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EHITUSKIRJELDUS
1

ÜLDANDMED

1.1
Töö nimetus
Loodi mõisa moonakatemaja (MK registri nr 14608) rahvusliku puitehituse ja
puitkäsitöö keskuse õppehooneks restaureerimise projekt. Põhiprojekti staadium.
1.2
Ehitusprojekti tellija
MTÜ Loodi mõisa arendus (Maja 26, Intsu küla, Paistu vald, Viljandimaa)
1.3

Projekteerijad
 Arhitektuuri-, ehituskonstruktsiooni- ja tuleohutusosa
Osaühing Proff Projekt (Tallinna 58 VILJANDI)
MTR reg nr EP 10863417-0001, 03.01.2003
 Kütte ja ventilatsiooni osa
Raamprojekt OÜ (Aasa 5-4, Põlva 63304), MTR reg. nr EP 10945894-0001
 Elektri- ja nõrkvoolupaigaldise osa
AS Eleväli (Tallinna 58 VILJANDI)
MTR reg nr EL 10274158-0001, 12.09.2002, FPR 0000144

1.4
Eelprojekti andmed
Käesolev ehitusprojekt on koostatud ühestaadiumilisena põhiprojektina, mida on
täiendatud eelprojekti koosseisus nõutavate dokumentidega ehitusloa taotlemiseks.
Koostamisel on funktsionaalsete vajaduste osas lähtutud hoone sisustuse ja
seadmete paigutusest (fikseeritud projekteerimise töökoosolekute protokollidega).
Projekti koostamise eel on teostatud hoone fotofikseerimine, hoone osade ja
detailide
ülesmõõtmine
ning
kohapealsed
plaanilised
ja
kõrguslikud
kontrollmõõdistused.
1.5
Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimisel
Käesoleva ehitusprojekti koostamisel on lähtutud OÜ Proff Projekt tööst nr 2010-48
„Muinsuskaitse eritingimused Loodi mõisa moonakatemaja (MK registri nr 14608)
restaureerimiseks rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö keskuse õppehooneks“.
1.6
Ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed
Ehitusgeoloogilisi uurimistöid käesoleva ehitusprojekti koostamisel kasutatud ei ole.
Kuna hoonele uusi vundamente ei rajata ja uute aluskonstruktsioonide koormused
pinnasele on väikesed, pole ehitusgeoloogilised uuringud vajalikud.
1.7
Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed
Ehitusgeodeetilise alusena on kasutatud OÜ VMB Grupp poolt 26.11.2010. aastal
koostatud tööd: „Loodi mõisa topo-geodeetiline maa-ala plaan“.
1.8
Projekteeritud hoone eluiga
Projekteeritud hoone eluiga on kande- ja kandepiirdetarinditele ning konstruktsioonis
kasutatavatele toodetele vähemalt 100 aastat (klass C).
Projekteeritud hoonesiseste tehnovõrkude eluiga on 10 aastat (klass F), välistrasside,
teede ja platside eluiga on 20 aastat (klass E).
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2

ÜLDISED ALUSED

2.1

Ehitusprojekti koostamise alused

2.1.1 Leping ja lähtedokumendid
Ehitusprojekti koostamise aluseks on MTÜ Loodi Mõisa Arendus ja Osaühing Proff
Projekt vahel sõlmitud Töövõtuleping ning lepingu lisana lähtedokumendid:
- Paistu Vallavalitsuse 14.05.2012 korraldus nr 92 „Projekteerimistingimuste
väljastamine“ (lisa 1),
- hoone inventariseerimisjoonised, 08.01.1997 (lisa 5),
- Tellija skeem - tööpinkide paigutus, seadmete andmed (lisa 6),
- ehitusgeodeetiline alusmõõdistus, 26.11.2010.
Koostamise aluseks on OÜ Proff Projekt poolt 2010. aastal koostatud töö nr 2010-48
„Muinsuskaitse eritingimused Loodi mõisa moonakatemaja (MK registri nr 14608)
restaureerimiseks
rahvusliku
puitehituse
ja
puitkäsitöö
keskuse
õppehooneks“.restaureerimiseks rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppehooneks“.
2.1.2 Seadused ja muud õigusaktid
Käesoleva ehitusprojekti põhiprojekti staadiumi arhitektuuri- ehituskonstruktsiooni ja
tuleohutusosa koostamisel olid aluseks kehtivad seadused ja muud õigusaktid, sh.:
 Ehitusseadus,
 Muinsuskaitseseadus,
 Jäätmeseadus,
 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus,
 Tuleohutuse seadus,
 Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315, „Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnõuded”,
 Vabariigi Valitsuse 14.06.2007 määrus nr 176 „Töökohale esitatavad
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“,
 Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrus nr 258, „Energiatõhususe
miinimumnõuded“,
 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.11.2002 määrus nr 10, „Ehitise
kasutamise otstarvete loetelu“,
Projekti koosseisu on lisatud ehitusloa taotlemiseks vajalikud andmed lähtudes
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrusest nr 67, “Nõuded
ehitusprojektile”.
2.1.3 Standardid ja projekteerimisnormid
Projekti koostamisel olid aluseks järgmised standardid:
 EVS 811, „Hoone ehitusprojekt”,
 EVS 865-2, „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Põhiprojekti ehituskirjeldus“.
 EVS 1997-1, „Geotehniline projekteerimine“,
 EVS 812, Ehitiste tuleohutus, sh.:
* EVS 812-1, Ehitiste tuleohutus Osa 1: Sõnavara,
* EVS 812- 2, Ehitiste tuleohutus Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid,
* EVS 812-3, Ehitiste tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid,
* EVS 812-6, Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus,
* EVS 812-7, Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude,
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus,
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EVS 871, Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine,
EVS-EN 62305-1, Piksekaitse Osa 1: Üldpõhimõtted,
EVS-EN 62305-3, Piksekaitse Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised
kahjustused ja oht elule,
EVS-EN 1990. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused,
EVS-EN 1991-1-1. Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused
Osa 1-1. Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused,
EVS-EN 1991-1-3. Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa
1-3.Üldkoormused. Lumekoormus,
EVS-EN 1991-1-4. Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused Osa
1.4. Tuulekoormus,
Eesti standard EVS 1992-1-1. Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1-1.
Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad,
Eesti
standard
EVS
1993-1-1.
Teraskonstruktsioonid.
Hoonete
teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1. Üldreeglid ja reeglid hoonete
projekteerimiseks,
Eesti standard EVS 1996-1-1. Kivikonstruktsioonid. Osa 1-1. Üldeeskirjad ja
hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad,
muud Eesti standardid ja projekteerimisnormid.

2.2
Ehituse töövõtu alused
Standardi EVS 811 „Hoone ehitusprojekt” järgseks peaprojekteerijaks on käesoleva
ehitusprojekti puhul Osaühing Proff Projekt.
Põhiprojekt (sh ehitusprojekti kõigi osade ehituskirjeldused, spetsifikatsioonid,
joonised jm dokumendid) on koostatud ehituspakkumiste korraldamise aluseks.
Ehitusprojekt on kõigis staadiumides tervik, s.t. järgmine staadium täiendab või
muudab eelmist, kuid ei tühista eelmist staadiumi.
Juhul kui käesoleva põhiprojekti staadiumi dokumentatsioonis puudub selgitus
montaaži või materjali kohta, tuleb juhinduda kehtivatest ehitusnormidest, materjalide
tootjajuhenditest ja üldiselt kasutusel olevatest töömeetoditest ning vajadusel tellida
või koostada tööprojekt. Tööprojekt tuleb tellida nende konstruktsioonide osas,
millised käesoleva töö koostamise ajal on varjatud, kuid mis vajavad
projektlahendust. Tööprojekti koostamise või tellimise puhul tuleb ehituse töövõtjal
see kooskõlastada tellijaga ja põhiprojekti vastava osa koostajaga. Ehituse töövõtja
peab hoolitsema selle eest, et kõik tööde teostamiseks vajalikud dokumendid oleksid
vajadusel esitatud allakirjutamiseks selleks volitatud ametiisikutele.
Juhul kui ehituskonstruktsioonide avamisel selgub, et käesoleva põhiprojekti
lahendust pole varjatud põhjustel võimalik teostada, tuleb ehituse töövõtjal tellida uus
lahendus.
Juhul kui erilepetes ei ole teisiti määratletud, kuuluvad töövõttu kõik käesolevas
põhiprojektis määratletud tööd, nende teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted
ja mehhanismid, kohtkindla sisustuse soetamine ja paigaldamine ning eelloetletust
tulenevad kohustused ja õigused.
Enne tööde alustamist peab ehituse töövõtja veenduma, et tööd saab teostada
vastavalt temale tellija poolt esitatud ehituse töövõtu dokumentidele. Juhul kui
erilepetes ei ole teisiti määratud, kuuluvad ehituse töövõttu ka need tööd ja
kohustused, mida ei ole käesolevas põhiprojektis eraldi välja toodud, kuid mis on
ehitustraditsioone silmas pidades vajalikud õnnestunud tulemuse saavutamiseks.
Projektis kirjeldatud ehitusmaterjale võib asendada samadele näitajatele vastavate
analoogmaterjalidega. Asendamine tuleb kooskõlastada tellijaga ja põhiprojekti
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koostajaga. Projektiga seotud ehitustoodete soetamine ja paigutus kooskõlastada
ehitamise ajal tellijaga.
Ehituspakkumise töövõtu dokumentatsiooni (ehituse töövõtulepingu) juurde lisatakse
vajadusel lisaks käesolevale põhiprojektile muud dokumendid, millega fikseeritakse
konkreetse lepinguga haaratava töövõtu piir, ehitustööde mahud ning muude
soetuste ja teenuste loetelu.
3

OLEMASOLEV OLUKORD

3.1
Krunt
Olev restaureeritav Loodi mõisa moonakatemaja (MK registri nr 14608) hoone asub
Viljandimaal, Paistu vallas, Loodi külas, katastriüksusel Loodi kuivati (tunnus
57001:001:0131). Katastriüksuse pindala on 2925 m², maakasutuse sihtotstarve on
Tootmismaa 100%. Krundi andmete väljavõte maaregistrist vt lisa 2.
Käsitletav moonakatemaja hoone asub ajaloolise Loodi mõisa südames, mõisahoone
ees oleva ringteega pargiosa lõunaküljel, sissesõidutee ääres.
Moonakatemaja paikneb põhjaotsaga ühes reas mõisa endise aida ja kuivatiga,
moodustades mõisaesisele pargipuistule ühtlase fooni. Hoone lääneküljele jääb muude
mõisa abihoonetega piiratud majandusõu. Moonakatemaja idaküljel, ca 5 m kaugusel
hoone seinast asub Loodi mõisa endise kuivati hoone. Kõik eelnimetatud hooned on
võetud muinsuskaitse alla. Koondinfo vt joonisel AS-1, Situatsiooniskeem.
Hoonetekompleksist läänes kulgel riigimaantee 49 Imavere-Karksi-Nuia tee
(57001:001:1990 Transpordimaa 100%). Moonakatemaja jääb osaliselt riigimaantee
kaitsevööndisse.
Hoone ümbruse reljeef on suhteliselt tasane. Maapinna absoluutkõrgused on
vahemikus +84,60 … +83,50. Kinnistu territoorium on piirdeta. Käsitletava töövõtu
piiridesse olemasolevat kõrghaljastust ei jää.
3.2

