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Sissejuhatus

Valisin loovtöö teemaks loomade varjualuse ehitamise, kuna vanematel oli plaanis loomad

võtta. Mulle meeldib samuti loomadega tegeleda. Varjualuse eesmärgiks on loomadele

ööbimis-, söömis- ja jootmiskoha pakkumine. Järgnevalt annan ülevaate loomade varjualuse

ehitamisest.
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1. Loomade varjualune

Plaanin ehitada sellise loomade varjualuse, mida saab tulevikus teisaldada ehk püsiva

vundamendita. Selleks uurisin veise pidamise ehitise nõudeid (Nõuded veise pidamise ja

selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, 2009).  Varjualuse ehitan puidust, kolme seina ja

avatud küljega, katusematerjaliks on katuse aluskatte kile ning põrandat asendab pehme hein,

kuna nii soovitatakse loomade varjualust ehitada (Upplandsstiftelsen, 2012).

Valisin varjualuse asukohaks põlluäärse ala, mis on veekogu lähedal. Elektrikarjuse jaoks

tuleb elektrivool lähedal asuvast saunamajast. Vundamendipostideks on telliskivid, kuna seda

hoonet tuleb teisaldada ka teistele põldudele. Hoone mõõtuteks on kavandatud 4x4 meetrit,

ehk 16 m2.

1.1 Ehitusmaterjalid

Varjualuse ehituseks läks tarvis järgnevaid ehitusmaterjale:

1) alusvöö prussid 100x200 mm;

2) nurgapostid 100x150 mm;

3) ülemine vöö 100x150 mm;

4) sarikad 50x100 mm;

5) distantsliistud 25x5 mm;

6) roovid 25x100 mm;

7) servamata lauad 25 mm;

8) katuse aluskattekile;

9) erinevad kinnitusvahendid (montaažinurgad, kruvid, naelad ja klambrid).
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1.2 Ehituskäik

Alustuseks mõõtsin ja märkisin kividega varjualuse asukoha. Selle mõõtudeks on 4x4 meetrit,

ehk 16 ruutmeetrit (vt Joonis 1). Mõõtsin ja saagisin neli alusvöö prussi (100 x200 mm) nelja

meetri pikkuseks (vt Joonis 2).

Nurgapostideks (100x150 mm) mõõtsin ja saagisin 2 posti 3 meetri ja 2 posti 2,5 meetri

pikkuseks (vt joonis 3). Ülemise vöö tarbeks saagisin neli prussi (100 x200 mm) 4 meetri

pikkuseks (vt joonis 4). Et hoone sirgelt püsti püsiks ja loodis oleks, paigaldasime ajutiselt

diagonaaltoed (vt Joonis 5). Ülemise vöö peale paigaldasime viis sarikat (50x100 mm)

pikkusega 5 meetrit. Sarikate vaheks jäi umbes 1 meeter. Sarikad kinnitasin ülemise vöö

külge montaažinurkadega. Välisseinad katsin servamata laudadest kaaslaudisega (kutsutakse

ka poola laudiseks, pealistiklaudiseks). Kinnitasin servamata lauad vertikaalselt üksteise peale

(Haldja puit, 2021) (vt Jooniseid 6 -8).

Joonis 1. Asukoha märkimine.
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Joonis 2. Alusvöö paigaldamine

Joonis 3. Alusvöö ja otsapostid
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Joonis 4. Otsapostid ja tugevdused

Joonis 5. Diagonaaltugede  paigaldamine
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Joonis 6. Seinteks servamata laudis

Joonis 7. Seina ehitus.

Joonis 8. Pealmiste laudade kinnitamine
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1.3 Katuse paigaldamine

Katusele paigaldasime spetsiaalse katuse aluskatte kile, mille kohta uurisin infot internetist

(Puitkatused OÜ, 2016). Kile paigaldust alustasime altpoolt, sarikate suhtes risti. Iga kilepaan

kinnitatakse kõigepealt ajutiselt klambritega sarikate külge, seejärel paigaldatakse

distantsliistud (vt Joonis 9). Kilepaanide ülekatteks jäetakse 10 cm, katuseräästaks jätsime 40

cm (vt Joonis 10 ja 11). Liistude peale kinnitatakse roovitus (vt Joonis 12). Distantsliistud ja

roovid kinnitasin umbes 9 cm pikkuste naeltega (vt Joonis 13).

Joonis 9. Distantsliistude mõõtmine
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Joonis 10. Kile kinnitamine
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Joonis 11. Katusekile paigaldamine klambripüstoliga

Joonis 12. Roovide saagimine
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Joonis 13. Distantsliistude kinnitamine

1.4 Töö lõpetus

Lõpetuseks lisasime siseseinte tugevdamiseks diagonaaltoed. Tassisin varjualusesse

loomadele allapanuks põhku (vt Joonis 14) ja toiduks kuiva heina rulli, samuti tõin ka

veevanni ning mineraalide ämbri. Lisaks ehitasin söögianuma (vt Joonis 15), millesse valasin

loomadele jahu ja õunu.
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Joonis 14. Allapanuks tassisin põhku

Joonis 15. Söögianum
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Kokkuvõte

Loomadele meeldib see varjualune, sest nad ööbisid seal juba esimesel ööl . Nad teavad, kus

on nende toitumiskoht, vari tuule, vihma ja lume eest. Söötmisalal on koht kuivsöödale.

Söötmisala juurde ehitasin ka anuma, kuhu paneme aeg-ajalt kartulikoori, jahu, leiba ja

õunu.

Ma arvan, et see varjualune sobiks ka teistele loomadele -  hobustele või lammastele .

Lihaveiste pidamine on lihtsam kui piimakarja kasvatamine, sest piimakari nõuab rohkem

hoolt ja vaeva. Lihaveiseid saab looduses vabalt karjatada ja nad on vähenõudlikud.

Varjualune on välitingimustes elavatele loomadele väga vajalik.
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