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1. Hoone ajalugu ja olemasolev olukord
Ajalugu
Koolimaja on projekteeritud 1923 aastal ja selle arhitektiks on Tõnis Mihkelson. 1925. aastal valminud
koolihoone oli üks Lääne-Virumaa esimesi vabariigiaegseid uusi koolimaju1 ning see pääses tollal isegi
kogumikku 20. aastat ehitamist Eestis2. Tihedaruudulised aknad ja krohvikaaristus akende kohal
annavad hoonele konservatiivse ilme3 ning hoone on stiililt traditsionalistlik, uusklassitsistliku
mõjutusega. Hoones oli keskküte. 1933. aastal tehti koolihoonele juurdeehitus läänepoolsele osale.

1925. aastal avatud koolihoone oli L-tähe kujuline, ehitatud paekivist. Allikas: Tapa muuseum

1937. ehitati hoonele juurde vasak tiib. Allikas: Tapa muuseum

Olemasolev olukord
Hoone on võetud arvele kui 20-nda sajandi arhitektuuri näide, kuid ei ole kultuurimälestis,
sellegipoolest on hoonel suur kohalooline väärtus. Hoone seisab täna tühjana ja on avariilises
olukorras. Hoonele on koostatud ehitusekspertiis („Erakorraline audit hoone konstruktsioonide
ehitustehnilise seisukorra hindamiseks. Kooli 13, Tapa vald, Tapa linn, Lääne-Viru maakond“, GECC
Projekt OÜ töö nr 201120A, kuupäev 18.12.2020), mis annab hinnangu hoone
kandekonstruktsioonidele ja lammutamist vajavatele või säilitamist väärivatele hooneosadele.

Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs. Maakoolimajad 1920-40. Alusuuring. Sandra Mälk. Tallinn
2012
2 20. aastat ehitamist Eestis. 1918-38. Teedeministeeriumi Ehitusosakond. 1938. Illustratsioon 77.
3 Eesti maa-algkoolid 1920-40. Ajalugu, tüpoloogia, väärtused ja säilitamine. Magistritöö. Eesti Kunstiakadeemia. Sandra Mälk. Tallinn 2012
1
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Hoone konstruktsioonide materjalid
Sokliosa on laotud paekivist ja krohvitud tsementkrohviga. Trepikoda, treppide ja podestidega on
rajatud raudbetoonist. Kandvad välisseinad on laotud paekivist paksusega 850mm ja krohvitud
mõlemalt poolt tsementkrohviga. Kandvad siseseinad on laotud nii paekivist kui tellistest (nii
keraamiline kui silikaat), paksusega 700mm. Mittekandvad seinad on rajatud puitkonstruktsioonist
kergseintena, mis kaetud raabitsvõrgu ja tsement krohviga.
Osaliselt on säilinud esimese korruse põrandate alustalad (200x250mm puittalad, s. 1,2m). Hoone
vahelaed on lagunenud või lammutatud, alles on vaid kandvad puittalad (200x250mm, samm 1,2m).
Pööningu vahelagi on rajatud puitkonstruktsioonis. Hoone kelpkatus on rajatud puitkonstruktsioonis
sarikatele ja toolvärgile. Sarikate peale on paigaldatud tihe roovitus ja katusekate (valtsplekk ja
eterniitkate). Avatäited puuduvad, esimese korruse aknaavad on kaetud laudade ja ehitusplaatidega.

