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KONTSEPTSIOON

Kabel on koht, mis toob inimesed kokku ning
tugevdab nii paiga identiteeti. Põhukabel on kaasaegne
kogukonna paviljon, mis esindab kohalikke väärtusi,
looduslähedasi ehitusviise ja materjale, kogukondlikke
tegevusi, isetegemist ja looduses aja veetmist.
Paviljon ühendab kohalikke ja kaugelt saabunud
Putukaväila kasutajaid, pakkudes võimalusi ürituste
ja töötubade korraldamiseks või puhkepausiks pikal
matkal. Põhukabel lähtub põhimõttest, et vaimsed ja
füüsilised tegevused võivad käia käsikäes.

Paviljon võimaldab põigata Putukaväila trassist
kõrvale, pakkudes vahelduslikku ruumielamust.
Ruumikogejale paistab kabel esmalt rohust tärkava
põhust kaarena. “Altarit” ehk tähtsat kohta tähistab
maast laeni aken, mis suunab pilgu Putukaväila
loodusele.

Paviljoni üks eesmärkidest on eksponeerida põhu
potentsiaali ehitusmaterjalina. Ehitamine toimub
eksperimentaalses võtmes - kogukonda kaasava
töötoana, mis tutvustab inimestele põhuehituse
põhimõtteid.
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ASUKOHT

Põhukabel asub Mustjõe asumis, mis on peamiselt
elamupiirkond. Paviljon paikneb Kõrgepinge ja
Halla tänavate vahelisel haljasalal ristudes Pärituule
tänavaga. Tegemist on Putukaväila osaga, kus
eluruumidele vastanduvad Mustjõe asumi ida ja
lõuna küljega piirnevad ärid ja tööstusettevõtted.
Elurajooni vahele asetatuna aktiveerib paviljon ruumi
ning kutsub ka mujalt inimesi piirkonda avastama.
Vormi ja laia kasutusmudeli kaudu tugevdab paviljon
Mustjõe asumi identiteeti ning soodustab avaliku
ruumi mitmekesisemat kasutamist.

Situatsiooniskeem
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ASUKOHT

Põhukabel paistab jalutajale juba kaugelt. Avatud külgedelt saab paviljonis

Paviljoni ühendab Putukaväila teega laudtee, mis

Paviljoni paigutus tuleneb päikese liikumisest: päeval

peatudes jälgida Putukaväilal liikuvaid inimesi. Loode suunas, kus

kulgeb üle kraavi, laiendades kasutatavat ala ning

paistab päike sisse lahtistelt külgedelt ja tekitab oma

paiknevad eramud, on paviljon kinnisem, et säilitada kohalike elanike

pakkudes võimalust korraks sirgelt kiirteelt kõrvale

kaartega siseruumis liikuvat valgusemängu. Õhtul

privaatsust ja pakkuda tuulevarju.

põigata ja jalutada rahulikumal teerajal looduse

paistab valgus sisse altariaknast, mis moodustab

keskel.

põhupinnale kauni kujundi.
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Asendiplaan

Skeem 1: ligipääsud

Skeem 2: paiknemine ilmakaarte suhtes
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KAASAV RUUMILOOME
Paviljoni ehitamine toimub kogukonda kaasava
VAADE A

töötoana, mis tutvustab inimestele põhuehituse

B

põhimõtteid.

Vundamendi

ehitamine

tellitakse

spetsialistidelt, suuremahulised tööd tehakse talguliste
abiga. Nii pakub paviljon inimestele võimalust ise
osaleda nii ehituses kui ruumiloomes.

A

A
8000

VAADE B

5220
VAADE C

Plaan 1:50

B

Skeem 3: kogukonda kaasav ehitusprotsess
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JOONISED

+ 4,60 m

+ 4,60 m

+ 4,10 m

+ 4,10 m

+ 0,80 m

+ 0,80 m

+ 0,45 m

+ 0,45 m

± 0,00 m

± 0,00 m

Lõige B-B 1:50

Lõige A-A 1:50
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JOONISED

Vaade C 1:50

Vaade A 1:50

Vaade B 1:50
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KASUTUSVIISID

näitused

õuesõppetunnid

Paviljoni lihtsasti kohandatav vorm võimaldab seal läbi
viia erinevaid tegevusi: koosolekuid, õuesõppetunde,
kontserte, näituseid, trenne, pidusid. Samas sobib see
ka lihtsalt peatumiseks ja puhkamiseks.

sport

Skeem 2: tegevused Põhukabelis

kontserdid
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KESKKONNASÄÄSTLIKKUS

Skeem 3: põhu eluring

põhupakid

liimpuit

puit

korrugeeritud
külmvaltsitud
teras

Miks põhk?