Olemasoleva hoone kirjeldus

3.2.1 Ajalooline ülevaade ja dateeringud
Käsitletav moonakatemaja hoone ja seda ümbritsevad majandushooned on ehitatud
19. sajandi keskel. Moonakatemaja täpne ehitusaasta ei ole teada.
Tõenäoliselt püstitati hoone 1857 ... 1860, Heinrich von Bocki ajal, kes saabus koos
oma abikaasa Wilhelmine Schröder-Bock-iga Loodi mõisa 1857. aastal.
Veljo Ranniku kirjeldab töös „ENSV Riiklik Ehituskomitee, KRPI, „Eesti NSV mõisate
esialgne ülevaade. Viljandi rajoon. Viljandi rajooni mõisate ülevaade ja seisukorra
hinnang, 1978“ hoonet kui karjaköök-lauta järgmiselt:
„Karjaköök-laut on pikk telliskivihoone õhukese krohvikattega. Hoonet katab
poolkelpkatus (katteks eterniit), millel külgfassaadidel laiemad laudkarniisid,
otsafassaadidel viilu ääristamas kitsamad karniisid. Köögipoole aknad on kitsad, 6ruudulised, poolviilus kaks väikest kitsast 6-ruudulist laka-akent. Laudapoole aknad
on nelinurksed, ühtlaste vahedega ning samuti 6-ruudulised. Hoone võib pärineda
XIX saj. III veerandist.“ (Muinsuskaitseameti arhiiv nr A-124)
Hoone olemasolust 1850-60 vahetusel annab tunnistust asjaolu, et hoone on
kujutatud 1861. aasta mõisaplaanil (EAA 3724-4-1444).
Kuni 1920-date aastate lõpuni jäi mõis von Bockide valdusesse. 1920-date aastate
lõpust kuni nõukogude okupatsioonini oli mõisa valdajaks Eesti Vabariigi
Põllutööministeerium ning kollektiviseerimise järel anti hoone moodustatud kolhoosi
kasutusse. Peale II maailmasõda ehitati hoone ümber teraviljapuhastushooneks.
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Likvideeriti hoone sisemine ruumijaotus, likvideeriti küttekolle(ded) ja korsten(nad).
Hoonele tehti katuse väljaehitused ja teravilja laadimisrajatised lääneküljel.
Nagu on märgitud 1983. a. E. Kangilaski poolt koostatud arhitektuurimälestise passis,
oli hoone kasutajaks nõukogude ajal Paistu kolhoos „Tulevik“.
2004. aastal koostatud inventariseerimisjoonistel on hoonete omanikuks märgitud
MTÜ „SÕEL“. Pööningul paikneva avatud kontori laual olevas kaustikus on viimased
teravilja töötlemise sissekanded tehtud 2011. aastal.
2011. aastal asus hoone põhjaotsas tegutsema Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia Rahvusliku Käsitöö Osakond, kelle valduses on osa 1. korrusest
ka praegusel hetkel.
3.2.2 Hoone konstruktsioonide ja olemasoleva olukorra kirjeldus
Loodi mõisa moonakatemaja algne hoone on plaanimõõtmetega 38,0 m x 13,30 m.
Hoone on plaanilt ristkülikukujuline, poolkelpkatusega. Hoonel on 1. ja pööningukorrus.
Hoone on keldrita.
 Vundament ja sokkel
Vundamendid on laotud maakivimüüridena. Sokkel on kuni maapinnani olnud arvatavalt
kaetud silekrohviga. Käesoleval ajal krohv valdavalt puudub ning müüritis on vuukidest
tühi.
 Põrandad
Hoone 1. korrusel on pinnasest lahti tõstetud laudpõrandad puittaladel. Hoone
põrandad on suhteliselt tasased kuid paljudes kohtades läbi vajunud ning vajavad
asendamist. Põranda-alune tuulutus puudub.
Põõningu põranda moodustab 1. korruse vahelae peale naelutatud tihe prussidest
plaat.
 Välisseinad
Välisseinad on laotud punastest tellistest, lõunaotsas ka maakivimüüridena.
Hoone välisseinte avad on valdavalt algsetes asukohtades, vaid lõunaküljel on
siseruumis jälgitavad hoone suhtes sümmeetrilised avad, mis väliskülje
tellismüüritises ei kajastu. Avad on vormistatud massiivsete piitadega. Samuti on
eeldatavalt ava olnud lõunakülje keskel, kus hetkel paikneb siseruumis teravilja
hoidla-šaht.
Algsetel ukseavadel on tellistest kaarsillused ning akendel sirged tellissillused.
 Siseseinad ja kandeelemendid
Hoone sisemises jaotuses on säilinud algne, hoonet kaheks jagav maakividest ja
tellistest vaheseina müüritis, mis on krohvitud ja lubjatud.
Kivikonstruktsioonis vaheseinale toetuvad piki hoonet vöötalad. Lõunaotsas asub üks
vöötala keskteljel. Kiviseinale müüritud prussiga on vöötala tapiga ühendatud.
Vöötala kannavad kandepostid. Laetalasid on vöötala kohal jätkatud
kaldhammaslukuga.
Hoone keskosas on analoogne laetalade toetuskonstruktsioon, kuid selle
algupärasus on ebatõenäoline, sest vöötala ei toetu seinale. Hoone põhjaosas on
olemasolevalt 2 vöötala, mis paiknevad telje suhtes sümmeetriliselt.
Võõtalade kandepostid on 1. korrusel toetatud põrandalaudise peale.
Hoone lõuna- ja keskosas on siseruumi salvedeks jagavad vaheseinad.
Konstruktsioonid on uued, valmistatud 50 mm prussidest ja postidest.
 Välisuksed
Hoone põhjaküljel asunud ajalooline uks ei ole terviklikult säilinud. Säilinud on
välisukse lengid ja valgmikaken. Sepised ei ole säilinud, aken on kinnitatud
nõukogude aegsete haakidega. Olemasolev välisukse leht on uus.
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Idaküljel asuvad olemasolevad välisuksed on eeldatavalt algsed. Uksed on täispunnplankudest lehega, varustatud sepishingedega ja osaliselt säilinud sulustega.
Uksepiitadeks on avade põsed.
 Aknad ja luugid
Hoone 1. korrusel on olemasolevalt puitaknad algsetes avades.
Kahekordsed sisse ja välja avanevate raamidega lihtaknad paiknevad hoone
põhjaosas. Aknalengid on eeldatavalt algsed, raamid hilisemad.
Akende jaotus on kolme avaneva raamiga, rõhtvaltspuuta, klaasiliigendus kuue
ruuduga. Aknalengid on laiad, seinas framuugiga. Akende välisküljel ulatub leng
raamist väljapoole. Veeninade puudumine on põhjustanud alumiste lengide
kahjustumise. Klaasid on kinnitatud puitliistudega.
Säilinud on vähesed sepised, olemasolevad hinged ja haagid on hilisemad.
1. korruse lõunapoolses osas on ühekordsed välja avanevate raamidega lihtaknad.
Aknad ei ole algsed. Akende jaotus on kahe avaneva raamiga, klaasiliigendus kuue
ruuduga. Klaasid on kinnitatud tihvtide ja kitiga.
Sepised valdavalt puuduvad. Mõnel aknal on säilinud vanu roostetanud lapikhaake.
Haakide seisukord ei luba neid taaskasutada.
Põhjakülje pööninguaknad on massiivsete lengidega, ühekordsed, välja avaneva ühe
raamiga lihtaknad, klaasiliigendus kuue ruuduga. Pööninguakende massiivsed lengid
viitavad nende pärinemisele 19. sajandist. Akende raamid on hilisemad. Lengide
välisküljel kummalgi 2 sepishingede vastust, mille asukoht reedab, et algselt on
akendel olnud sepishinged. Avatäidete alumised lengipuud on kauba laadimise
tagajärjel oluliselt kulunud.
Lõunaküljel on pööningul sarnase lengiga avatäited – võretatud aken ja luuk.
Lõunakülje aknal puudub raam, lengi välisküljel on säilinud 1 sepishinge vastus,
siseküljel on omapärase kujuga sepisvõre. Luuk on sarnase massiivse lengiga. Luugi
lehed on ilmselgelt hiljem asendatud. Pööningukorruse avadel puuduvad sillused.
 Siseuksed
Hoones on säilinud kivist vaheseina müüritud massiivsete puitpiitadega algsete
siseuste ava. Piidad on omavahel seotud. Ukselehed ei ole säilinud.
 Vahelaed
Hoone vahelae kandjateks on massiivsed puidust (280*280 mm) laetalad.
Laetalad toetuvad piki hoonet paiknevatele vöötaladele ja välisseinte kohal kahele
räästapärlinile, mis asuvad müüri sise- ja välisküljel. Laetalad on otstes keeltapiga
seotud sarikatega.
Talade konstruktsioon ja ristlõige võimaldanuks neid kasutada ühesildeliselt.
Arvatavasti olid laetalad siiski ka algselt alt toestatud vöötala(de)ga ning algsed
vöötalad olid tapiga ühendatud kiviseintele müüritud prussidega.
Algne vahelae kattekonstruktsioon ei ole säilinud. Olemasolevalt on kogu
pööningulagi nõukogude-aegne. Kõrvalasuvate ja kandekonstruktsioonide sarnasuse
järgi otsustades eeldatavalt samade meistrite poolt tehtuna on arvatavasti tegemist
olnud laetalade peale naelutatud laudisest laega.
Laetalade peale on naelutatud 50 mm puitprussid. Vahelae tegemise ajal on katuse
toolvärgi alumine vöö tükeldatud ning vahelae laudis tagab konstruktsiooni osana
hoone jäikust. Vahelaes on hulgaliselt tehnoloogilisi avasid.
 Katuse kande- ja kattekonstruktsioon
Hoone katuse kandekonstruktsioon on puidust.
Sarikad toetuvad laetalade otstele (ühendus keeltapiga) ning kahele pööningul
asuvale toolvärgile. Analoogne algne kandekonstruktsioon on hoonekompleksis
asuvatel talli ja aida hoonetel.
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Katuse toolvärgi alumine vöö on tükeldatud ning postid ebaregulaarselt asendatud.
Lõunaseinas on säilinud toolvärgi ühe posti ankurdus välisseinasse. Ülejäänud
kolmel otsapostil on ankurdus välisseintesse likvideeritud.
Hoone algne katusekattematerjal ei ole teada. Praegusel ajal on hoone
katusekatteks eterniitplaat, mille all on horisontaalne täislaudis. Laudis on
paigaldatud nõukogude ajal.
Katuse kandekonstruktsiooni on hoone lääneküljel ja lõunaotsas teravilja
transportimise seadmete paigaldamisel osaliselt likvideeritud ja täiendatud.
 Välisviimistlus
Hoone algupärane välisviimistlus ei ole teada.
Olemasolevalt on seinad välisküljel krohvitud lubikrohviga, mis on väga suures
ulatuses seintelt maha uhutud. Müüritis on vuukidest tühi.
 Siseviimistlus
Tellisseinte sisekülg on kaetud lubikrohviga.
 Trepid
Hoonesse pääsuks on põhjaküljel maakivimüüritisest vundamendiga trepi vana
kehandi peale rajatud ajutine puitkonstruktsioonis välistrepp ja kaldtee.
Hoone sees on pööningukorrusele pääsemiseks hilisem puitkonstruktsioonis trepp.
 Tehnovarustus ja seadmed
Hoones on elektrivarustus ja valgustus. Hoone põhjaotsas on paigaldatud hoone
kütmiseks bullerjan. Vesivarustus ja kanalisatsioon hoones puuduvad.
4

LAMMUTUSTÖÖD

Lammutatavad ehitised puuduvad.
4.1
Lammutatavad konstruktsioonid
Hoonel on olemasolevalt elektrivarustus. Enne lammutustööde alustamist tuleb
hoone ühendada lahti elektrivarustusest ning demonteerida ja teisaldada hoone küljel
asuv kilp.
Hoonel eemaldatakse katuse eterniitplaatidest kate ja roovitus. Lammutatakse
katusel tehtud väljaehitused.
Katuse ja laetalade asendamiseks ja korrastamiseks demonteeritakse järk-järgult
olemasolevad katuse kandjad (toolvärgid ja sarikad) ning laetalad. Sarikad
demonteeritakse v. tõstetakse ja toestatakse. Restaureerimistöödel kasutatakse
maksimaalselt olemasolevaid heas seisukorras puitkonstruktsioone.
Hoonel eemaldatakse avatäited.
Tagasi paigaldamiseks restaureerida järgmised avatäited:
1. 1. korrusel idaküljel olevad täispunn-plankudest lehega välisuksed,
2. pööningukorruse avatäited.
Hoone seinte osas suuremahulisi lammutustöid ei teostata. Hoonel eemaldatakse
hilisemad siseseinad ja teravilja hoidmiseks ehitatud liigendavad vaheseinad.
Hoonest eemaldatakse teravilja puhastamise seadmed ja nende tugikonstruktsioonid.
Seadmed eemaldatakse pärast katuse kandjate demonteerimist ülalt.
Hoonel eemaldatakse olevad puitpõrandad.
Jäätmete ladustamiseks ja sortimiseks määratakse ehitusplatsil piiratud ala.
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Sorteeritavate jäätmete
liikide arv lähtub jäätmete taaskasutuse võimalustest.
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4.2
Lammutustööde järjekord
- Lammutustööde ajaks piiratakse ehitusega haaratud maa-ala piirdeaiaga.
- Hoonest ja selle ümbrusest eemaldatakse seadmed ja sisustus.
- Eemaldatakse avatäited ja ladustatakse.
- Eemaldatakse katusekate (eterniit) ja ladustatakse eraldi muudest jäätmetest.
- Eemaldatakse katuse roovitus.
- Lammutatakse vahelae laudis.
- Lammutatakse 1. korruse hilisemad seinad ja 1. korruse põrand.
- Lammutatakse lõunaotsa avade põskede müüriosad.
Lammutamisel tekkivad mitte taaskasutatavad puitmaterjalid tükeldatakse ja
teisaldatakse küttematerjalina kasutamiseks.
Puitmaterjal eemaldatakse käsitsi.
4.3
Nr

1

2

Jäätmekava
Ehitusjääde

Taaskasutamiseks
mittekõlbulik puitmaterjal
– katuse roovitus,
katusekandjate,
laetalade ning lae ja
põranda osad
Eterniitplaat

Ühik Kogus

m³
(t)

ca 6
(1,2)

Käitlus

Märkused

Puitmaterjal eraldatakse ja mitteohtlik
tükeldatakse kütteks.
jääde

m³
(t)

ca 2,5 Demonteeritavad asbesti Konteinerites,
(6,3) sisaldavad
lainelised lammutamisel
eterniitplaadid
koguda niisutada
eraldi
konteinerisse,
pakkida transportimiseks
kilesse ja viia prügila
vastuvõtupunkti.
Vastavate
tööde
teostamisel juhinduda VV
02.02.2000
määrusest
nr.32
„Asbestitööle
esitatavad töötervishoiu ja
tööohutuse nõuded”.
3 Kivi- ja betoonkonstrukt- m³ ca 0,1 Mitte kasutamist leidev
lammutamisel
sioonid, krohv
(t)
(0,2) materjal toimetatakse
niisutada
prügilasse.
4 Klaas
väike Mitte kasutamist leidev
materjal toimetatakse
prügilasse.
Eeldatav ehitamise käigus tekkivate jäätmete kogus ei ületa 10 m³.
Ehitusplatsilt tuleb jäätmed vedada kinnises veovahendis pakitult või muul viisil
nõnda, et nad ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda.
Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle
kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.
Pärast ehitus(lammutus)tööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised piirded
eemaldada ja nende sees olev ala puhastada, tasandada ja ehitusjäljed kaotada.
Ehituse töövõtjal on keelatud ehitusjäätmeid ehitusplatsil matta või põletada.
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5

ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

5.1
Hoone asendiplaaniline lahendus
Hoone paigutus krundil on olemasolev ja hoone asendiplaaniline lahendus ei muutu.
Hoone idaküljele jääv plats, sissepääsud ja parkla on välisvalgustusega.
5.1.1 Teed ja liiklus
Teede paigutus on ajalooliselt välja kujunenud ja ei muutu.
Teed on projekteeritud ka varemkoostatud töödega „Loodi mõisa aida (MK registri nr
14609) rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppehooneks restaureerimise projekt“ (OÜ
Proff Projekt Töö nr 2011-11) ning „Loodi mõisa kuivati (MK registri nr 14607)
katlamajaks-olmehooneks restaureerimise projekt“ (OÜ Proff Projekt Töö nr 2011-33).
Hoone suletud brutopind on 513 m². Standardi EVS 843:2003 järgne parkimisnormatiiv
on 1 parkimiskoht 100 m² suletud brutopinna kohta. Kasutajate sõidukite parkimine
toimub oma kinnistul, varemkoostatud tööga „Loodi mõisa kuivati (MK registri nr 14607)
katlamajaks-olmehooneks restaureerimise projekt“ (OÜ Proff Projekt Töö nr 2011-33)
projekteeritud parklas.
Hoone jääb osaliselt läänepool kulgeva riigimaantee T-49 Imavere - Karksi-Nuia
kaitsevööndisse. Kõik tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd
tuleb tee omanikuga kooskõlastada nende projekteerimise ajal.
5.1.2 Hoone sissepääsud
Hoone sissepääsud säilivad praeguses asukohas.
Välisusteni on sõiduteelt pääs tagatud mööda kivikatendiga teid.
5.1.3 Sademevee ärajuhtimine
Hoone katuselt ja kõvakattega teedelt-platsidelt kogunev sademevesi on
projekteeritud juhtida hoonest eemale ümbritsevale maa-alale.
Sademevee ärajuhtimise lahendus arvestab punktis 5.1.1 nimetatud, kõrvalhoonetele
varem koostatud töödega. Töödes esinevate erinevuste korral tuleb aluseks võtta
käesolev lahendus.
Vertikaalplaneerimise lahendus vt joonisel AS-2 (Koondasendiplaan).
5.2
Kaeve ja täitetööd
Olemasolevat pinnast krundilt ära ei viida. Huumuse kiht eraldatakse ja seda
kasutatakse haljastamisel.
Ehitussüvendite, kraavide ja aukude kaevamisel selgitab ehituse töövõtja
ehituskaeviku ristlõike, kaeviku nõlva kalde, kaeviku toestamise ning täitematerjali
sobivuse välja igal konkreetsel töölõigul eraldi, võttes aluseks geoloogilised
tingimused ja lähtudes standardist EVS EN 1997-1 ja EVS EN 1997-2 „Geotehniline
projekteerimine“. Ehituskaeviku rajamisel tuleb tagada ohutusnõuded.
Plasttorude ja kaabelliinide paigaldamisel pinnases on kaabelliinide ehituse ja
vastuvõtu aluseks Eesti Energia võrgustandard 104211629-JV, Eesti Energia AS-i
Jaotusvõrgu nõuded 0,4; 6,0; 10,0; 35,0 kV kaablite teostusjooniste koostamiseks ja
EV Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007 määrus nr 19,
,,Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“.
Kaeviku tagasitäitmisel pinnas tihendada, arvestades hilisema pinnase vajumisega.
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5.3
Liiklus- ja parkimisala katendid
Sõiduteed ja platsid on projekteeritud olemasolevas asukohas.
Sõiduteed on projekteeritud äärekivideta, olemasolevaga analoogse killustikkatendiga
(fr.5…20mm), mis tihendatakse.
Hoonest lõunasse jääva siseõue katendiks on samal kinnistul asuva aida hoonele
varemkoostatud tööga projekteeritud kiviparkett.
Katendite paiknemine on esitatud joonisel AS-2 (Koondasendiplaan).
5.4