Fotode allikas: Maa-ameti fotoladu

Fotode autor: Margus Raidpere

Kokkuvõte ehitusekspertiisi hinnangust konstruktsioonidele:
- paekivivundamendid ja alusmüürid on rahuldavas seisukorras,
- sokkel on saanud niiskuskahjustusi ja mitmel juhul lagunenud,
- välised betoontrepid on amortiseerunud,
- sisehoovis paiknev juurdeehitus on hoone seintest lahti murdunud ja tuleks lammutada,
- hoone välisseintes leidub hulgaliselt niiskuskahjustusi ja paaris lõigus seinu läbivaid pragusid,
lammutada tuleb tulekahjus kahjustunud seinaosad ja hoovis vasaku tiiva praguline sein,
- siseseintel, kus katus puudub, on krohv kohati lagunenud,
- 1. korruse aluspõrandad puuduvad või on lagunenud,
- vahelaed on lagunenud, sissevarisenud või lammutatud,
- trepikoda koos marsside ja mademetega on rahuldavas seisukorras,
- mittekandvad siseseinad on puidust ja lagunenud,
- osa hoone katusest on põlenud ja sissevajunud, mis tuleks lammutada, tules kahjustamata katuse
kandekonstruktsioon on püsiv ja korralik,
- korstnapitsid vajavad renoveerimist.
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2. Asendiplaaniline lahendus
Asendiplaaniline lahendus käsitleb ainult kinnistu sees olevat ja minimaalselt vajalikku. Perspektiivselt
tuleks kogu hoonet ümbritsev avalik ala tervikuna läbi lahendada, kaasates nii Kooli tn 11 kui Nooruse
tn 1 kinnistud.
Paiknemine ja rajatised
Hoone asub Tapa keskuse vahetus läheduses, Nooruse ja Kooli tänava nurgal. Kinnistut läbivad
tehnovõrgud, kaitsealuseid objekte ja kinnismälestisi kinnistul pole.

Situatsiooniskeem. Allikas: Maa-amet.

Reljeef ja haljastus
Hoone ümber olev vertikaalplaneering muudetakse kirde ja kagu küljes, nii, et oleks võimalik
astmevaba sissepääs hoone seinte vahele. Kalded max 1:10. Hoone ümber olev muru taastatakse.
Kõrghaljastust ei muudeta ega uut haljastust ei lisata.
Juurdepääs ja katendid
Olemasolevad teed kinnistul säilitatakse. Lisatakse juurde jalgtee Kooli tänavalt, mis ühendab tagumise
sissepääsu ning hoone siseküljele jääva terrassi. Samuti sillutatakse Nooruse tänava poolne maja esine.
Katenditena kasutatakse mustrisse laotud tumehalli betoonist sillutiskivi.
Hoonesse pääseb kolmest küljest. Olemasolevate uste kaudu (hoovi ja kirde küljel) ning
Nooruse tänava suunast, kus tehakse sisselõiked maani olemasolevatele avadele. Hoone siseõue on
kavandatud terrass, mida on võimalik kasutada lavana. Terrassi kirjeldus vt täpsemalt pt 4.
Lipuvardad
Hoone hoovipoolsesse külge on kavandatud 3 lipuvarrast.
Heakord
Hoone sissepääsude vahetusse lähedusse nähakse ette sorteerimist võimaldavad prügikastid
(biojääde, segaolmejääde ja pakend) olmejäätmete kogumiseks, min 2tk. Tühjendamiseks tuleb hoone
valdajal sõlmida leping prügiveo teenust osutava firmaga.
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Parkimine
Hoone kõrvale nähakse ette jalgrattaparkla 20-le jalgrattale. Jalgrattahoidja U-tüüpi, jalgrattaid peab
olema võimalik lukustada raamist.

3. Arhitektuurne ideelahendus
Arhitektuurne idee ja funktsionaalsus

Tühjalt seisev Tapa algkooli hoone on olulise kohaloolise väärtusega, kuid on hetkel avariilises
seisukorras ning kasutuseta. Arhitektuurne idee näeb ette hoonele uue kuvandi loomise, mis loob Tapa
elanikele uue avatud mitmeti kasutatava kogukonna kohtumispaiga. Hoone muudetakse suuremas
osas väliruumile avatuks. Eskiisprojektis oleme hoonele andnud märksõna „Avatud koolimaja“.
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“Avatud koolimaja” peaks olema kogukonna tegevusi toetav ja seda tuleks sisustada koostöös
erinevate osapooltega (koolid, huviringid, klubid, seltsid jt), et loodav ruum ka päriselt kasutusse
võetaks. Avalik ruum peaks võimaldama nii ürituste korraldamist kui lihtsalt vaba-aja veetmist. Eriti
aga toetama õuesõppe võimaldamist ja huvitegevust lähedal asuvatele koolidele.
Hoonesse oleme ette näinud järgmised
tegevuste tüpoloogiad:
- sündmuste korraldamine:
kontserdid, välikino, suveteater jms
- õuesõpe: koolitunnid, huvitegevused
- kogukonna kohtumispaik: arutelud,
koosolekud, tähistamine jms
- galeriipinnad: näitused ja Tapa
haridusasutuste ajaloo tutvustamine
- vaba-aja veetmine, mänguala - lauatennis
- turu laiendus: ajutine kohvik või piknikuala

