad paiknema olmeplokk, puidukuivatid ja tootmistsehhid 

laoplatsidega. Sektsioonide moodustamiseks kasutatakse olemasolevaid silikaattellistest 

seinu ja uusi õõnesplokkseinu. Hoone renoveerimisel ja selle muutmisel 

puidutööstushooneks on tähtsams konstruktsiooniks põrand, kuna seal toimub pidev 

raskete pakkidega laadurite liikumine. Remonttöid vajavad kõik hoone maapealsed 

konstruktsioonid. 
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Vana lauda renoveerimise kõrval kaaluti ka võimalust ehitada uus puidutööstuskompleks. 

Tänapäeval on ehituses suur valik erinevaid ehitusmaterjale, mille kasutamisega saab 

langetada ehituse maksumust. Uut hoonet on võimalik kujundada ja planeerida vastavalt 

valitud tehnoloogiale. Magistritöös koostatud uue ja vana hoone põhiplaanid on väga 

erinevad. Uus hoone on planeeritud kompaktsemalt, mahutades vana hoonega samad 

ruumid väiksematele pindalale. 

Otsustamisel, kas ehitada uus või renoveerida olemasolev hoone, tuli arvestada 

maksumuse, keskkonna säästlikuse ja otstarbekusega. Magistritöös koostatud maksumuste 

võrdluste põhjal võib väita, et soodsam on renoveerida vana hoone, kuna selle taastamise 

summa on väiksem kui uue tootmiskompleksi ehitamisel. Renoveerimisega võetakse 

kasutusele tühjalt seisnud hoone, vältides lammutusest tekkivate jäätmete saastamist 

keskkonnale. Lisaks nagu enne mainitud, on võimalik tulevikus teisi hooneid kasutades 

tootmist laiendada. 

Magistritöös käsitletud teema põhjal võib väita, kasututena seisvatesse vanadesse 

lautadesse on ka võimalik ja otstarbekas rajada uusi tootmisharusid. Eriti seepärast, et uute 

hoonete ehitamine ei pruugi olla alati, kõrge maksumuse tõttu, parim lahendus. Käesoleva 

töö põhjal ei saa aga väita, et vanade hoonete renoveerimine on alati ainuõige, sest ehitiste 

renoveerimisotsused sõltuvad siiski  hoonete seisukorrast ning soovitud tootmise 

mahukusest, kuid käesolevas töös täidab ka renoveermislahendus eesmärki.  
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GIVING THE NEW OUTPUT TO HAAGE AGRO OÜ DAIRY 

FARM FIRST CORPS – COMPARATIVE ANALYSIS OF 

RECONSTRUCTION AND CONSTRUCTION OF THE NEW 

BUILDING. 
 

Summary 
 

The aim of this master's thesis was to give a new function as a timber industry to one of the 

buildings of an farm complex which belongs to Haage Agro OÜ. The purpose was to find 

analysing variety of ways to renovate structures, finding costs of the renovation and 

comparing it to the cost of a new building. 

Firstly the buildings, dairy farm and milking parlor technical condition evaluation was 

made during which all of the external constructions and their condition were surveyed. 

During that external survey and fixation of conditions the problem areas of the building 

were identified which were in need of renovation and repairs. Furthermore reinforced 

concrete structures technical assessment were carried out according to assessment of the 

techincal condition of farm building in the condition assessment methodology. Evaluation 

of the reinforced concrete structures showed that the all of the buildings are suitable for 

renovation as unsafe elements were only six - four posts and two ribbed floor elements. By 

the request of the current owner of the farm complex and according to the evaluation 

results the oldest building, I farm, was taken up for renovation because in the other parts of 

the farm there are storage areas for agricultural bills. These spaces can be used later on to 

expand the production. 

Based on the wish of the client suitable devices were found, which can be installed and 

operated so that the production speed is not reduced. In this master`s thesis working 

machinery had to be chosen by considering the building design. It is reinforced concrete 

farm, where posts are located lenghty in a step of six meters. Because there are so many 

posts it is very difficult to use this building, because the length of the lumber is aswell as 

up to six meters. 

According to the arrangement of the technology a new building main plan was made, 

which takes account Republic of Estonia laws and standards. With the floor plan the 
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building is divided into five sections where will be located municipal unit, wood driers and 

production plants with storage yards. To form the sections the existing silicate brick walls 

and new hollow block walls are used. Renovating the building and turning it into a 

building for the timber industry the most important construction is the floor, as there is a 

continuous movement on it with heavy parcels loaders. All of the building ground 

constructions are in need of repairs. 

The possibility of building a new timber industry complex was also considered alongside 

with the renovation of the old farm. Nowadays there are a large variety of building 

materials, which you can use to lower the cost of the construction. The new building can be 

designed and planned according to the chosen technology. The new and old building plans 

are very different in master`s thesis. The new building is planned to be more compact, 

subtracting an old building rooms in the smaller space. 

Deciding on whether to build new or renovate an existing building, the costs, 

environmental sustainability and expediency had to be considered. According to the drawn 

amounts comparisons which were made as a part of the master`s thesis, it can be said that 

more favorable is to renovate the old building as the restoration ammount is less than the 

construction of a new production complex. With the renovation the old building, which 

stood empty, will be used, avoiding the contamination of the demolition waste generated. 

In addition as mentioned above, it is possible in the future to expand the production by 

using the other buildings. 

Based on the master`s thesis topic it can be said that it is possible and efficient to build 

new industries using the useless old farms. Especially because the construction of new 

buildings may not always be, due to its high cost, the best solution. On the basis of this 

work it can not be argued that renovation of old buildings are always the only right thing to 

do, because renovation decisions depend on the condition of the buildings and the desired 

volume of the production, but in this master`s thesis renovation solution fulfills the 

objective. 
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