Taimestik

5.4.1 Muru
Teede alt välja jäävale maa-alale on projekteeritud rajada murukate, huumusekihi
paksusega min 100 mm.
5.4.2 Kõrg- ja madalhaljastus
Käesoleva ehitusprojektiga haaratud maa-alal kõrg- ja madalhaljastust ei ole ette
nähtud.
Mõisakompleksi kui terviku haljastuse parima lahenduse saavutamiseks on
soovitatav koostada terviklik haljastusprojekt.
5.5

Välisinventar

5.5.1 Hoone krundi inventar ja ajaviiteinventar
Hoone krundi inventari paigaldamine (postkast ja lipuvarras) ei kuulu töövõttu.
Krundi täiendavat ajaviiteinventari ei ole projekteeritud.
5.5.2 Jäätmete kogumis- ja käitlemisvahendid
Prügi ja jäätmed kogutakse sama kinnistu välistesse prügikonteineritesse, mille
asukoht on määratud varem koostatud tööga „Loodi mõisa kuivati (MK registri nr
14607) katlamajaks-olmehooneks restaureerimise projekt“ (OÜ Proff Projekt Töö nr
2011-33).
Prügi ja jäätmed viiakse territooriumilt ära jäätmekäitlusfirma poolt.
5.5.3 Liiklusinventar
Täiendavat liiklusinventari ei ole projekteeritud.
5.6
Rajatised
Uusi rajatisi käesoleva projektiga ette nähtud ei ole.
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6

ARHITEKTUUR

6.1
Projekteerimise aluste nõuded
Projekteerimise aluseks on Paistu Vallavalitsuse 14.05.2012 korraldusega nr 92
väljastatud projekteerimistingimused.
Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimuste arhitektuur-planeerimise
nõuded on: „... Põhimahus säilitada hoone mahuline lahend. Projekteerimise käigus
leida ühisosa tellija soovide ja muinsuskaitse eritingimuste (kooskõlastatud
12.04.2012, nr 17791) vahel, arvestades muinsuskaitselisi väärtusi ja säilitades
hoone algseid konstruktsioone ja arhitektuurset ideed.“
Muinsuskaitse eritingimustes sätestatud piirangud ja nõuded projekteerimiseks ja
tööde teostamiseks ning käesoleva projekti vastavus nõuetele vt. punktis 10.
6.2
Asendiplaaniline ideestik
Töö koostamise tingis MTÜ Loodi mõisa arendus huvi Loodi mõisa hooneid
korrastada ja kasutusse võtta. Hoonete kasutusse võtmisel on eesmärgiks arendada
mõisahoonete kompleks kui tervik eesti rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppe- ja
külastuskeskuseks. Käesoleva hoone arendamine toimub koostöös Viljandi
Kultuurikolledžiga.
Endise mõisa hoonete järk-järguline uues funktsioonis kasutussevõtt toimub koos
algse teedevõrgu ja hoonete ümbruse korrastamisega.
Asendiplaanilises lahenduses ei ole projekteeritud olemasolevaga võrreldes hoonete
või teede paiknemise muudatusi.
Kompleksi hoonete funktsioonid on omavahel seotud. Käsitletava hoone toimimine
on tulevikus seotud endise mõisa kuivati (Muinsuskaitse registri nr 14607)
restaureerimisega katlamajaks, kuhu tulevad teises etapis hoone kasutajate
olmeruumid. Seetõttu saab ka käsitletava hoone kasutajate sõidukite parkimine
toimuma kinnistu piires.
Käsitletava hoone elektrivarustus on lahendatud arvestusega, et Loodi mõisa
kompleksi liitumine jääb alajaama lähedusse.
Hoone on tellija soovil projekteeritud vesivarustuseta ja olmekanalisatsioonita. Hoone
kütmine on lahendatud kõrvalasuvast projekteeritud katlamajast kaugkütte baasil.
6.3
Arhitektuurne ideestik
Endise moonakatemaja hoone arhitektuurne käsitlus lähtub oleva hoone iseloomust.
Põhimõtteks on säilitada ja taastada algse hoone maht ja kuju ning detaili- ja
materjalikäsitlus. Lahendus lähtub muinsuskaitse eritingimustest ja samas omaniku
soovidest.
Omanik soovib Loodi mõisa hoonete kompleks kui terviku arendada eesti rahvusliku
puitehituse ja puitkäsitöö täiendus- ja vabahariduskoolituse õppe- ja
külastuskeskuseks. Käsitletava hoone funktsiooniks on projekteeritud õppetöökoda.
Hoones on koolituse toimumise ajal alaliselt 1 koolitust läbi viiv töötaja ning
koolitusgrupi suurus on kuni 10 inimest.
Hoone kasutajaks kompleksi arendamisel saab Viljandi Kultuurikolledž, kes plaanib
hoonesse rahvusliku puitehituse õpetamiseks paigutada puidutöö õpetamiseks
vajalikud tegevused ja seadmed.
Ruumijaotuse muudatusi ei ole projekteeritud. Võttes arvesse kogu mõisakompleksi
hoonete võimalusi ja vajadusi, ei kaasne käsitletava hoone funktsioonimuutusega
pööningukorruse väljaehitamist.
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Hoonel on säilitatud olemasolevad gabariidid ning välisilme ja taastatud algne maht.
Teravilja puhastamiseks hoone katusel ja lääneküljel tehtud ajaloolise hoonega
sobimatud juurdeehitused on eemaldatud.
Käesoleva ehitusprojektiga on töödest ette nähtud katuse kandekonstruktsiooni
asendamis- ja remonditööd, katusekatte vahetus, uued avatäited ning
siseviimistlustööd. Säilivad olemasolevad akende ja välisuste algsed avad.
Algsetel kivimüüridel on ette nähtud olev lahtine vuugimört eemaldada, vuugid
puhastada ning uuesti lubimördiga vuukida. Välisseinad on projekteeritud soojustada
siseküljel pilliroomatiga, krohvida lubikrohviga ja värvida.
Hoonel on olemasolevaid aknaid aluseks võttes projekteeritud uued kaheraamsed ja
üheraamsed lihtaknad. Akendel on välisraamis 4-mm klaas, mis kinnitatakse
metalltihvtide ja aknakitiga ning siseraamis klaaspakett.
Hoonele on projekteeritud uus välisuks.
Hoone idaküljel asuvad täispunnlaudisega välisuksed on projekteeritud restaureerida.
Hoone uued väravad on projekteeritud olemasolevate avade järgi täispunnlaudisega
väravatena, võttes aluseks ajaloolised profiilid ja detailid. Avatäidete algsed säilinud
sepisdetailid on projekteeritud kasutada uute avatäidete sepistena.
Ajalooliste puidust avatäidete viimistluseks on kasutatud linaõlivärvi.
Olemasolevate avatäidete heas seisukorras olevad osad on ette nähtud taaskasutada
või taaskasutamiseks säilitada.
Katus on projekteeritud olemasoleva põhikatuse väliskujuga, 42°-kaldelisena. Katuse
katteks on vastavuses muinsuskaitse eritingimustele valitud savipunane
betoonkatusekivi Monier’ Elegant (420x330mm). Katuse hari on projekteeritud katta
harjakividega.
Räästad on kujundatud olemasoleva konstruktsiooni järgi. (vt. Räästasõlm 1 joonisel
AE-3-1 ja Räästasõlm 2). Hoone poolviilude otste räästad on projekteeritud
muinsuskaitse juhendite alusel. Räästad on lõpetatud servalauaga, mida katab
katusekivi (vt. Räästasõlm 3 joonisel AE-2-2). Räästakivide kasutamine ei ole
ajaloolise hoone omapäraga kooskõlas. Räästakastid on projekteeritud ajaloolise
lahenduse analoogil. Poolviilude otstes lõpeb räästakast välisseina tasapinnal.
Katus on välimise sademevee ärajooksuga ja varustatud sademeveerennide ja torudega. Vihmaveesüsteemid on projekteeritud tsingitud terasplekist.
6.4
Nõuded hoone sisekliimale ja tehnovarustusele
Hoone on projekteeritud sisekliima tagamisega hoonena. Tööruumides on
projekteeritud põrandaküte. Veevarustust ja kanalisatsiooni projekteeritud ei ole.
Hoone piirdekonstruktsioonide kirjeldus vt plaanidel, lõikel ning konstruktsiooniosas.
6.5
Nõuded siseseinte mürapidavusele
Siseseinte mürapidavusele erinõudeid ei ole.
6.6
Hoone üldandmed
Hoone põhimahu kõrgus on 9,5 m maapinnast, pikkus 38,1 m ja laius 13,4 m.
6.7
Krundi ja hoone tehnilised näitajad
Katastriüksuse pindala
sh.
ehitiste alune maa 990 m²
õuemaa 2674 m²
muu maa 251 m²
Katastriüksuse sihtotstarve

2925 m²

Tootmismaa 100%
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Parklakohtade arv kinnistul
6 kohta
Krundi ehitusega haaratava osa pindala
744 m²
sh:
hoonealune pind 513 m²
muru 40 m²
killustikkatend 97 m²
kiviparkett 94 m²
Hoone tulepüsivusklass
TP-3
Hoone korruselisus
minimaalne 1, maksimaalne 1
Hoone suletud netopind = kasulik pind
421,3 m²
Hoone suletud brutopind
513 m²
Hoone kubatuur
1617 m³
Hoone eluiga
min 100 aastat
Olemasoleva hoone (kood 120571774) andmete väljavõte ehitisregistrist vt lisa 3.
Ehitise olulised tehnilised andmed vt tekstilise osa lõpus.
6.8

Välisviimistlus

6.8.1 Sokkel
Silikaatvärv lubi-tsementkrohvil, värvitoon Tikkurila FACADE 4972, NCS S-4507-Y02R
(soe hall).
6.8.2 Seinapind
Silikaatvärv lubikrohvil, värvitoon Tikkurila FACADE 4824, NCS S-0506-Y28R
(kreemvalge).
6.8.3 Aknad
Raam ja leng

-

Raami ja lengi väliskülg

-

Klaaspinnad

-

6.8.4 Välisuks ja väravad
Raam ja leng
Sepised

-

puit, linaõlikrunt, linaõlivärv, Tikkurila vana aja värvid
368X (valge)
puit, linaõlikrunt, linaõlivärv, Tikkurila vana aja värvid
332X (hele samblaroheline)
kirgasklaas, toonita
puit, linaõlikrunt, linaõlivärv, Tikkurila vana aja värvid
332X (hele samblaroheline)
kruntida ja värvida RAL 9004 (must)

6.8.5 Räästa kattelauad

6.8.6 Katus
Katusekivi

-

Puit, linaõlikrunt, linaõlivärv,
Tikkurila vana aja värvid 332X (hele samblaroheline)

-

Monier Elegant 420x330, savipunane

6.8.7 Vihmaveesüsteemid
Rennid ja torud
Kandurid
-

tsingitud terasplekk
kruntida ja värvida RAL 9004 (must)

Vaatesse jäävate pindade välisviimistlusmaterjalid ja värvitoonid on esitatud joonisel
AE-1, Vaated.
17
Loodi mõisa moonakatemaja (MK registri nr 14608)
rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö keskuse õppehooneks
restaureerimise projekt