Arhitektuurne välisilme
Arhitektuurne idee näeb ette lähenemise, et lammutatakse see, mis on ohtlik, pole vajalik ja millel
puudub väärindamise võimalus. Lisatakse minimaalselt ja läbimõeldult uusi elemente. Sekkumiste ning
muudatuste intensiivsus ja hoone avamine ümbritsevaga toimub järk-järgult, kus linna poolses
paremas tiivas tehakse kõige rohkem muudatusi ja vasakus tiivas säilitatakse võimalikult palju
olemasoleval kujul.

Hoonele lisatavad mahud on saanud inspiratsiooni fassaadi ilmsetavatest akna kaarjatest
krohvieendustest ning katuse akendest. Peasissepääs, mis asub hoovi poolses küljes on markeeritud
uue lisatava kaarja mahuga, samuti on kaarja vormiga invatõstuki katus. Esile on toodud teised hoone
sissepääsud, vormistades uste paled metallist paneelidega.
Hoone vasakule tiivale jäetakse alles katus, nõnda tekib edela külge päikesele avatud siseruum.
Aknaavad täitetakse klaasiga, et tekiks ilmastikukindel kütmata ruum. Teised hoone ruumid on avatud
õhuruumiga ja läbikäidavad ning neile on ette nähtud erinevat tüüpi funktsioonid.
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4. Funktsionaalsus
Sündmusteruum
Sündmusteruum on katuse ja akendega suletav ruum, kus korraldatakse erinevaid üritusi ja tegevusi.
Kõik avatäited on kaetud karastatud klaasiga, lisaks peab kaks akent olema avatavad. Ruumi on
võimalik ustega sulgeda, et seal korraldada privaatsemaid üritusi, koolitunde või koosolekuid. Uksed
on tummad ja metallist. Ruumis nähakse ette elektritoite võimaldamine – ajutisele valgustusele, helija videotehnikale. Ruumis asuvad liigutatavad erineva kõrgusega puidust lavats-kastid istumiseks ja
olemiseks. Seintel on eksponeeritud püsinäitus Tapa hariduse ajaloost. Ruumi põrand on kaetud
betoonist mustrisse laotud kõnnitee plaatidega.
Õppetänav
Õppetänav on osaliselt kaetud ja osaliselt katmata õueruum, vajadusel saab kinnitada talade külge
suviseid puririideid, täpsustada konstruktoriga projekteerimise faasis. Põrand on kaetud betoonist
mustrisse laetud kõnnitee plaatidega. Katendi muster ja jooniste graafiline disain täpsustatakse
projekteerimise käigus koostöös koolidega, mis toetaksid õuesõpet (näiteks markeeritud jooned,
ruudud, numbrid, plaatidele maalitud keks vms). Õppetänavale on paigutatud ka lauatennise laud.
Õppetänavale on kavandatud teisaldatavad puidust pakud või toolid, mida on võimalik vastavalt
vajadusele ümber paigutada.
Abiruum
Sündmusteruumi kõrval asub lukustatav abiruum asjade ning abivahendite ladustamiseks. Abiruum on
katusega kaetud, aknad kaetakse võrguga. Abiruumi uks on tumm ja metallist.
Galerii
Galerii on osaliselt kaetud ja osaliselt katmata õueruum, mis on mõeldud näitusepinna, loovtöö jms
tarbeks. Ruumi seintele on kinnitatud võrgud/restid või aukudega siinid tööde riputamiseks. Samuti on
ruumi keskele võimalik paigutada teisaldatavaid ja kokku klapitavaid näitusestende, mida on võimalik
hoiustada abiruumis.
Kogukonna kohtumispaik
Kogukonna kohtumispaik on sissepääsu alaks Nooruse tänavalt. Siin on pingid istumiseks ja kogukonna
poolt istutatud puu. Seintel on eksponeeritud püsinäitus Tapa hariduse ajaloost. Infostend hoones
toimuvaga või hariduse teemalised uudised.
Piknikuala
Ruum võiks töötada koos turuga või olla seda toetava funktsiooniga – pikniku või ajutise välikohviku
ala. Ruumis on lauad ja pingid. Ruumi kavandada veevõtu valmidus või statsionaarne avalik joogivee
kraan. Samuti peab olema ruumis elektritoite valmidus.
Avalik tualettruum
Hoone paremasse tiiba on kavandatud konteinertualettruumid, mis on aastaringselt kasutatavad ning