Jalajälg

Põhk on põllumajanduse kõrvalsaadus, mida põletatakse

Et soodustada Putukaväila elurikkust, on planeeritud niita

iga aasta suurtes kogustes, et see põllule lagunema ei jääks.

kord aastas. Tõstetud laudtee võimaldab inimestel liikuda

Kasutades põhku ehitamiseks, väheneb oluliselt

selle

niidutaimestiku vahel, kahjustamata mullastikku. See

põletamisel tekkivate kasvuhoonegaaside hulk. Põhk on

hoiab Putukaväila loodust, kaitstes sealseid väärtuslikke

algmaterjalina odav ja enamasti kohalik. Eksponeerides

kasvukohti, taimi ja loomi.

põhku avalikes kohtades nagu Putukaväil, levitab Põhukabel
teadmisi selle alahinnatud materjali omadustest ja sellega
ehitamisest.

Skeem: materjalid
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KONSTRUKTSIOON

Materjaliringlus ja elukaar
Materjalide valikul on lähtutud sellest, et need oleksid
võimalikult loodussõbralikud või väga vastupidavad
ja taaskasutatavad. Põhk on looduslik jääkmaterjal,
mis laguneb looduses kiiresti ja millest saab toota
väetist või kasutada loomadele allapanuks. Kruvivaiu,
katusematerjali ja puitu saab hiljem teiste ehitiste või
terrasside rajamisel taaskasutada.

Skeem 4: konstruktsiooni aksonomeetria
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HINNAKALKULATSIOON

Toode / teenus

Kogus

Hind / tk

Koguhind

Kinnitatud põhupakid

126

€5.00

€630.00

Hobukoolipark

Lahtised põhupakid

30

€4.00

€120.00

Hobukoolipark

Prussid immutatud (hind/m) 100x200x6000

34

€15.00

€510.00

Puumarket

Prussid immutatud (hind/m) 50x200x4200

58

€6.80

€394.40

Puumarket

Liimpuitkaared 100x250

8

€350.00

€2,800.00

Arcwood

0.12

€960.00

€115.20

Arcwood

Liistud (niiskuskindel vineer 4mm 1525x1525)

5

€22.00

€110.00

Debora

Tsingitud profiilplaat TP18 (hind/m)

38

€20.00

€760.00

Weckman

Terrass: immutatud laudis 22x150x4500

290

€2.10

€609.00

Puumarket

Kuumtsingitud kruvivaiad 1.5 m

32

€38.00

€1,216.00

Terasvai

Plaadid vaiadele 100x100x4 mm

32

€7.00

€224.00

Terasvai

Roostevabad nurgikud, Arras CF

34

€0.75

€25.50

Puumarket

Keermelatid ja mutrid

1

€30.00

€30.00

Teemu

Kruvid (200 tk/ pakis)

10

€20.00

€200.00

Teemu

Puiduõli Tikkurila Valtti Plus Wood Oil 9L

1

€53.00

€53.00

Espak

Tuletõkke immutusvahend põhule: Holzprof 20L

3

€130.00

€390.00

Puumarket

Prussid immutatud 100x100x6000

32

€7.90

€252.80

Puumarket

Immutatud laudis (hind/m) 22x150x6000

150

€2.10

€315.00

Puumarket

1

€50.00

€50.00

120

€20.00

€2,400.00

Materjali transport

1

€150.00

€150.00

Ehituskoolitus/talgud kogukonnaga (hind/päev)

2

€500.00

€1,000.00

Liimpuittala 50x250 (hind/m³)

Tootja / teenusepakkuja Konsultant
Sven Aluste

Marek Perli

Silver Leppik

Vundament

Kinnitusvahendid

Viimistlusvahendid
Andrus Pihlau

Laudtee

Killustik, hind/m³

Kiviluks

Teenused
Ehitamine (terrass, kaarte paigaldus/ tunnihind)

Kogusumma:

€11,605

Summa ilma käibemaksuta:

€10,200

Raoul Suurorg
Hobukoolipark

Sven Aluste
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SELETUSKIRI

KONTSEPTSIOON

ASUKOHT

KASUTUSVIISID

KESKKONNASÄÄSTLIKKUS

Kabel on koht, mis toob inimesed kokku ning

Põhukabel asub Mustjõe asumis, mis on peamiselt

Paviljoni lihtsasti kohandatav vorm võimaldab

Põhk on põllumajanduse kõrvalsaadus, mida

tugevdab nii paiga identiteeti. Põhukabel on

elamupiirkond. Paviljon paikneb Kõrgepinge ja

seal läbi viia erinevaid tegevusi: koosolekuid,

põletatakse iga aasta suurtes kogustes, et see põllule

kaasaegne

esindab

Halla tänavate vahelisel haljasalal ristudes Pärituule

õuesõppetunde, kontserte, näituseid, trenne, pidusid;

lagunema ei jääks. Kasutades põhku ehitamiseks,

kohalikke väärtusi, looduslähedasi ehitusviise ja

tänavaga. Tegemist on Putukaväila osaga, kus

aga sobib ka lihtsalt peatumiseks ja puhkamiseks.

väheneb oluliselt

materjale, kogukondlikke tegevusi, isetegemist ja

eluruumidele vastanduvad Mustjõe asumi ida ja

kasvuhoonegaaside hulk.1 Põhk on algmaterjalina

looduses aja veetmist. Paviljon ühendab kohalikke ja

lõuna küljega piirnevad ärid ja tööstusettevõtted.

odav ja enamasti kohalik. Eksponeerides põhku

kaugelt saabunud Putukaväila kasutajaid, pakkudes

Elurajooni vahele asetatuna aktiveerib paviljon

võimalusi ürituste ja töötubade korraldamiseks

ruumi ning kutsub ka mujalt inimesi piirkonda

või puhkepausiks pikal matkal. Põhukabel lähtub

avastama. Vormi ja laia kasutusmudeli kaudu

Paviljoni ehitamine toimub kogukonda kaasava

põhimõttest, et vaimsed ja füüsilised tegevused

tugevdab

identiteeti

töötoana, mis tutvustab inimestele põhuehituse

võivad käia käsikäes.

ning soodustab avaliku ruumi mitmekesisemat

põhimõtteid. Selles osas on konsulteeritud Sven

Et

kasutamist.

Alustega, kes on põhuehituse üks tuntumaid

planeeritud niita kord aastas. Tõstetud laudtee

eestvedajaid Eestis.

võimaldab inimestel liikuda niidutaimestiku vahel,

kogukonna

paviljon,

mis

paviljon

Mustjõe

asumi

Paviljon võimaldab põigata Putukaväila trassist

KAASAV RUUMILOOME

avalikes

kohtades

selle põletamisel tekkivate

nagu

Putukaväil,

levitab

Põhukabel teadmisi selle alahinnatud materjali
omadustest ja sellega ehitamisest.
soodustada

Putukaväila

elurikkust,

on

kõrvale, pakkudes vahelduslikku ruumielamust.

Põhukabel paistab jalutajale juba kaugelt. Avatud

Ruumikogejale paistab kabel esmalt rohust tärkava

külgedelt

jälgida

Vundamendi ehitamine tellitakse spetsialistidelt;

loodust, kaitstes sealseid väärtuslikke kasvukohti,

põhust kaarena. “Altarit” ehk tähtsat kohta tähistab

Putukaväilal liikuvaid inimesi. Loode suunas, kus

suuremahulised tööd tehakse talguliste abiga. Nii

taimi ja loomi.

maast laeni aken, mis suunab pilgu Putukaväila

paiknevad eramud, on paviljon kinnisem, et säilitada

pakub paviljon inimestele võimalust ise osaleda nii

loodusele.

kohalike elanike privaatsust ja pakkuda tuulevarju.

ehituses kui ruumiloomes.