PÕHIPROJEKTI STAADIUM

Proff Projekt OÜ, töö nr 2012-08

7

TULEOHUTUSNÕUDED

Hoone ehitamisel lähtuda järgmistest õigusaktidest ja asjakohastest standarditest:
 Tuleohutuse seadus,
 VV 27.10.2004 määrus nr 315, „Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded”,
 Siseministri 30.08.2010 määrus nr 39 “Nõuded tulekustutitele ja
voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja
korrashoiule”,
 Siseministri 01.09.2010 määrus nr 43, “Tulekahju korral tegutsemise
plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse
korraldamisele esitatavad nõuded”.
 EVS 812-1, Ehitiste tuleohutus Osa 1: Sõnavara,
 EVS 812- 2, Ehitiste tuleohutus Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid,
 EVS 812-3, Ehitiste tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid,
 EVS 812-6, Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus,
 EVS 812-7, Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude,
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus,
 EVS 871, Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine,
 EVS-EN 50172, Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid,
 EVS-EN 62305-1, Piksekaitse Osa 1: Üldpõhimõtted,
 EVS-EN 62305-3, Piksekaitse Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised
kahjustused ja oht elule,
 EVS 871, Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine.
7.1
Arvestuslik inimeste arv hoones
Arvestuslik inimeste arv hoones on 11 inimest (10 koolitusel osalejat ja 1 juhendaja).
7.2
Hoone kasutusviis
Vastavalt ehitiste tuleohutusest tulenevale liigitusele on hoone kasutusviis IV.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.11.2002 määruse nr 10, ”Ehitise kasutamise
otstarvete loetelu” järgne otstarve on 12639 - Muu haridushoone, õppetöökoda.
7.3
Hoone tulepüsivusklass
Hoone tuleohutusklass on TP-3.
7.4
Eripõlemiskoormus hoones
Hoone eripõlemiskoormust ei määratleta.
7.5
Tuleohuklass
Hoone tuleohuklassi ei määrata.
7.6
Tulekaitsetase
Hoone tulekaitsetaset ei määrata.
7.7
Kandekonstruktsioonide tulepüsivused
Hoone kandekonstruktsioonidele tulepüsivusnõudeid ei esitata.
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7.8
Hoone korruste arv
Hoone korruste arv on: minimaalne 1 korrus, maksimaalne 1 korrus.
7.9
Kasutatud kattekonstruktsioonid ja isolatsioonimaterjalid
Projekteeritud IV kasutusviisiga TP-3 klassi hoone ruumides on nõuded pinna
tuletundlikkusele: seinad ja lagi - B-s1, d0; põrand - ei määratleta.
Võttes arvesse hoone muinsuskaitselist väärtust on ruumide 1, 2, ja 3 laed
projekteeritud poola laudisega, klassiga D-s2, d2.
7.10 Välisseinte pinnakihi süttivustundlikkuse klass
Välisseina välispinna ja õhutuspilu välispinna süttivustundlikkuse klass on D-s2, d2.
Õhutuspilu sisepinna süttivustundlikkuse nõudeid ei määratleta.
7.11 Tuletõkkesektsioonid, sektsioonide piirdekonstruktsioonide tulepüsivus
Hoones on projekteeritud moodustada 2 tuletõkkesektsiooni:
1. 1 korruse ruumid,
2. kasutuseta pööning.
Projekteeritud IV kasutusviisiga TP-3 klassi hoone tuletõkkesektsioonide lubatud
piirpindala on 400 m². Piirpindala nõue on tagatud.
Restaureeritava hoone ja kõrvalasuva Loodi mõisa endise kuivati vaheline vahekaugus
ei vasta sektsioneerimiseks nõutavale ning hoone pööning arvestatud võtta samasse
tuletõkkesektsiooni kõrvalasuva Loodi mõisa endise kuivati pööninguga.
Kuna restaureeritava hoone ja kõrvalasuva Loodi mõisa aida vaheline vahekaugus ei
vasta sektsioneerimiseks nõutavale, on käesoleva tööga hoone räästa konstruktsioon
täiendatud süttimise tõkestamiseks joonisel AE-2-2 (Pööningu plaan) näidatud ulatuses.
Süttimise tõkestamiseks täiendatud räästasõlmes on ette nähtud puidust
kandekonstruktsioonid (talad, sarikad, distantsliistud, roovid) ning tuulekast (laudise
kõik küljed) katta tuletõkkevõõbaga B-S1,d0 (vt Räästasõlm 2 joonisel AE-3-2).
Restaureeritava hoone ja kõrvalasuva Loodi mõisa endise aida tuletõkkesektsioonide
piiri ulatuses paigaldatakse välisseinas tuletõkkeaknad EI 30. Vt. p.7.11.
Hoonete tuletõkkesektsioonide vaheline piirdekonstruktsioon peab vastama EI 30
tulepüsivusnõuetele ning avatäited neis peavad vastama EI 30 tulepüsivusnõuetele.
Pööningul on poola laudise peal ette nähtud paigaldada tuletõkke kipskartongplaat
GKF, 15 mm. Kipsplaatkattes olevad praod on ette nähtud täita tuletõkkevahuga.
Ruumi 1 laes on projekteeritud tehaseline pööninguluuk-treppredel Roto FW
tulepüsivusega EI 30.
Restaureeritav hoone omab ajaloolist väärtust ja on mälestisena kaitse all ((MK registri
nr 14608). Vastavuses Standardi EVS 812-7, Ehitistele esitatava põhinõude,
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus, punktile 4.3 on
ehitusprojekti koostamisel arvestatud hoone sobivust soovitavaks kasutusviisiks.
Projekteerimisel on hoolitsetud, et ajalooliselt väärtuslikke ehitusdetaile ei rikutaks.
7.12 Evakuatsiooniteed ja pääsud
Hoonest evakueerumine on projekteeritud kahes suunas. Evakuatsiooniteed on
tähistatud 1. korruse plaanil (joonis AE-2-1). Evakuatsioonitee maksimaalpikkust 45 m
ei ületata. Evakuatsiooniteele jäävad uksed peavad olema võtmeteta avatavad.
Evakuatsiooniteed tähistatakse märkvalgustitega ja valgustatakse akuvalgustitega,
toimeajaga 1 tund.
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7.13 Suitsuärastus
Projekteeritud hoones on loomulik suitsueemaldus avatavate uste ja akende kaudu.
7.14 Tuleohutusabinõud hoones
Tuleohutuspaigaldistest
on
hoonele
projekteeritud:
turvavalgustussüsteem
(riskialavalgustus ja evakuatsioonivalgustus), piksekaitse ja automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS). Turvavalgustus ja piksekaitse vt ehitusprojekti Osa II,
Elektripaigaldise osa.
Tule leviku tõkestamine hoones tagatakse esmaste tulekustutusvahenditega.
Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk on: üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga
tulekustuti iga 200 m² kohta.
Tulekustutid (pulberkustutid 6 kg) paigaldatakse järgmistesse ruumidesse:
 1 kustuti ruumis 1 – Tööruum,
 1 kustuti ruumis 3 – Materjali hoiuruum.
Pääs hoone pööningule on projekteeritud pööningu trepp-luugi Roto FW30 (EI30)
kaudu ruumist 1 (Tööruum).
7.15 Tuleohutusabinõud hoone välisperimeetril, pääsud katusele
Hoonele tuletõrjevahenditega vabaks juurdepääsuks on tagatud krundil materjalide
ladustamisel ja autode parkimisel vähemalt 3,5 m laiune vaba läbipääs hooneteni ja
nende ümber.
Katusele pääsuks vajadus puudub.
7.16 Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonidest
Kommunikatsioonide läbiviikudel tuletõkkekonstruktsioonidest on ette
kasutada tuletõkketüübleid ja –masse.

nähtud

7.17 Ehitiste vahelised tuleohutuskujad
Hooned on olemasolevad. Hoonete laiendusi ei ole projekteeritud.
Hoone kaugus idaküljel samal kinnistul Loodi kuivati (57001:001:0131) asuvast endise
Loodi mõisa kuivati hoonest on ca 4,4 m. Vt joonisel AS-2, Koondasendiplaan.
Kuna restaureeritava hoone ja kõrvalasuva Loodi mõisa endise kuivati vaheline
vahekaugus ei vasta sektsioneerimiseks nõutavale, on hoone pööning arvestatud võtta
samasse tuletõkkesektsiooni kõrvalasuva Loodi mõisa endise kuivati pööninguga.
Hoone kaugus lääneküljel kõrvalkinnistul Mõisatalli (57001:001:0139) asuvast endise
Loodi mõisa aida hoonest on ca 5,1 m. Hoonete vahel asub sissesõidutee. Hooned
on kompleksina sama valdaja kasutuses.
Kuna restaureeritava hoone ja kõrvalasuva Loodi mõisa endise aida vaheline
vahekaugus ei vasta sektsioneerimiseks nõutavale, on käesoleva tööga restaureeritava
hoone räästa konstruktsioon täiendatud süttimise tõkestamiseks joonisel AE-2-2
(Pööningu plaan) näidatud ulatuses. Süttimise tõkestamiseks täiendatud räästasõlmes
on ette nähtud puidust kandekonstruktsioonid ning tuulekast katta tuletõkkevõõbaga (vt
täpsustused punktis 7.11 ning detail Räästasõlm 2 joonisel AE-3-2).
Välisseinas paigaldatakse tuletõkkeaknad EI 30. Vt. p.7.11.
Normatiivne tuleohutuskuja 8 m on tagatud hoonest (ca 9,2 m kaugusele) lõunasse
jääva Loodi mõisa endise karjalauda hoonest.
7.18 Hoone kütteseadmete tuleohutus
Hoone küte on lahendatud kaugküttega kõrval projekteeritud katlamajast. Kasutatud
on vesipõrandakütet ja kalorifeerkütet. Hoonel küttekoldeid ja korstent ei ole.
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7.19 Välised tulekustutusseadmed
Vastavalt EVS 812-6, Osa 6 (IV kasutusviis, põlemiskoormus üle 600 MJ/m²) on
normvooluhulk välistulekustutuseks 20 l/s ja tulekahju normatiivne kestus 3 tundi.
Standardi järgne vajalik välise tulekustutusvee kogus on 3*3600 s*20 l/s = 216 m3.
Väline tulekustutusvesi saadakse Õuna katastriüksusele 57001:001:0140
projekteeritud tuletõrje-veehoidlast, mis asub käsitletavast hoonest ca 178 m
kaugusel ning Loodi külas asuvatest tuletõrje- veevõtukohtadest.

Skeem 1: Tuletõrje-veevõtukohtade asukoht

Käsitletavale hoonele lähemal puudub MTÜ Loodi Mõisa Arendus omandis olevatel
kinnistutel hoonetest ohutus kauguses veehoidla paigutamiseks sobiv asukoht.
Mõisa park on võetud muinsuskaitse alla ja looduskaitse alla, pargis takistavad
suhteliselt suure mahuga veehoidla rajamist põlispuude juured.
Õuna katastriüksusel on varem (OÜ Proff Projekt tööga nr 2011-31) projekteeritud
veehoidla mahutavusega 50 m3. Käesoleva ehitusprojektiga on ette nähtud rajada
tuletõrje-veehoidla tulekustutusvee kogusega 150 m3 (vt. lisa 7).
Tuletõrje-veehoidla paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile, mahuti
paigaldussügavus maapinnast h=1,0 m.
Tuletõrje-veevõtukoht tuleb välja ehitada vastavalt standardile EVS 812-6.
Õuna katastriüksuse omanikuks on MTÜ Loodi Mõisa Arendus, kes on samuti kogu
Loodi mõisakompleksi omanikuks ning käesoleva töö tellijaks.
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EHITUSKONSTRUKTSIOONID

8.1
Üldosa
Loodi mõisa moonakatemaja (MK registri nr 14608) hoone restaureerimisel on
lähtutud hoone iseloomust ja tehnilisest seisukorrast. Lahenduse valikul olid
prioriteetseteks muinsuskaitse põhimõtted.
Restaureerimistööde eesmärgiks on hoone funktsionaalsuse ja tehnilise seisukorra
parandamine ning hoone kasutusea pikendamine.
Kasutatavad materjalid, ehitustooted ja hoonesse paigaldatavad seadmed peavad
olema garanteeritava kvaliteediga ning ekspluatatsioonis pikaealised.
Hoonel on eelnevalt välja selgitatud:
 hoone kandekonstruktsioonide tehniline seisukord ja kandevõime,
 piirdekonstruktsioonide soojajuhtivus,
 niiskuskahjustused.
8.2

Tehnilised lähteandmed
 Hoone kande- ja kandepiirdetarindite ning konstruktsioonis kasutatavate
toodete eluiga on vähemalt 100 aastat (klass C).
 Lähtutud on järgmistest keskkonnaklasside nõuetest
Betoon- ja raudbetoontarindid vastavalt standardile EVS 1992-1-1:2003:
* siseruumid – keskkonnaklass XC1,
* väljas olevad kandetarindid – keskkonnaklass C2.
Terastarindid vastavalt ISO/FDIS 12944:
* siseruumid – keskkonnaklass C2,
* väljas olevad tarindid – keskkonnaklass C2.
 Geoloogilisi uurimistöid käesoleva ehitusprojekti koostamisel kasutatud ei ole.

8.3
Koormused
Normatiivsed kasuskoormused ja neile vastavad ülekoormustegurid on vastavalt
EVS-EN 1991-1-3:
- seadmete ruumi ja inventari ruumi põrandad – qk=10,0 kN/m².
Katuse kandekonstruktsioon on arvestatud konstruktsioonide kasuskoormusele
(grupp H) qk=0,0 kN/m², Qk=1,5 kN ja lumekoormusele vastavalt EVS-EN 1991-1-3,
osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus.
Katuse kalle on 42°.
Kujutegurid maksimaalselt katusekaldel 42° µ1=0,48.
Katuse lumekoormuse normsuurus s=sk*µ1=1,25*0,48=0,6 kN/m². Arvutuslik
koormus s=0,6*1,5= 0,9 kN/m².
Tuulekoormus on arvestatud EVS-EN 1991-1-4 alusel, kus on valitud III
maastikutüüp (ühtlase taimestiku ja hoonestusega piirkond). Kiirusrõhk on vastavalt
409 N/m2. Välisrõhutegur katusele on +0,6, kinnitite arvutamiseks -1,4.
8.4
Tolerantsid
Ehituskonstruktsioonidele paigaldustolerantse ei rakendata.
Konstruktsioonide viimistlusele ja nende aluspindadele rakendatakse tolerantsiklasse
vastavalt RYL 2000 esitatud nõuetele.
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8.5
Hoone maa-alused konstruktsioonid
Hoone maa-alusteks konstruktsioonideks on olemasolevad maakivimüüritisest
vundamendid. Olemasolevad vundamendid on välisseinte seisukorrast järelduvalt
eeldatavalt heas seisukorras ja avamist ega konstruktiivseid parandusi ei vaja.
Ümber ehitatava katusekonstruktsiooni toestamiseks rajatakse kandepostide alla
betoonist postvundamendid.
Postvundamendid armeerida korviga, armatuur A500, d10 mm. Armatuuri
tööjoonised teha koha järgi pärast põranda avamist.
8.6

Hoone maa-pealsed konstruktsioonid

8.6.1 Sokkel
Olemasolev sokli looduskivist müüritis on ette nähtud lahtisest müürimördist puhastada
ning vuugid täita lubimördiga. Müüritis krohvida lubi-tsementkrohviga ja värvida
silikaatvärviga.
8.6.2 Pinnasele toetuvad põrandakonstruktsioonid
Õppe-tööruumide põrandad on projekteeritud olemasolevale aluspinnasele. Ette on
nähtud eemaldada olemasolevad põrandakonstruktsioonid ning nende all olev
orgaaniline täide. Põranda alus täita ja tihendada liivaga (Dpr=95%).
Enne põranda betooni valu on ette nähtud paigaldada vajalikud kommunikatsioonid
või nende hülsid.
Põrandana on projekteeritud 80mm paksune raudbetoonplaat (C20/25, #6/6/150/150,
A500, põrandakütte torustik) projekteeritud soojustada vahtpolüstüreenplaadiga (EPS
80F: t=100mm). Raudbetoonist põrandaplaat eraldada seintest kileribaga.
Põranda betoonplaati on ette nähtud lõigata ülapinnas kuni ca. 3,8×3,8 m
kahanemisvuugid, mis täidetakse bituumeni baasil vuugilindiga. Põranda
betoonplaadi peal on vahetult viimistluskiht. Põrandakonstruktsioonid on esitatud
joonisel AE-2-1, 1. korruse plaan.
8.6.3 Karkass
Hoone 1. korruse osas moodustavad kande ca 680mm paksused savitellistest
välisseinte ja põikkandeseina müürid.
Hoone jäikus on tagatud 1 korruse osas seinte müüritisega ning katuse osas
puitkarkassi jäigastavate diagonaalsidemetega ning sõlmede konstruktsiooniga, samuti
katuse roovitusega.
Hoone vahelae kandjateks on puittalad. Katuse kande moodustavad ruumide 1, 2, ja
3 osas laetaladele toetatud puitkonstruktsioonis toolvärgid, laetaladesse tapitud
sarikad ja pennid (vt. joonisel AE-3, Lõige 1-1). Vt ka AE-2-4, Katusekandjate plaan.
Kandekonstruktsioonidele tulepüsivusnõuet ei esitata.
8.6.4 Välisseinad
Hoone välisseinad on savitellistest. Seinakonstruktsioon vt joonisel AE-2-1.
Hoone välisseinte alaosa on halvas seisukorras. Läbijooksude tõttu on vesi mitmes
kohas tunginud seina müüritisse ja lubimördi välja uhtunud. Kivimüüridel on ette
nähtud olev lahtine vuugimört eemaldada, vuugid puhastada ning uuesti lubimördiga
vuukida. Välisküljel on seinad projekteeritud katta lubikrohviga ja värvida
silikaatvärviga
Välisseinad on projekteeritud soojustada siseküljel roomatiga ja krohvida
lubikrohviga.
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Välisseinte soojajuhtivus on U=0,47 W/m2K.