lukustatavad. Tualettruumide arv: 1 + 1 inva nõuetele vastav. Konteinerite sein metallpaneel
viimistlusega, tumehalli tooni.
Trepikoda, invatõstuk ja vaateplatvorm
Olemasolev trepikoda viib üles vaateplatvormile. Trepikoja trepi sisemine õhuruum kaetakse võrguga
ja sellele kinnitatakse piirded. Piirete käsipuude sisse installeeritakse valgustus, samuti on valgustatud
võrk. Trepikoja seinad ja trepi betoonosad tuleb konserveerida ilmastikule kindlaks. Vaateplatvormile
kogunev vesi tuleb suunata vihmaveerenniga maapinda.
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Terrass / Lava
Hoovi pool, kahe hoonetiiva vahele kujundatakse põrandapinnaga tasa olev astmetega terrass, mida
on võimalik kasutada lavana. Terrassi konstruktsioon peab vastu võtma ka selle peale toetuvat
teisaldatavat metallist lavakonstruktsiooni. Terrassi katendiks on ilmastikukindlast taaskasutatud
plastikust või puitplastist terrassilaud.
Suviseks ajaks kavandada puririiete riputamiseks hoone seintele kinnituskonksud. Kuna tegemist on
17m sildega, tuleb projekteerimise käigus koostöös konstruktoriga hinnata seinte vastupidavust.
Vajadusel tuleb seinu tugevdada või lisada sekundaarne konstruktsioon – täpne lahendus tuleb
kavandada koostöös arhitektidega.
Turvalisus
Hoones tuleb tagada videovalve ja näha ette selleks vajalik elektritoide. Valgustid peavad olema
vandaalikindlad. Kõik piirded peavad vastama turvanõuetele.
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5. Konstruktiivne lahendus
Vastavalt ehitusekspertiisile säilitatakse rahuldavas seisukorras konstruktsioonid.
Kelder täidetakse pinnasega ning keldri põrand eemaldatakse vee dreenimiseks. Sokli lagunenud osad
korrastatakse, tehakse vajadusel parandused ning hüdroisoleeritakse.
Hoone olemasolev põrand eemaldatakse koos põrandataladega, ning täidetakse dreeniva
täitepinnasega. Peamiselt kaetakse vastavalt ruumidele erineva pinnakattega (killustiksõelmed,
sillutis, vm).
Mittekandvad seinad eemaldatakse, samuti hoone madalam pesuruumimaht ning sissepääsude
mahud. Esimese korruse avasid suurendatakse osaliselt maani.
Konstruktiivsed seinad puhastatakse lahtisest krohvist ja vajadusel tehakse tugevdused/parandused
ning värvitakse, osaliselt võib eksponeerida paekivimüüre. Kõik säilitatavad vertikaalsed
konstruktsioonid tuleb konserveerida ilmastikule vastupidavaks. Müüride pealispind katta betoonist
parapetivööga, mis peab järgima originaalkarniisi kuju.
Hoonele nähakse ette avatäited katusega osas (raamitud ühekordne karastatud klaas ja metallrestid).
Ülejäänud avad avatäiteta. Avade paled vormistada krohviga, avade alumised karniisid parandada ja
taastada. Sisselõigatavad ukseavad vormistada põranda tasapinnas betoonplaatidega.
Vahelaetalad eemaldatakse parempoolses tiivas, säilitatakse ainult jäikust tagavad talad. Ülejäänud
osas talad säilitatakse male korras, kuid täpsustatakse ehitustööde käigus, millised talad on mõistlik ja
võimalik säilitada. Puidust vahalaetalad puhastatakse, immutatakse ja töödeldakse ilmastikukindlaks.
Hoone katus eemaldatakse parempoolses tiivas ja hoone keskmiselt osalt. Tekkiv otsaviil ehitatakse
kinni. Viimistlus kas puitlaudis või katusekattega sama kattematerjal. Katusekate parandatakse. Katuse
sarikad ja toolvärk tuleb puhastada, vajadusel parandada. Samuti tuleb tugevdada ja ankurdada, nii et
võimalik tuul ei tõstaks katust üles.
Hoone raudbetoonist trepikoda koos astmete ja mademetega korrastatakse ja tehakse vajadusel
parandused.
Lisatavad mahud (invatõstuk,
metallkonstruktsioonist.