saab

paviljonis

peatudes

kahjustamata mullastikku. See hoiab Putukaväila

MATERJALIRINGLUS JA ELUKAAR
Paviljoni üks eesmärkidest on eksponeerida põhu

Paviljoni ühendab Putukaväila teega laudtee, mis

potentsiaali ehitusmaterjalina. Ehitamine toimub

kulgeb üle kraavi, laiendades kasutatavat ala ning

eksperimentaalses võtmes - kogukonda kaasava

pakkudes võimalust korraks sirgelt kiirteelt kõrvale

töötoana, mis tutvustab inimestele põhuehituse

põigata ja jalutada rahulikumal teerajal looduse

Tõstetud

kasutajate

vastupidavad ja taaskasutatavad. Põhk on looduslik

põhimõtteid.

keskel.

ligipääsetavuse. Selline meetod ei katkesta ka

jääkmaterjal, mis laguneb looduses kiiresti ja

vihmausside liikumisteid.

millest saab toota väetist või kasutada loomadele

LIGIPÄÄSETAVUS

Materjalide valikul on lähtutud sellest, et need
oleksid võimalikult loodussõbralikud või väga

laudtee

tagab

kõikide

Paviljoni paigutus tuleneb päikese liikumisest: päeval

allapanuks. Kruvivaiu, katusematerjali ja puitu

paistab päike sisse lahtistelt külgedelt ja tekitab oma

saab hiljem teiste ehitiste või terrasside rajamisel

kaartega siseruumis liikuvat valgusemängu. Õhtul

taaskasutada.

paistab valgus sisse altariaknast, mis moodustab
põhupinnale kauni kujundi.

K. Allikas, Eestis ehitatud põhust elumajade ehituslikud lahendused ja
omadused, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Magistritöö, 2015,
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/2051/Kai_Allikas_2015MA_
MH_t%C3%A4isteks.pdf?sequence=1&isAllowed=y (vaadatud 12.02.22).
1
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SELETUSKIRI

OHUTUS

HOOLDAMINE

on

Ilmastikukindluse tagamiseks on paviljon kaetud

Spetsiaalselt

tõstetud

erinevaid võimalusi, nagu membraani lisamine või

plekk-katusega, ent aastate jooksul võib vaja

tihedus on nii suur, et need ei sisalda põlemiseks

puitprussidest raam ja terrass. Prusside külge

lubikrohviga viimistlemine. Tugeva vihma ja lume

minna uusi põhupakke. Põhupakke saab kergesti

piisavalt õhku. Üksikute turritavate kõrte süttimist

kinnitatakse liimpuidust kaared, mida ühendab

eest kaitsmiseks oleme põhukabeli katnud kaareks

ja taskukohaselt välja vahetada ning sellesse võib

takistab

omavahel keskne tala. Kaarte vahele kinnituvad

painutatud lainelise profiilplekiga.

kaasata ka paviljoni kasutajaid. Liimpuitkaared on

viimistlemine läbipaistva tulekindla kihiga või

ilmastiku eest kaitstud ega vaja lisahooldust. Terrassi

krohviga. Lisatulekindluse tagamiseks võib pakke

KONSTRUKTSIOON

VIIMISTLUS

Paviljon toetub kruvivaivundamendile. Sellele

Põhuseina

toetub

maapinnast

veidi

kõrgemale

ilmastikukindluse

tagamiseks

põhupakid, mis toetuvad vineerliistude servadele

ehituseks

toodetud

konstruktsioonist

põhupakkide

väljaulatuva

põhu

ja on kinnitatud põhu sisse peidetud puitliistudega.

Tulekindluse tagamiseks võib põhumaterjali ja

püsivus on tagatud aastateks, ühel hetkel võib see

pritsida enne paigaldamist booraksi, boorhappe ja

Paviljoni

puitu viimistleda Holzprofi tuletõkkevahendiga.

vajada uut kaitsekihti hooldusõlitamise näol.

kuuma vee lahusega.

katab

tuulutusvahega

lainelisest

profiilplekist TP18 väline membraan, mis on

Põhukabeli

sisemus

on

viimistletud

ainult

kinnitatud keermelattide ja mutritega liimpuitkaarte

läbipaistva tuletõkkevahendiga, et võimalikult palju

külge. Põrandal olevaid põhupakke saab liigutada,

eksponeerida materjali loomulikku välimust.

et luua erinevaid ruumiolukordi.
Terrassi jaoks on kasutatud immutatud puitprusse
ja laudist, et tagada paviljonile pikem eluiga.
Liimpuidust kaared on viimistletud Tikkurila Valtti
Plus välistingimuste puiduõliga.
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