8.6.5 Olemasolevad ja uued ruumideks jaotavad osad
Hoonet ruumideks jaotavateks seinteks on olev ja uus kivisein.
Olemasolev sein on ette nähtud puhastada lahtistest krohviosadest, teha
krohviparandused lubikrohviga ning värvida lubivärviga. Vaheseinas võib
dekoratiivsena mõjuvaid pindu jätta krohvimata, ja viimistleda tolmutõkkega.
1. korrusel projekteeritud uus vahesein on toetatud põranda raudbetoonplaadile.
8.6.6 Vahelae kandetalad ja toolvärk
Hoone vahelagi on projekteeritud remonditavatel olemasolevatel ja olemasolevatega
identsetel uutel puittaladel (280×280mm poomkanttalad). Talad on toetatud
maakivimüüritisse „uputatud“ pärlinitele 180x180mm) ning toolvärgitaladele.
Laetalade peale toetub katuse toolvärk: vööd ja postid (axh =170x170mm).
Niiskuskahjustustega puitosad on ette nähtud proteesida.
Kahjustunud puitkonstruktsiooni piirkonnad on ette nähtud 1,0m ulatuses proteesimise
kohalt töödelda puidukaitsevahendiga (nt Boracol-10).
8.6.7 Vahelae piirdekonstruktsioon
1 korruse ja pööningu vahelagi on projekteeritud ülekattega laudisest, mis on
naelutatud laetalade peale. Vahelae poola laudise peale on pööningu
sektsioneerimiseks ette nähtud paigaldada tuletõkkekipskartongplaat GKF, 15mm.
Vahelae soojajuhtivus on U=0,11 W/m2K.

Pööningul on projekteeritud käigutee, mis võimaldab minna pööninguluugist hoone
lõunaotsas oleva luugini. Vahelae konstruktsioon vt joonisel AE-3.
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8.6.8 Avatäited
 Aknad
Hoone 1. korruse aknad on projekteeritud avatavate puitakendena analoogide järgi.
Projekteeritud avatäidete spetsifikatsioon, nõuded avatäitele ja klaasile, sulused,
kinnitustarvikud jm. andmed vt. joonistel AE-4-1…. AE-4-5.
Akende puitosad on projekteeritud kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga,
üldvärvitoon Tikkurila vana aja värvide värvikaart 368X (valge), väliskülje värvitoon
sama värvikaart 332X (hele samblaroheline). Lõppviimistlus pärast paigaldamist.
 Välisuksed
Ruumide 2 ja 3 olemasolevad välisuksed VU2R on ette nähtud restaureerida.
Restaureerimisel järgida muinsuskaitseameti juhendmaterjale.
Uksed on täispunn-plankudest lehega, varustatud sepishingedega ja -sulustega.
Uksepiitadeks on ava põsed.
Olevad sepisdetailid on ette nähtud taaskasutada. Ruumide 2 ja 3 ustel on säilinud
latthinged koos müüritises olevate hingevastustega. Ruumi 2 uksel on säilinud
ukselaudisele kinnitatud sepalukk, võti puudub. Ruumi 3 uksel on säilinud müüritises
olev sepaluku vastus. Uks on siseküljel kinnitatud haagiga. Uste puitpinnad on ette
nähtud puhastada, pahteldada, kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga.
Lõppviimistlus linaõlivärviga teha kohapeal pärast paigaldamist. Tuuletiheduse
saavutamiseks on ustele projekteeritud puidust lisapiidad, mis paigaldada pärast
avatäidete paigaldamist nende siseküljel. Projekteeritud uste spetsifikatsioon, nõuded
avatäitele, sulused, kinnitustarvikud jm. andmed vt AE-5-1… AE-5-4.
 Väravad
Hoone lõunakülje uus värav on projekteeritud olemasolevate vertikaalsest
täispunnlaudisest kattega välisustega kokku sobivana. Piitadeks on välisseina
seinakonstruktsioonid. Tuuletiheduse saavutamiseks on väravale projekteeritud
puidust lisapiidad, mis paigaldada pärast avatäite paigaldamist siseküljel.
Ruume 3 ja 4 eraldav värav on projekteeritud analoogses puitkonstruktsioonis
olemasolevate välisustega. Värav on projekteeritud vaheseina müüritud massiivsete
puitpiitadega algse sarnase siseukse ava asukohas. Väravate spetsifikatsioon,
sulused, kinnitustarvikud jm. andmed vt AE-5-1, AE-5-5 ja AE-5-6.
 Luuk
Hoone lõunaküljel asuv pööningukorruse luuk on projekteeritud olemasolevate
puitlengide baasil analoogses puitkonstruktsioonis olemasolevate välisustega.
Luugi spetsifikatsioon, sulused, kinnitustarvikud jm. andmed vt AE-5-1 ja AE-5-7.
 Pööninguluuk treppredel
Hoone pööningule pääsemiseks projekteeritud pööninguluuk-treppredel on
tehaseline toode Roto FW 30 1200x600mm) ning vastab tulepüsivusklassile EI30.
8.6.9 Katus
Hoone katuse kande moodustavad ruumide 1, 2, ja 3 osas laetaladele toetatud
puitkonstruktsioonis toolvärgid ning laetaladesse tapitud puitsarikad ja pennid
axh=150x170mm (vt. joonisel AE-3, Lõige 1-1). Vt ka AE-2-4, Katusekandjate plaan.
Hoone 42° katus on projekteeritud betoonkatusekivi-kattega. Katus on varustatud
piksekaitse maandusega (vt. joonisel AE-2-3, Katuse plaan ning Elektripaigaldise
osa).
Katus on projekteeritud varustada tsingitud terasplekist vihmaveerennide- ja
torudega. Vihmaveetorud tuleb viia ca 200mm kõrguseni maapinnast ja suudmed
varustada vee põrkeplaadiga sillutises või killustikalusega.
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LOODUSKAITSE

9.1
Loodi looduspark
Käsitletav hoone asub kaitseala, Loodi looduspargi (registrikood KLO1000241)
territooriumil.
Looduspark on moodustatud looduslikult mitmekesise maastiku, tasakaalustusalade ja
haruldaste liikide elu ja kasvupaikade kaitseks.
Vabariigi Valitsuse 15.06.2006 määrusega nr 139 kehtestatud Loodi looduspargi kaitseeeskirja kohaselt on Loodi looduspargi kaitse-eesmärgiks:
1) Sakala kõrgustiku eriilmelise maastiku kaitse;
2) Loodi mõisapargi kaitse;
3) Heimtali mõisapargi kaitse;
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste
mõõdukalt kareda veega järvede (3130)3, looduslikult rohketoiteliste järvede (3150),
kadastike (5130), lamminiitude (6450), allikate ja allikasoode (7160), liivakivipaljandite
(8220), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate
ja soo-lehtmetsade (9080*) ning rusukallete ja jäärakute metsade (9180*) kaitse;
5) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kategooria
kaitsealune liik, kaitse.
Hoonele käesoleva ehitusprojektiga tehtav ümberehitus ei ole vastuolus Loodi
looduspargi kaitse-eesmärgiga.
9.2
Keskkonnamõjud
Restaureeritavas hoones toimuv tegevus sarnaneb senisele hoone kasutusele.
Strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajadus puudub.
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10

MUINSUSKAITSE

10.1 Uuringutest tehtud järeldused ja kontseptsioon
Toimunud arhiivi- ja bibliograafiauuringu, fotografeerimise ning visuaalse tehnilise
uuringu tulemusi analüüsides võib öelda, et käsitletav Loodi mõisa moonakatemaja
(mälestise registri nr 14608) hoone hoone 19. sajandi lõpust pärinevad välismüürid ja
maht on valdavas osas säilinud.
Hoone algne ruumijaotus ei ole säilinud. Ruumijaotuse ja hoone osade kasutuse kohta
puudub ka täpsem teave. Olemasolevate massivsete välisseinte ja siseseinte tehniline
seisukord võimaldab need remondituna säilitada.
Algsete välisseinte ja kivikonstruktsioonis siseseina tehniline seisukord võimaldab need
remondituna säilitada. Lõunaotsas on välissein hiljem rekonstrueeritud.
Hoone algsed avad on valdavalt säilinud. Algselt olid avad ka hoonel lõunaküljel.
Avatäited ei ole terviklikult säilinud.
Hoone algse vahelage ja katust kandnud puitkarkassi terviklikkus on lõhutud, karkassi
on kaootiliselt välja lõigatud, asendatud ja täiendatud.
Funktsiooni muutudes on hoonele lääneküljel tehtud postidel asuvad laiendused ja
katusel väljaehitused. Arhitektuurse terviklikkuse huvides on need projekteeritud
likvideerida.
Olemasolevad säilinud ja heas seisukorras olevad puitosad on otstarbekas säilitada ja
kasutada hoone vahelae ja katuse konstruktsioonis.
Praegune omanik (MTÜ Loodi Mõisa Arendus) on huvitatud hoone kasutuselevõtust
ühena puitehitusele ja puitkäsitööle suunatud kompleksi õppehoonetest. Hoone
kasutajaks kompleksi arendamisel saab Viljandi Kultuurikolledz, kes praegusel ajal
kasutab hoone põhjaosa.
Käsitletav Loodi mõisa endise moonakatemaja hoone on, erinevalt teistest Loodi
mõisa majandusõue piiravatest hoonetest, savitellistest väilsseintega. Välisseinad on
soojapidavamad ja hoone vähem energiakulukas (maakivimüüritisega seintega
kõrvalhoonetest) ning ennekõike seetõttu on Tellija otsustanud restaureerida
käsitletava hoone aastaringselt kasutatavaks, sisekliima tagamisega hooneks.
Kuna kõrvalasuv Loodi mõisa kuivati hoone (kus on projekteeritud riietus- ja
olmeruumid asub vahetult moonakatemaja kõrval, on loobutud on hoone
varustamisest vesivarustuse ja kanalisatsiooniga.
Võttes aluseks hoone olemasoleva olukorra on välisruumis põhimõtteks säilitada
hoone algsed gabariidid ning taastada algne arhitektuurne välisilme. Säilitada ja
restaureerida on ette nähtud kõik algsel kujul säilinud hoone osad, samuti ajaloolist
väärtust omavad üksikdetailid.
Käsitletav hoone on ehitatud põllumajandushooneks ja põllutööliste elamuks. Hoone
on läbi aegade täitnud põllumajandushoone otstarvet.
Hoone korrastamise ja kasutamise eesmärgil on hoonele uue funktsiooni andmine
otstarbekas. Samas on oluline, et see oleks saavutatav ilma, et tekiks
muinsuskaitselisi probleeme.
Praegune omanik on huvitatud hoone kasutuselevõtust puitehitusele ja puitkäsitööle
suunatud kompleksis käsitöökojana. Kavandatavate ehituslike muudatuste käigus
eemaldatakse sobimatud uued konstruktsioonid ning restaureeritakse ja
korrastatakse vanu konstruktsioone. Otstarbekas on paigaldada hoonele uued
kahekordsed puitaknad ning teha välisuksed soojapidavaks.
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Hoone on antud funktsioonile kohandatav ja funktsioon on igati haakuv mälestise
säilitamise ja restaureerimise eesmärgiga.
10.2 Kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide loetelu
Väljavõttena eritingimustest:
„...
Hoonel on järgmised kultuuriväärtuslikud tarindid ja detailid:
6.1
algne maakivimüüritisest ja punastest tellistest hoonekehand,
6.2
hoone terviklikult töötav algne puidust kandekarkass,
6.3
väravapost hoone kagunurgas,
6.4
fassaadide algsete avade paigutus,
6.5
idaküljel asuvad täispunnlaudisest välisuksed (VU-3 ja VU-4) ning nende
rautised:
•
VU-3 kaks latthinge koos müüritises olevate hingevastustega ja sepalukk
vastusega,
•
VU-4 kaks latthinge koos müüritises olevate hingevastustega ja sepaluku
vastus.
6.6
Hoone ajalooliste akende ja luukide säilinud osad:
•
1. korruse akende puitpiidad,
•
sepishingede vastused akna A-2 välisküljele naelutatud lisalatil ning akende A3 ja A-4 siseküljel (3 vastust),
•
pööningukorruse ajalooliste avatäidete (A-15, A-16, A-17 ja L-1)
konstruktsioonid,
•
pööningukorruse avatäidete sepishingede vastused (5 vastust),
•
sepisvõre pööningukorruse lõunaotsa akna A-17 siseküljel,
•
lõunaotsa luugi L1 sepistatud hingevastus siseküljel,
6.7
kiviseina müüritud massiivsete puitpiitadega algsete siseuste ava,
6.8
välisseintesse kinnituvad müüriankrud toolvärgi fikseerimiseks,
10.3 Väärtushinnangud hoone osadele, konstruktsioonidele ja detailidele
Moonakatemaja muinsuskaitselise väärtuse moodustab hoone algsena säilinud
maht, samuti algupärane vahelae ja katuse puidust kandekonstruktsioon ning muud
ajaloolised ehituskonstruktsioonid.
Mõisahoonete kompleksis on hoonel ajaloolise keskkonna loomise ansambliline
väärtus. Samuti tuleb väärtuseks pidada abihoonetega ümbritsetud majandusõue
terviklikkust.
Säilitamist ja restaureerimist väärivad kõik algsel kujul säilinud hoone osad, samuti
ajaloolist väärtust omavad leitavad üksikdetailid. ...“
10.4 Muinsuskaitse eritingimustes sätestatud piirangud ja nõuded
projekteerimiseks ja tööde teostamiseks
Väljavõttena eritingimustest
„...
Hoone restaureerimisprojekti koostamisel ja ehitamisel tuleb säilitada ja taastada
hoone algne arhitektuurne idee ja mahuline lahendus. Säilitada ning eksponeerida
tuleb algseid konstruktsioone.
Restaureerimisprojekti koostamisel on vajalik läbi viia hoone konstruktsioonide
seisukorra täpsemad uuringud.
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Ehituslikud muudatused teostada selliste konstruktiivsete võtetega, mis tagavad
hoone mõjumise terviklikuna. Funktsioonimuutusest tingitud täiendused tuleb
teostada hoone muinsuskaitselist väärtust arvestades.
Restaureerimisprojekti koostamisel ja tööde teostamisel järgida järgmisi tingimusi:
8.1
Säilitada hoone algsed gabariidid. Lammutada hoone lääneküljele ehitatud
hilisemad laadimissõlmed ja katuse väljaehitus.
8.2
Remontida soklimüüritis ja taastada kahjustatud vundamendiosade viimistlus.
Vundamendi kaitsmiseks pinnasevee eest kasutada savi. Vundamendi
lisasoojustamine ei ole lubatud.
8.3
Taastada hoone esine kivikonstruktsioonis välistrepp.
8.4
Välisseinte savitellistest müüritise algsed osad säilitada ja remontida. Olev
müüritis puhastada ja vuugid täita lubimördiga. Kivikonstruktsioonide
restaureerimisel kasutada lubimörti või lubikrohvisegu. Seina välispind katta
lubikrohviga. Lubatud on kogu hoone ulatuses välisseinte lisasoojustamine
kasutades mõisahoonetele traditsioonilisi lahendusi ja materjale (nt. pilliroost
või puitlaastudest krohvimatid). Krohvitud pindade viimistlemisel kasutada
silikaatvärvi või lubivärvi.
Restaureerida välisseinaga külgnev väravapost hoone kagunurgas (vt foto
51).
8.5
Restaureerida ja taastada terviklikult töötav algne puidust kandekarkass, sh 1.
korruse kandepostid, vöötalad, laetalad, katusekorruse toolvärgid ja sarikad.
Kahjustatud konstruktsiooniosad proteesida, kasutades sarnase ristlõikega
okaspuitu ja olemasolevaga analoogseid tapitud ühendussõlmi.
8.6
Taastada räästakastide ajalooline lahendus. Puitpindade viimistlemisel
kasutada naturaalset linaõlivärvi.
8.7
Katusekatteks kasutada keraamilist või betoonkatusekivi.
8.8
Hoone varustada tsingitud terasplekist sademeveesüsteemiga.
8.9
Säilitada hoone olemasolevad ajaloolised avad. Likvideerida eletrikilbid
idakülje lõunapoolseimas aknaavas ja taastada aken. Pööningukorruse
avatäidetele teha kivikonstruktsioonis sillused. Lõunakülje seina aknaavade
taastamine ei ole kohustuslik.
8.10 Säilitada ja restaureerida kiviseina müüritud massiivsete puitpiitadega algne
ava U-1 (vt fotod 60 ja 61), piitadesse projekteerida täispunnlaudisega lehed
ukse VU-3 analoogil.
8.11 Aknad projekteerida ja valmistada puidust võttes aluseks olemasolevad
säilinud lengid ning 19. sajandi II poolde sobivad akende analoogid. Akende
klaasimisel kasutada kitti. Poolviilude akende asukohas taastada
sepishingedega aknad. Puitpindade viimistlemisel kasutada naturaalset
linaõlivärvi.
8.12 Üheraamsed väärtuslikud avatäited säilitada ja restaureerida.
8.13 Välisuksed idaküljel VU-3 ja VU-4 restaureerida ja taaskasutada algses
asukohas.Uus peauks projekteerida ja valmistada puidust 19. sajandi II poolde
sobiva välisukse analoogil.
8.14 Taaskasutada hoone algsed säilinud sepisdetailid:

akende sepishingede vastused (3 tk),

pööningukorruse avatäidete sepishingede vastused (5 tk),

sepisvõre pööningukorruse akna A-17 siseküljel (vt foto 74),

lõunaotsa luugi L1 sepistatud hingevastus siseküljel (vt foto 77),

toolvärkide müüriankrud (vt fotod 80 ja 81).
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8.15
8.16
8.17
8.18

Pööningukorruse kasutuselevõtul on siseruumi valgustamiseks lääneküljel
lubatud katuse tasapinnas katuseakende paigutamine. Katuseaknad idaküljel
pole lubatud. Katusest väljuvad väljaehitused pole lubatud.
Elektri-, kütte-, ventilatsiooni- ja signalisatsioonisüsteemid paigutada
võimalikult varjatuna, ajaloolise hoonega sobivalt. Ventilatsiooni sissepuhe ja
väljatõmme projekteerida hoonega sobivana katuse harjal.
Hoone funktsioonist tuleneva katusekorruse väljaehitamise puhul paigutada
evakuatsioonitrepp selliselt, et evakuatsioonitee õue viib läbi ühe
olemasolevatest ustest.
Projekteerimise ja ehitustööde läbiviimisel lähtuda muinsuskaitseseadusega
kehtestatud korrast. ...“

10.5 Projekteeritu vastavus eritingimuste nõuetele
Restaureerimisprojekti koostamisel on järgitud muinsuskaitse eritingimustes kirja
pandud nõudeid:
10.5.1 Säilitatud on hoone 19. saj. lõpu gabariidid. Hoone lääneküljele ehitatud
hilisemad laadimissõlmed ja katuse väljaehitused on projekteeritud
lammutada.
10.5.2 Soklimüüritis on projekteeritud remontida ja kahjustatud vundamendiosade
viimistlus taastada. Vundamendi kaitsmiseks pinnasevee eest on kasutatud
savimatte. Vundamendi lisasoojustamist ei ole projekteeritud.
10.5.3 Hoone
esine
kivikonstruktsioonis
välistrepp
on
projekteeritud
maakivimüüridele toetatud betoonplaatidest astmetega.
10.5.4 Välisseinte savitellistest müüritise algsed osad on ette nähtud säilitada ja
remontida. Olev müüritis on ette nähtud puhastada ja vuugid täita lubimördiga.
Seina välispind on projekteeritud katta lubikrohviga. Hoone välisseinte
lisasoojustamine on projekteeritud siseküljel pilliroost krohvimattidega.
Krohvitud pindade viimistlemisel on kasutatud silikaatvärvi. Välisseinaga
külgnev väravapost hoone kagunurgas on projekteeritud restaureerida.
10.5.5 Hoone terviklikult töötav algne puidust kandekarkass, sh 1. korruse
kandepostid, vöötalad, laetalad, katusekorruse toolvärgid ja sarikad on
projekteeritud restaureerida ja taastada. Kahjustatud konstruktsiooniosad on
ette nähtud proteesida, kasutades sarnase ristlõikega okaspuitu ja
olemasolevaga analoogseid tapitud ühendussõlmi.
10.5.6 Räästakastid on projekteeritud ajaloolise lahenduse analoogil. Poolviilude
otstes lõpeb räästakast välisseina tasapinnal.
Räästad on kujundatud olemasoleva konstruktsiooni järgi. (vt. Räästasõlm 1
joonisel AE-3-1 ja Räästasõlm 2). Hoone poolviilude otste räästad on
projekteeritud muinsuskaitse juhendite alusel. Räästad on lõpetatud
servalauaga, mida katab katusekivi (vt. Räästasõlm 3 joonisel AE-2-2).
Puitpindade viimistlemisel on kasutatud naturaalset linaõlivärvi.
10.5.7 Katusekatteks on projekteeritud betoonkatusekivi.
10.5.8 Hoone on varustatud tsingitud terasplekist sademeveesüsteemiga.
10.5.9 Hoone algsete avade asukoht on säilitatud. Elektrikilbid idakülje
lõunapoolseimas aknaavas on projekteeritud likvideerida ja antud kohas on
taastatud aken. Pööningukorruse avatäidetele on projekteeritud teha
kivikonstruktsioonis kihtsillused.
10.5.10 Kiviseina müüritud massiivsete puitpiitadega algse ava asukohas vaheseinas
on projekteeritud samas konstruktsioonis sisevärav, piitadesse on
projekteeritud täispunnlaudisega lehed olemasolevate välisuste analoogil.
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10.6.11 Aknad on projekteeritud puidust võttes aluseks olemasolevad säilinud avad
ning 19. sajandi II poolde sobivad akende analoogid. Akende klaasimisel on
kasutatud kitti. Poolviilude akende asukohas on projekteeritud taastada
sepishingedega aknad. Puitpindade viimistlemisel on kasutatud naturaalset
linaõlivärvi.
10.5.12 Olemasolevate üheraamsete akende detailid on projekteeritud säilitada ja
kasutada restaureerimisel.
10.5.13 Välisuksed idaküljel on projekteeritud restaureerida ja taaskasutada algses
asukohas. Uksed on projekteeritud soojustada siseküljelt muinsuskaitseameti
juhenditele tuginedes. Uus peauks ja sellega samas lengis valgmikaken on
projekteeritud puidust 19. sajandi II poolde sobiva välisukse analoogil.
10.5.14 Hoone algsed ja heas seisukorras säilinud sepisdetailid on ette nähtud
taaskasutada:
•
akende sepishingede vastused (3 tk),
•
pööningukorruse avatäidete sepishingede vastused (5 tk),
•
sepisvõre pööningukorruse akna A-17 siseküljel,
•
lõunaotsa luugi L1 sepistatud hingevastus siseküljel,
•
toolvärkide müüriankrud (projekteeritud krohvipindade sees
eksponeerida).
Sepiste seisukorrale anda hinnang pärast nende demontaaži.
10.5.15 Hoone funktsioonimuutus ei toonud kaasa pööningukorruse kasutuselevõttu
ja siseruumi valgustamise vajadust katuseakendega.
10.5.16 Elektri-, kütte-, ventilatsiooni- ja signalisatsioonisüsteemid on ette nähtud
paigutada võimalikult varjatuna, ajaloolise hoonega sobivalt.
Eesmärgiga kasutada hoonet talveperioodil on hoonesse projekteeritud
põrandaküte kaugkütte baasil kõrvalasuvas hoones projekteeritud katlamajast.
Ventilatsiooni õhuvõtt on lahendatud hoone räästakastist. Ventilatsiooni
väljavise on projekteeritud hoonega sobivana lõunakülje poolviilul.
10.5.17 Hoone funktsioonimuutus ei toonud kaasa katusekorruse väljaehitamise
vajadust.
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11

TERVISEKAITSE

11.1 Keskkonnamõjud
Keskkonnamõju hindamist hoone ehitamisel läbi viima ei pea.
11.2 Jäätmekäitlus
Prügi ja jäätmed kogutakse konteinerisse samal krundil. Konteineri tühjendamine
toimub jäätmekäitlusfirma poolt perioodiliselt.
Tööruumides tekkivad puidujäätmed kasutatakse kütteks.
11.3 Ruumide valgustus
Ruumidel on projektiga tagatud normidele vastav loomulik ja kunstlik valgustus.
(Vt. elektripaigaldise osa).
11.4 Ruumide sisekliima
Hoone on projekteeritud alalise kütteta ja sundventilatsioonita.
Eesmärgiga kasutada hoonet talveperioodil ka madalatel temperatuuridel, on
hoonesse projekteeritud bullerjan-küte. Soojapidavuse hetkeliseks tõstmiseks on
katuse konstruktsioonis kasutatud mitmekihilist aluskatet Aluthermo Quattro
(U=0,175 W/m²K).
11.5 Siseviimistlusmaterjalidele esitatavad nõuded
Ruumide siseviimistlusmaterjalidele tervisekaitselisi erinõudeid ei ole.
Tootmisruumide viimistlemisel tuleb vältida tolmu koguvaid katte- ja ühendusliiste.
Juhtmed, torustikud jms peavad üldjuhul olema süvistatud, erijuhul paigaldatud nii, et
võimalikult vähendada väljaulatuvaid osi ja raskesti puhastatavaid kohti.
11.6 Invanõuded
Hoone vastab Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002 määruse nr 14,
“Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks
üldkasutatavates ehitistes.” seatud nõuetele.
Jalgtee pikikalle ei ületa lubatud 6% ja külgkalle 2%. Hoone sissepääsudeni on tagatud
astmeteta tõus. Sisenemisalad on valgustatud.
11.7 Töötervishoid
Hoone kasutusviisiks on projekteeritud õppetöökoda.
Hoones on koolituse toimumise ajal alaliselt 1 koolitust läbi viiv töötaja.
Koolitusgrupi suurus on kuni 10 inimest. Koolituse korraldaja peab kujundama ja
sisustama koolitusel osalejate töökohad nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja
tervisekahjustusi ning säilitada osalejate töövõime ja heaolu.
Terviseriski vältimiseks või vähendamiseks peavad töökohas olema ohutusmärgid ning
muud ohutusvahendid, kaitse-, pääste- ja esmaabivahendid.
Võimalus vajadusel puhata lamavas asendis on samas õppekompleksis, kõrvalasuva
hoones.
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12
TÖÖTERVISHOIU, TÖÖOHUTUSE JA KESKKONNAKAITSE TAGAMINE
EHITAMISEL
Töötajate töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnakaitse tagamisel ehitamisel tuleb
juhinduda Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a. määrusest nr. 377 (RT I 1999, 94,
838).
Ehitusettevõtja peab tagama, et enne ehituse alustamist koostatakse tööohutuse plaan,
mis peab sisaldama:
1) abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste
loomiseks, võttes vajaduse korral arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat
tegevust, liiklust jm;
2) alltöö-ettevõtjate kohustusi ja vastutust samaaegsel töötamisel ühisel
ehitusobjektil;
3) liikluskorraldust;
4) töötajate olmelist teenindamist;
5) abinõusid, mida rakendatakse liiklejate ohutuse tagamiseks ehitusplatsi
vahetus naabruses (juhul kui ehitustegevus oma asukoha või tööde laadi tõttu
võib neid ohustada);
6) abinõusid vältimaks müra ja õhusaastet ehitusplatsi vahetus naabruses;
7) erimeetmeid ohtlike tööde kohta.
Tööohutuse plaanile lisatakse ehitusplatsi territooriumi kasutuse plaan milles
näidatakse:
1) kontori- ja olmeruumide paigutus platsil;
2) ehitusmaterjalide mahalaadimise- ja ladustamise kohad;
3) jäätmete ladustamise- ja utiliseerimise kohad.
4) masinate ja seadmete paiknemiskohad;
5) täitematerjalide või pinnase kogumiskohad;
6) liikumis- ja ühendusteede mõõtmed, nende paiknemine, valgustus ja
korrashoid;
7) pääste- või kiirabibrigaadide juurdepääsuteed õnnetusjuhtumi puhuks;
8) evakuatsioonipääsude ja -teede paiknemine.
Vastavalt EV Jäätmeseadusele on prügilatel kohustus vastu võtta ainult sorditud
jäätmeid.
Ehituse käigus tekib jäätmeid, millede ladustamiseks ja sortimiseks määratakse
ehitusplatsil piiratud ala. Sortimisel eraldatakse:
 taaskasutatavad jäätmed, milledeks on puit (mitte immutatud puit), metall ja
mineraalsed jäätmed (tellised, klaas), millised ladustatakse piiratud ehitusplatsi
alal,
 ohtlikud jäätmed (värvide, lakkide jäägid), mis eraldatakse ülejäänud jäätmetest
eraldi konteineritesse,
 sega ehitusjäätmed, mis kogutakse eraldi konteineritesse.
Ehitusplatsilt tuleb jäätmed vedada kinnises veovahendis pakitult või muul viisil nõnda,
et nad ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda.
Eeldatav ehitamise käigus tekkivate jäätmete kogus ei ületa 10 m³. Kui ehitamise
käigus selgub, et tekib jäätmeid rohkem kui 10 m³, tuleb enne ehitise kasutusloa
taotlemist esitatavatele dokumentidele lisada ehitusjäätmete õiend jäätmete
nõuetekohase käitlemise kohta.
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13