hoone

peasissepääsu

esine

maht,

vaateplatvorm)

on

6. Kasutatavad materjalid
Hoone põrandad kaetakse erinevate katenditega: sillutiskivi plaadid, kruusasõelmed. Trepikoja osas
olemasolevad betoonist põrandad korrastatakse, uued astmed ja põrandad betoonist.
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Seinad puhastatakse, tehakse vajadusel krohviparandusi ja värvitakse helehalliks, kohati võib
eksponeerida paekivi müüre.
Lisatavad mahud, mis markeerivad sissepääse ja liikumisteid (invatõstuk ja peasissepääs,
metalluksed) kaetakse metallpaneelidega. Samuti kaetakse osad aknaorvad metallpaneelidega. Hoone
kõik piirded (trepikoda, vaateplatvorm) on metallraamil võrguga, võrgu lahendus täpsustatakse
projekteerimise käigus. Piirded on tumehalli tooni. Samuti kasutatakse metallist võrke galerii seintel,
et hõlbustada tööde riputamist.

7. Väikevormid ja objektid
Toolid ja lauad

Kohtkindlad toolid, lauad ja pingid peavad olema ühest perekonnast, lihtsa vormikeelega lehtmetallist
külgedega ning termotöödeldud puidust laudisega. Teisaldatavad lauad ja toolid võivad olla kerged,
metallist ja virnastatavad, mida vajadusel saab lukustada abiruumi.

Sündmuste ruumis on puidust kastid istumiseks ja lesimiseks (1x1m). Samas saab erineva kõrgusega
tasapindu kasutada õppetööks. Istumiseks või õppetööks võib ruumi paigutada ka puidust pakke.
Lauatennis
Õppetänavale näha ette vineerist lauatennise laud, mille võib kujundada koostöös kogukonnaga.

11/13

Sisehoovi puu
Hoone ühte ruumi istutatakse puu, puule näha ette piisava suurusega geotekstiiliga piiritletud
istutusala, nii et juured ei saaks kahjustada müüritisi. Valida väiksema kasvuline või kääbuspuu tüüpi
puuliik. Puu valida koos kogukonnaga. Näiteks harilik tamm ’Concordia’, mis on väikesema kasvulisem
ning kollaka lehestikuga.

8. Valgustus
Välisvalgustus lahendatakse sooja valgusega (3000K) LED valgustitega. Valgustid peavad olema
vandaali- ja ilmastikukindlad. Hoone valguslahenduse puhul lähtuti erineva valgus atmosfääriga
ruumide loomisest ning erinevate hooneosade esiletoomisest.