ENERGIATÕHUSUSE MIINIMUMNÕUETE RAKENDAMINE

Käsitletava hoone on tunnistatud mälestisteks vastavalt «Muinsuskaitseseadusele»
ja energiatõhususe miinimumnõuete täitmine muudaks oluliselt hoone olemust ja
välisilmet.
Tuginedes Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2008 määruse nr 107
“Energiamärgise vorm ja väljastamise kord“ §1 lõike 2 punktile 1 energiatõhususe
nõudeid ei rakendata ja märgist ei väljastata.
14

PINNATABEL
sellest

Ruumi tähis
plaanil

Ruumi
nimetus

Suletud
netopind

Õpperuumide
pind

Laoruumide pind

1

2

3

7

8
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161,9

134,0
161,9

I KORRUS
1
2
3
PÖÖNING
4

Tööruum
Tööruum
Materjali
hoiuruum

125,4

Pööning

228,0

HOONE KOKKU

421,3

125,4

295,9

125,4
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15.

SISEVIIMISTLUSE KIRJELDUS

Nr
.

Ruumi nimetus

1

Tööruum
134,0 m²

Põrand
P-1
Laudis, põrandalakk

Seinad
Lubikrohv pilliroomatil, akrülaatvärv. Värvitoonid:
* põrandast kuni kõrguseni 1,10m NCS S 3010B50G, rohekashall,
* kõrgusest 1,10 kuni laeni lubivalge.
* toonide üleminekul friis välisukse kõrval oleva
analoogil:
triip NCS S 3030-Y90R, pruunikaspunane
muster NCS S 2010-Y70R, beež

Lagi
L-1
Poola laudis laetalade peal.
Talad eksponeeritud.
Talad ja laudis värvida sisetööde
linaõlivärviga, värvitoon (valge)

Uste puitosad värvida sisetööde linaõlivärviga,
Vana aja värvid, 332X (hele samblaroheline).
metallosad puhastada metalliläikeni, kruntida ja
värvida, värvitoon RAL 9004 (must).
Põsed viimistleda sarnaselt kõrvaloleva seinaga.
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2

Tööruum
161,9 m²

P-3
Keraamiline plaat Ströher Terra
240x115x10
mm
(läbimass,
glasuurita),, libisemiskindlus R11/B,
külmakindel, PEI 5 abrasioonikindel ,
värvitoon 316 (patrician red flashed)

Lubikrohv pilliroomatil, lateksvärv, värvitoon
valge.
Uste puitosad värvida sisetööde linaõlivärviga,
Vana aja värvid, 332X (hele samblaroheline).
metallosad puhastada metalliläikeni, kruntida ja
värvida, värvitoon RAL 9004 (must).
Põsed viimistleda sarnaselt kõrvaloleva seinaga.

L-1
Poola laudis laetalade peal.
Talad eksponeeritud.
Talad ja laudis värvida sisetööde
linaõlivärviga, värvitoon (valge)

3

Materjali
hoiuruum
125,4 m²

P-2
Lihvitud betoonpind, tolmutõke
P-3 Värava ees
Keraamiline plaat Ströher Terra
240x115x10 mm (läbimass,
glasuurita),, libisemiskindlus R11/B,
külmakindel, PEI 5 abrasioonikindel ,
värvitoon 316 (patrician red flashed)

Lubikrohv pilliroomatil, lateksvärv, värvitoon
valge.
Uste puitosad värvida sisetööde linaõlivärviga,
Vana aja värvid, 332X (hele samblaroheline).
metallosad puhastada metalliläikeni, kruntida ja
värvida, värvitoon RAL 9004 (must).
Põsed viimistleda sarnaselt kõrvaloleva seinaga.

L-1
Poola laudis laetalade peal.
Talad eksponeeritud.
Talad ja laudis värvida sisetööde
linaõlivärviga, värvitoon (valge)

Märkus:
Projektis kirjeldatud ehitusmaterjale võib asendada samast materjalist või sama koostisega analoogmaterjalidega.
Asendamine tuleb kooskõlastada tellijaga ja projekteerijaga.
EHITUSKIRJELDUSE KOOSTASID:
______________________________
Olav Remmelkoor
Arhitekt
50 69191

______________________________
Hans Priks
Insener
51 87592
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Loodi mõisa aida (MK registri nr 14609)
rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppehooneks
restaureerimise projekt

PÕHIPROJEKTI STAADIUM

Proff Projekt OÜ, töö nr 2011-11

EHITISE OLULISED TEHNILISED ANDMED
Loodi mõisa moonakatemaja (MK registri nr 14608) rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö
keskuse õppehooneks restaureerimise projekt
aadress: Loodi küla, Paistu vald, Viljandimaa

jrk _____1_____
1. Ehitise üldised olulised tehnilised andmed
ehitisealune pindala
577
m2
hoone suletud netopind
421,3
m2
rajatise avatud brutopind
m2
minimaalne korruste arv
1
maksimaalne korruste arv
1

kõrgus
pikkus
laius
maht
köetav pind

9,5
38,1
13,4
1617
-

2. Ehitise materjalid (märkida X, "muu" korral)
vundament
vahe- ja katuslaed
puudub
puudub
x madalvundament
kergmetall
vaivundament
teras
postvundament
muu
monoliitne raudbetoon
monteeritav raudbetoon
kandekonstruktsioon
puudub
x puit
asfaltbetoon
bituumeniga töödeldud kruus
välissein
kruus
puudub
killustik
x looduslik kivi
stabiliseeritud kruus või killustik
profileeritud metall
kergmetall
puit
malm
suurpaneel
teras
suurplokk
x looduslik kivi
x tellis, väikeplokk
monoliitne raudbetoon
monteeritav raudbetoon
katuse kate
plastmass
puudub
x puit
eterniit
suurpaneel
x kivi
suurplokk
plekk
x tellis, väikeplokk
profileeritud metall
tehisplaat
puitlaast
muu
roog
rullmaterjal
jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid
puudub
eterniit
välisviimistlus
keraamika
puudub
kergmetall
x lihtkrohv
teras
looduslik kivi
x looduslik kivi
profileeritud metall
monoliitne raudbetoon
puhasvuuk

m
m
m
m3
m2

muu

muu

muu

Allkiri ___________________________________________1/3
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monteeritav raudbetoon
plastmass
x puit
suurpaneel
suurplokk
x tellis, väikeplokk
tehisplaat

puit
terrasiitkrohv
muu

muu
3. Ehitise tehnosüsteemid (märkida X või "muu" korral materjal)
elekter
küttesüsteem
puudub
puudub
x 220 V
kaugkeskküte
x 380 V
x lokaalne keskküte
20 kV
elektriküte
35–110 kV
maaküte
220–330 kV
ahju- või kaminaküte
muu
vesi
kütte liik
x puudub
puudub
võrk
masuut
lokaalne
petrool
küttegaas
kanalisatsioon
x puudub
x tahke
võrk
elekter
lokaalne
maaküte

muu

muu
pesemisvõimalus
x puudub
vann/dušš
saun
liftide arv
köökide arv
kööginiššide arv
tualettruumide arv

küttegaas
x puudub
võrk
lokaalne
-

küttegaasipaigaldiste arv
rõdude arv ja kogupind
lodžade arv ja kogupind
terasside arv ja kogupind

-

,
,
,

-

m2
m2
m2

4. Ehitise kasuliku pinna spetsifikatsioon [m2]
Kasutamise otstarve
kasulik pind

1. 12639 Muu

elamispind abiruumide pind

Lahuspind

üldkasutatav mitteeluruumide
pind
pind

421,3

haridushoone,
õppetöökoda

Kokku:

421,3

Allkiri ___________________________________________2/3
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5. Ehitise ruumide spetsifikatsioon
eluruumid (sh korterid)
arv
1-toaline
2-toaline
3-toaline
4-toaline
5-toaline
5-toaline
7-toaline
8 ja enama toaline
kokku
mitteeluruumide arv
tubade arv
6. Ehitise muud olulised andmed
Tulepüsivusklass

pindala
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

TP-3

nimetus

väärtus

mõõtühik

nimetus

väärtus

mõõtühik

nimetus

väärtus

mõõtühik

nimetus

väärtus

mõõtühik

nimetus

väärtus

mõõtühik

7. Märkused ehitise kohta

Allkiri ___________________________________________3/3
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Porilinna
84.45 57001:001:0023

a
n
n
i
l
i
r
o
84.42P
3
2
0
0
:
1
0
0
:
1
0
0
7
5
7.43 ha
%
0
0
a1
ema
n
u
l
a
e
s
t
i
Ka

S

84.36

90
84.
00
85.

03
85.

22
85.

84.88

84.35

M˜RKUSED:
Maa-ala mııdistus teostatud digitaalselt, seotud
GPS punktidega nr. 11 ja nr. 13,
kırgused Balti s steemis.

Tellija:

MT Loodi Mıisa Arendus

M˜RKUS: 1. V line tulekustutusvesi saadakse una katastri ksusele 57001:001:0140 varem projekteeritud
tuletırje-veehoidlast ning Loodi k las asuvatest tuletırje veevıtukohtadest.

Objekt: Loodi mıis, Loodi k la
Paistu vald, Viljandimaa.
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Y

Mııtkava

1:1000
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2012-08

1:500
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Loodi mıisa moonakatemaja (MK registri nr 14608)
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Koondasendiplaan

VAADE L˜˜NEST

VAADE P HJAST
9
9

+9,48

+9,48

5
8

2

+2,80

4

3

puhasvuuk-maakivim ritis
6

2

+/-0,00=84,45

+ 84,45

+/-0,00=84,45
+ 83,80
+ 83,55

+ 84,45
+83,80

puhasvuuk-maakivim ritis
10

4

3

5

8

10

10

1

38040

13340

VAADE L UNAST

VAADE IDAST

9

+9,48

+9,48

9

8

+2,80

3 4
2

2
puhasvuuk-maakivim ritis

+/-0,00=84,45

+/-0,00=84,45

+ 84,45

+ 83,55

+ 84,35

10

6

7

3

4

5

+ 84,35

+ 83,60

8

6
puhasvuuk-maakivim ritis

38040

13340

N˜HTAV PIND

V˜RV JA V˜RVITOON

PINNA MATERJAL

1 Sokkel

silikaatv rv lubi-tsementkrohvil

Tikkurila FACADE 4972, NCS S-4507-Y02R
(soe hall)

2 Sein

silikaatv rv lubikrohvil

Tikkurila FACADE4824, NCS S-0506-Y28R
(kreemvalge).