Selleks kasutatakse erinevat tüüpi valgusteid:
- Maasse süvistatavad asümmeetriliselt üles suunatud seinu ühtlaselt valgustavad lineaarsed
valgustid.
- Ukse orvasid valgustavad põrandatesse süvistatud ülessuunatava valgusvihuga valgustid,
võimalikult laia elliptilise kiirega, et uksepaled oleksid valgustatud.
- Hoone vahelaetalade külge riputatavad prožektor tüüpi suunatavad valgustid.
- Seintele kinnitatavad pinnapealsed alla suunatud valgustid.
- Postvalgustid, alla suunatavad. Posti kõrgus 3m.
- Hoone ümber kasutatakse 2 valgustipeaga postvalgusteid. Posti kõrgus 5m.
- 2. korruse akna orvades pinnapealsed või süvistatavad spetsiaalsed aknaorva valgustid.
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Seintel, postidel ja taladele kinnituvad valgustid peavad olema ühest valgustite perekonnast ja
võimaldama valida erinevate optikate ja võimsuste vahel.

9. Projekti üldandmed ja tehnilised näitajad
Kinnistu andmed
Aadress:
Katastritunnus:
Krundi sihtotstarve:
Pindala:

Kooli tn 13, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa
79001:001:0277
ühiskondlike ehitiste maa 100%
2672 m2

Hoonete arv kinnistul:
Korruselisus:
Hoone ehitisalune pind:
Hoone netopind:
Hoone brutopind:

1
3
701,7 m2
682,3 m2
970,2 m2
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10. Jooniste nimekiri
AR-4-01 Asendiplaan
AR-5-01 1. korruse plaan
AR-5-02 2. korruse plaan
AR-5-03 Katuse plaan
AR-5-04 Valgustus
AR-6-01 Lõiked
AR-6-02 Vaated loodest ja edelast
AR-6-03 Vaated kirdest ja kagust
3D visuaalid

Tingmärgid:
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Töö nr:
Staadium:

Joonis:

Joonise nr:

Asendiplaan

2105
ESKIIS

AR-4-01

Autor: Eve Komp, Grere Veskiväli

Mõõtkava: M1:500 A3

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt, tase 7

Kuupäev: 05/04/2021

2

N

Teisaldatav lava
ca 15x8m

Terrass / lava
172,0 m2

Kinnimüüritavad avad

Ajutine
kohvik, jm
PK

Avatud raamaturiiul
Avatavad aknad,
ülejäänud avad
mitteavatavad

Lukustav ruum:
esinejate backstage,
ladu jms

Y

1

Näitusepind võrksesein

Trepikoda
34,4 m2

E
F

Koridor
15,2 m2

Z

V

Õ

WC
2,8 m2

Näitusepind võrksesein

Inva
tõstuk

Kogukonna kohtumispaik
71,2 m2

Galerii
146,5 m2
Loengud, arutelud
Õpiruum
Mini-kontserdid
Kino
jm

Inva WC
5,5 m2

Tualettruumid, konteinertüüpi,
sissetõstetav, soojustatud.
Viimistlus: värvitud metallpind

±0,000

B
G

N

Ž

Näitusepind võrksesein

Ö

Ü
C
L

K
T
I

Š

Pinksilaud

Õpitänav
96,9 m2

Ä

10

P

9

H

J
8

Q

7

X

6

D

5

U

4

S

3

O

2

W

1

M

Sündmusteruum
92,6 m2

Laud ja pingid
kohtkindlad

Võimalik joogiveekraani
asukoht

A

Kooli ajaloo
püsinäitus
seintel

Piknikuala
39,6 m2

R

Puidust istumise
tasapinnad,
erineva
kõrgusega,
liigutatavad

Ruumis
elektritoite
valmidus

Ruumis elektritoite valmidus

-0,700

Teisaldatav purjeriie /
kinnitus hoone seintele
17 x 5,6m

Abiruum
39,3 m2

1

Vaba ala,
töötoad, kunstipraktika
jm
Teisaldatavad näitusepinnad

Kooli ajaloo
püsinäitus
seintel

PK

Invatõstuk
vaateplatvormile
kaetud metallpaneelide ja võrguga

Kogukonnaga
istutatav
harilik tamm 'Concordia'

2

Projektsiooni pind

Objekt: Tapa avatud koolimaja
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Punktiir OÜ
Asunduse tn 11-15
Tallinn 11413
reg kood 12709815
info@punktiir.com
+372 56907487
MTR nr EEP003968

Tellija: Tapa Vallavalitsus

Aadress: Kooli tn 13, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa

Töö nr:
Staadium:

Joonis:

Joonise nr:

1. korruse plaan

2105
ESKIIS

AR-5-01

Autor: Eve Komp, Grere Veskiväli

Mõõtkava: M1:150 A3

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt, tase 7

Kuupäev: 05/04/2021

2
Metallvõrk
avatäide

Teisaldatav purjeriie /
varjestus hoone seinte vahel
17 x 5,6m,
Hoone seintel ankrud
kinnitamiseks

Avatavad aknad,
ülejäänud avad
mitteavatavad

+1,950

Trepi metallvõrkpiirded korruse
ulatuses.
Käsipuu sees
valgustus

Õhuruum

Õhuruum

Trepikoda
34,7 m2
+3,900

Metallvõrkpiire
1,2m

Õhuruum

Metallvõrkpiire
1,2m

Õhuruum

Inva
tõstuk

1

Õhuruum

1
Metallvõrkpiire
h=1,2m

Õhuruum

Eemaldatav vahesein

Invatõstuk
vaateplatvormile
kaetud metallpaneelide ja võrguga

2

Säilitatavad vahelae talad

Objekt: Tapa avatud koolimaja
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MTR nr EEP003968

Tellija: Tapa Vallavalitsus

Aadress: Kooli tn 13, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa

Töö nr:
Staadium:

Joonis:

Joonise nr:

2. korruse plaan

2105
ESKIIS

AR-5-02

Autor: Eve Komp, Grere Veskiväli

Mõõtkava: M1:150 A3

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt, tase 7

Kuupäev: 05/04/2021

2
+5,850

Metallvõrkpiire
1,4m
Trepi kohal olev kaarjas
katus
metallkonstruktsioon

+8

,1 0

0

Õhuruum

+7,800

Metallvõrkpiire
1,4m

Vaateplatvorm
56,8 m2

Õhuruum

Inva
tõstuk

1

1

Õhuruum
Õhuruum

Seina ülemised osad korrastatakse
ja viimistlsetakse betoonis parapetivööga

2

Taaskasutatud-plast
terrassilaudis

Objekt: Tapa avatud koolimaja
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Tellija: Tapa Vallavalitsus

Aadress: Kooli tn 13, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa

Töö nr:
Staadium:

Joonis:

Joonise nr:

Katuse plaan

2105
ESKIIS

AR-5-03

Autor: Eve Komp, Grere Veskiväli

Mõõtkava: M1:150 A3

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt, tase 7

Kuupäev: 05/04/2021

TINGMÄRGID
Maasse süvistatud

Prožektor, lae tala külge
kinnituv
Ava valgusti, ülesse
suunatud
Seinale kinnitatud valgusti

2

Postvalgusti:
3m hoone sees

Postvalgusti, kahe valgustiga
5m post

N

-0,700

Abiruum
39,3 m2

Ä
Ö

D

Ü

Trepikoda
34,4 m2

E

Inva WC
5,5 m2

Koridor
15,2 m2

P

±0,000
V

Õ

B

WC
2,8 m2

Z

N

Ž

Kogukonna kohtumispaik
71,2 m2

Galerii
146,5 m2

1

2

1

F

I

Š

T

L

K

Õpitänav
96,9 m2

M

Sündmusteruum
92,6 m2

U

10

S

9

Q

8

X

7

O

6

G

5

R

4

C

3

W

2

A

1

H

J

Y

Piknikuala
39,6 m2

Objekt: Tapa avatud koolimaja
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Tellija: Tapa Vallavalitsus

Aadress: Kooli tn 13, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa

Töö nr:
Staadium:

Joonis:

Joonise nr:

Valgustus

2105
ESKIIS

AR-5-04

Autor: Eve Komp, Grere Veskiväli

Mõõtkava: M1:150 A3

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt, tase 7

Kuupäev: 05/04/2021

Korrastatav olemasolev katusekate
ja sarikad

Betoonist parapetivöö seintel,
eemaldatud katuse ulatuses

Lisatavad avad ustega

Sokkel kaetakse
hüdroisolatsiooniga

Vaateplatvorm,
metallkonstruktsioon
Terrassilaudis

Kelder täidetakse
pinnasega, keldri põrand
eemaldatakse

Korrastatav olemasolev katusekate
Kinni ehitatav pööninguosa
Puitlaudis või plekk

Vahelaetalad säilitatake
male korras,
täpsustakse
lammutustööde käigus

Põrandad eemaldatakse ja
täidetakse pinnasega

Vaateplatvorm,
metallkonstruktsioon,
terrassilaudis ja metallist
võrkpiirded

Kogukonnaga
istutatav puu

Seina ülemised osad
korrastatakse
ja viimistlsetakse betoonis
parapetivööga

Trepikoja varikatus,
metallkonstruktsioon,
metallpaneelkate

+7,800

+5,850

+3,900

+1,950

±0,000
-0,700

Objekt: Tapa avatud koolimaja

Kogukonnaruumi sissepääsu paled
kaetud metallist lehtedega
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Uus metallpaneelidega kaetud
invatõstuki maht, küljed tummad,
otsad metallvõrk

Trepikoja betoonist
mademed ja astmed
puhastatakse ja
parandatakse

Trepi metallvõrk-piirded
korruse ulatuses. Käsipuu
sees valgustus

Uus metallkonstruktsioonis,
paneelidega kaetud
sissepääsu maht

Punktiir OÜ
Asunduse tn 11-15
Tallinn 11413
reg kood 12709815
info@punktiir.com
+372 56907487
MTR nr EEP003968

Tellija: Tapa Vallavalitsus

Aadress: Kooli tn 13, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa

Töö nr:
Staadium:

Joonis:

Joonise nr:

Lõiked
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Autor: Eve Komp, Grere Veskiväli

Mõõtkava: M1:150 A3

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt, tase 7

Kuupäev: 05/04/2021

Uus metallpaneelidega kaetud
invatõstuki maht, küljed tummad,
otsad metallvõrk

VAADE LOODEST (PARGIST)

Parandatav ja värvitav olemasolev krohvipind

Uus metallpaneelidega kaetud
sissepääsu maht

Kinni ehitatav pööninguosa
Puitlaudis või plekk

GSPublisherVersion 0.12.100.100

Mänguruumi sissepääsu paled
kaetud metallist lehtedega

Teisaldatav purjeriie hoone seinte vahel
Hoone seintel ankrud kinnitamiseks

1. korrusel ruumi
avad kinnimüüritud

2. korrusel ruumi
avad metallrestidega

Korrastatav olemasolev katusekate

Süvistatud valgusti aknaorvas,
valgus ülesse suunatud

VAADE KIRDEST

Terrass / astmestik
Plastlaudis

Objekt: Tapa avatud koolimaja

Maasse süvistatud
seinapinnale suunatud valgusti
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Joonis:
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Vaated loodest ja kirdest
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Autor: Eve Komp, Grere Veskiväli

Mõõtkava: M1:150 A3

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt, tase 7

Kuupäev: 05/04/2021

Uus metallpaneelidega kaetud
invatõstuki maht, küljed tummad,
otsad metallvõrk

Parandatav ja värvitav olemasolev krohvipind

Kogukonnaruumi sissepääsu paled
kaetud metallist lehtedega

VAADE KAGUST
(NOORUSE TÄNAVALT)

Korrastatav olemasolev katusekate

Objekt: Tapa avatud koolimaja
Lahti käivad aknad

VAADE EDELAST
(KOOLI TÄNAVALT)
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Parandatav ja värvitav olemasolev krohvipind
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Vaated kagust ja edelast
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Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt, tase 7
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