3 Akna raami ja lengi v lisk lg

puit

Tikkurila Lin linaıliv rv,
Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)

4 Aknaplekk

metall

Tsingitud terasplekk

5 Akna klaaspind

kirgasklaas

toonita

6 V lisv ravad

puit

Tikkurila Lin linaıliv rv,
Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)

7 Sepised

teras

RAL 9004 (must)

T˜HIS

T

Aadress

Tellija

puit

Tikkurila-Monicolor Lin linaıliv rv,
Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)

PROFF PROJEKT O

8 R stalauad
9 Katus

betoonkatusekivi

Monier Elegant, savipunane

MK Tegevusluba: VS 284/2007-P

metall

Tsingitud terasplekk

Reg.nr. EP 10863417-0001

Tallinna 58, 71018 Viljandi

10 Vihmavees steemid

Loodi mıisa moonakatemaja (MK registri nr 14608)
rahvusliku puitehituse ja puitk sit keskuse
ıppehooneks restaureerimise projekt

5069191, olav@proffprojekt.eu

MT Loodi mıisa arendus
Arhitekt

Olav Remmelkoor

T

Mııt

nr

2012-08

Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
07.2013

1:100

pıhiprojekt
Joonise nimetus

Vaated

AE-1

SS-2

1 : 50

+

SS-1

+

1 : 50

+

2

VS-1

1 : 50

U=0,47 W/m K

-

+

+

tolmutıke

tolmutıke

silikaatv rv

puhasvuuk lubim rdil

puhasvuuk lubim rdil

(Tikkurila FACADE 4824, NCS S-0506-Y28R)

uus savitellism ritis vanadest tellistest

olemasolev restaureeritav savitellism ritis

lubikrohv

puhasvuuk lubim rdil

puhasvuuk lubim rdil

olemasolev restaureeritav savitellism ritis

tolmutıke

tolmutıke

pilliroomatt 25+50mm
lubikrohv
lubiv rv, akr lv rv

540

795

38040
3300

1150

2100

1150

3855

795

1140

2130

1400

2580

1140

4980

25305

A-1

olev sillus

olev kaarsillus

A-1

A-2

1140

2560

1

olemasolev restaureeritav v ravapost

olev sillus

VU-3R

A-2

795

vt AE-3-1
olev kaarsillus

olev sillus

VU-2R

1620

10605

s ilitatav ja restaureeritav
ajalooline avat ide

olev sillus

1140

olev sillus

A-2

A-2

Teisaldatav laastuimur

El. kilp

320 kg
400 V, 3 kW

SS-2

t
aast
at
av sei
naosa

EI-30

3800

Riht/ paksush vel

3675

5460

400 3-f V, 3 kW

1200x600 mm

SS-1

P-1

P-3

P-3

+/- 0,00=+84,40

3
Materjali hoiuruum

Lintsaag
175 kg

1

125,4 m†

400 V, 1,5 kW

L-1
P-2
SS-1

6745

5950

5950

A1

1150

ol
ev si
l
l
us

357,2 m†

SS-2

2000

marprofiilist tuulehaagid

m

L-1

Sılmede ja detailide ehitus

Tuulehaakide vastused

11750

161,9 m†

L-1

1
Vuus kaar
si
l
l
us

134,0 m†

V2

T ruum

r
i
t
ud pui
t
pi
i
dad

2000

2

2125

VU1

ol
ev si
l
l
us

1250

11750

T ruum

2795

13340

13720

1

4595

123 kg

laeluuk-treppredel Roto FW 30

VS-1

795

795

680

A-1

1
VS-

olev sillus

1630

540

s ilitatav ja restaureeritav
ajalooline avat ide
olev sillus

1400

13340

1150

20

2475

Puurpink

Formaatsaag
68 kg

Treipink

400 V, 2,2 kW

186 kg

105 kg
400 V, 2,25 kW

795
A-1T

A-1T

EI-30

EI-30

olev sillus

olev sillus

VS1

795

2685

400 V, 1,1 kW

A-1T

A-2T

A-2T

A-2

A-2

A-2

EI-30

EI-30

EI-30

olev sillus

olev sillus

olev sillus

olev sillus

olev sillus

olev sillus

795

11335
2795

1150

2650

1150

1

540

250

vt AE-3-1

13720
2750

1150

3105

1140

1240

1140

2330

1140

7630

2920

1140

10605
2860

795
1140

3530

38040
3

2

T˜HISTUS

P-1

U=0,31 W/m†K

1 : 25

P-2

U=0,36 W/m†K

1 : 25

P-3

U=0,36 W/m†K

1 : 25

OLEMASOLEV S˜ILIV RESTAUREERITAV KONSTRUKTSIOON

1
TULET KKESEKTSIOONI PIIR
Pırandalaudis: HLL 33x145mm

L bimass keraamiline pırandaplaat paigaldussegul,

Laagid: 45x70mm, s=600mm (paigaldada bituumenlindile)

Tolmutıkkevııp

libisemiskindlus R11

Raudbetoonist alus t=80mm, C20/25; #6/6/150/150, A500

Lihvitud raudbetoonplaat, t=80mm

Raudbetoonist alus, t=80mm, C20/25; #6/6/150/150, A500

pırandak tte torustik

C20/25; #6/6/150/150, A500, pırandak tte torustik

pırandak tte torustik

Aluskile: t=0,2mm

Aluskile: t=0,2mm

Aluskile: t=0,2mm

Vahtpol st reenplaat EPS 80F: t=100mm

Vahtpol st reenplaat EPS 80F: t=100mm

Vahtpol st reenplaat EPS 80F: t=100mm

Tihendatud liivalus: t=min200mm

Tihendatud liivalus: t=min200mm

Tihendatud liivalus: t=min200mm

2
EVAKUATSIOONITEE

M˜RKUSED:

1. M RITISES OLEVAD METALLOSAD PUHASTADA METALLIL˜IKENI, KRUNTIDA JA V˜RVIDA
(V˜RVITOON RAL 9004 - must, KESKKONNAKLASS C2).
T
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2500 ava

2320 ava

2298 l
audi
s

78
28

2478 l
audi
s

R

V-1

1

2080 x 2500/2320

2070 laudis

1

r
i
t
ud l
eng
2500 m

V-2

2478 l
audi
s

2080 ava

2000 x 2470

2056 laudis

1800

2060 leng

L-1

1

1500 x 1800

1316 laudis
1500 ava

T

Loodi mıisa moonakatemaja (MK registri nr 14608)
rahvusliku puitehituse ja puitk sit keskuse
ıppehooneks restaureerimise projekt
Aadress

Tellija

PROFF PROJEKT O

M rkus - Uksed VU-2R ja VU-3R restaureeritavad

Reg.nr. EP 10863417-0001
MK Tegevusluba: VS 284/2007-P

MT Loodi mıisa arendus
Arhitekt

Olav Remmelkoor

T

Mııt

nr

2012-08

1:50
Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
06.2013

pıhiprojekt
Joonise nimetus

Uste ja v ravate
spetsifikatsioon
Keldri plaan

Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

AE-5-1

VAADE V˜LJAST
60

H

350

256

2030

1966

120

1993

880

120

69

37

41

283

LAPIKHAAK

204

37

46

H-H

B

30

3

16

120

748

B

56

1230

170
1110

60

56

170

60

B-B

3

120

386

120

46

386

120

3

1138

46

H

T˜HIS

VU - 1v

ARV

1

LENGI M T
(BxH)

980 x 2080

AVA M T
(BxH)

1000 x 2100

M˜RKUSED
1. MATERJAL - leng ja raam puit, lengi laius 170 mm
2 T P - soojustatud tahvlitega v lisuks (sılmed nt. AS Rekman)
3. L˜VEPAKK - tamm, al. kulumisliist
4. V˜RV - linaıliv rv
5. V˜RVITOON - Tikkurila Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)
6. HINGED - polthinged
7. LUKUSTUS - lukukorpus, vasturaud, lukk Assa 2000 v. analoog, sisek ljelt avatav v ndeliblikaga
8. K˜EPIDEMED - KAR-Grupp, L 108 messing, patineeritud v. analoog
9. LUKUPLAADID - KAR-Grupp, P 116 messing, patineeritud v. analoog
10. TIHENDID - silikoontihend
11. V˜LIMISED P SED - lubikrohv, silikaatv rv
12. SEESMISED P SED - vt. vastava ruumi siseviimistlus
11. Enne ukse valmistamisele asumist kontrollida ava mııtmed. Erinevuste puhul valmistada avat ide ava j rgi.
T
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Reg.nr. EP 10863417-0001

MT Loodi mıisa arendus
Arhitekt

Olav Remmelkoor

T

Mııt

nr

2012-08

Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
06.2013

1:10

pıhiprojekt

AE-5-2

Joonise nimetus

MK Tegevusluba: VS 284/2007-P
Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

V lisuks VU-1

5

100
2100

VAADE V˜LJAST

2090

H-H

H

P N 40x150 mm

DETAIL 6
Vt AE-5-13

NIISKUSKINDEL KASEVINEER

5
6 4039

B

20

B

1400

40

B-B

5

1470

100

5

1480

100
DETAIL 5

H

T˜HIS

VU-2R

ARV

1

LENGI M T
(BxH)

1320 x 2050

AVA M T
(BxH)

1400 x 2100

Vt AE-5-13

M˜RKUSED

1. MATERJAL - puit
2 Restaureeritav ja t iendatav t ispunnlaudisest lehega v rav, lehe laua laius min 155mm, sisek ljelt
soojustatud EPS-plaatidega puitraamil
3. V˜RV - linaıliv rv
4. V˜RVITOON - Tikkurila Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)
5. SEPISED - sepishinged, vastused, sepanaelad. Sepised kruntida ja v rvida RAL 9004 (must).
6. LUKUSTUS - korrastada sepalukk ja vastus. Sisek ljelt fikseeritav tuulehaagiga. Sepised kruntida ja
v rvida RAL 9004 (must).
7. V˜LIMISED P SED - Silikaatv rv lubikrohvil, seina tagasiaste krohvida v ljast ukselehega tasaseks
ja v rvida sarnaselt seina v lispinnaga
8. SISERUUMI P SED - Lubikrohv, slset de v ’rv
9. Ukse mııtmed kohandada ava j rgi. Seesmised lisalengid paigaldada p rast ukse paigaldamist.
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Reg.nr. EP 10863417-0001

MT Loodi mıisa arendus
Arhitekt

Olav Remmelkoor

T

Mııt

nr

2012-08

Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
06.2013

1:10

pıhiprojekt

AE-5-3

Joonise nimetus

MK Tegevusluba: VS 284/2007-P
Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

V lisuks VU-2R

(
vtAE59)

(
VtAE58)

V˜RAVA LATTHI
NG

EPS
t = 40mm

LATTHI
NGE VASTUS

gi
jr
R ava

t = 6mm

5

100
2100

VAADE V˜LJAST

2090

H-H

H

P N 40x150 mm

DETAIL 6
Vt AE-5-13

5
6 4039

B

20

B

(
vtAE59)

EPS
t = 40mm

(
VtAE58)

V˜RAVA LATTHI
NG

t = 6mm

LATTHI
NGE VASTUS

gi
jr
R ava

NIISKUSKINDEL KASEVINEER

1400
DETAIL 5
Vt AE-5-13

20

40

B-B

5
100

1470

5

1480

100

H

T˜HIS

VU-3R

ARV

1

LENGI M T
(BxH)

1320 x 2050

AVA M T
(BxH)

1400 x 2100

M˜RKUSED

1.
2
3.
4.
5.
6.

MATERJAL - puit
Restaureeritav ja t iendatav t ispunnlaudisest lehega v rav, lehe laua laius min 155mm
V˜RV - linaıliv rv
V˜RVITOON - Tikkurila Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)
SEPISED - sepishinged, vastused, sepanaelad. Sepised kruntida ja v rvida RAL 9004 (must).
LUKUSTUS - sisek ljel paigaldada v ndeliblikaga avatav ukse peale kinnitatav lukk, vasturaud
sisek ljel lisalengis
7. K˜EPIDEMED - KAR-Grupp, L 108 messing, patineeritud v. analoog
8. V˜LIMISED P SED - Silikaatv rv lubikrohvil, seina tagasiaste krohvida v ljast ukselehega tasaseks
ja v rvida sarnaselt seina v lispinnaga
9. SISERUUMI P SED - Lubikrohv, slset de v ’rv
10. Ukse mııtmed kohandada ava j rgi. Seesmised lisalengid paigaldada p rast ukse paigaldamist.
T

Loodi mıisa moonakatemaja (MK registri nr 14608)
rahvusliku puitehituse ja puitk sit keskuse
ıppehooneks restaureerimise projekt
Aadress

Tellija

PROFF PROJEKT O
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MT Loodi mıisa arendus
Arhitekt

Olav Remmelkoor

T

Mııt

nr

2012-08

Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
07.2013

1:10

pıhiprojekt

AE-5-4

Joonise nimetus

MK Tegevusluba: VS 284/2007-P
Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

V lisuks VU-3R

H-H

VAADE V˜LJAST
H

5
V˜RAVA LATTHING
P N 40x150 mm

(Vt AE-6-4)

LATTHINGE VASTUS
(Vt AE-6-5)
DETAIL 4
Vt AE-5-10

865
R 2

B
EPS
t = 40mm

B

2475
V˜RAVA LATTHING
(Vt AE-6-4)

LATTHINGE VASTUS
(Vt AE-6-5)

RIIV R250TS Fe/ZN

20
39 40 39

LUKUPLAAT JA HAAGID

H

HARJASTIHEND F3/25 AL

B-B
MARPROFIILIST HAAK
TUULEHAAGI VASTUS

20 40

2000
DETAIL 3
Vt AE-5-10
LUKUPLAAT

RIIV R250TS Fe/ZN

2
5

1034

100

T˜HIS

V-1

ARV

2000 x 2500/2320

5

2080

AVA M T
(BxH)

1

1034

100

M˜RKUSED

1.
2
3.
4.
5.
6.

MATERJAL - puit
T ispunnlaudisest lehega v rav, lehe laua laius min 155mm
V˜RV - linaıliv rv
V˜RVITOON - Tikkurila Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)
SEPISED - sepishinged, vastused, sepanaelad. Sepised kruntida ja v rvida RAL 9004 (must).
LUKUSTUS - Passiivne pool lukustatav riividega R250TS Fe/ZN levalt ja alt.
Haagid, haagi vastused. V lisk ljelt lukustatav tabalukuga.
7. V˜LIMISED P SED - Silikaatv rv lubikrohvil, seina tagasiaste krohvida v ljast ukselehega tasaseks
ja v rvida sarnaselt seina v lispinnaga
8. SISERUUMI P SED - Lubikrohv, siset de v rv
9. Ukse mııtmed kohandada ava j rgi. Seesmised lisalengid paigaldada p rast ukse paigaldamist.
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Olav Remmelkoor

T

Mııt

nr

2012-08

Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
07.2013

pıhiprojekt
Joonise nimetus

MK Tegevusluba: VS 284/2007-P
Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

1:20

V rav V-1

AE-5-5

VAADE MATERJALI HOIURUUMIST
5

H

V˜RAVA LATTHING
P N 40x150 mm

(Vt AE-5-8)

LATTHINGE VASTUS
(Vt AE-5-9)
DETAIL 2
Vt AE-5-11
B

2500

2475

B

V˜RAVA LATTHING
(Vt AE-5-8)

LATTHINGE VASTUS
(Vt AE-5-9)

20

RIIV R250TS Fe/ZN

29

H

HARJASTIHEND F3/25 AL

B-B

29

2000

DETAIL 7
Vt AE-5-12
RIIV R250TS Fe/ZN

2
5

1024

1024

5

2060

T˜HIS

V-2

ARV

AVA M T
(BxH)

1
2000 x 2470

M˜RKUSED

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATERJAL - puit
T ispunnlaudisest lehega v rav, lehe laua laius min 155mm, lengid vormistavad ava m ritises
V˜RV - linaıliv rv
V˜RVITOON - Tikkurila Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)
SEPISED - sepishinged, vastused, sepanaelad. Sepised kruntida ja v rvida RAL 9004 (must).
LUKUSTUS - Passiivne pool lukustatav riividega R250TS Fe/ZN levalt ja alt , sepisk epide ja
kahepoolne p r.
7. SISERUUMI P SED - Lubikrohv, siset de v rv
8. Ukse mııtmed kohandada ava j rgi.
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MT Loodi mıisa arendus
Arhitekt

Olav Remmelkoor

T

Mııt

nr

2012-08

Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
06.2013

pıhiprojekt
Joonise nimetus

MK Tegevusluba: VS 284/2007-P
Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

1:20

V rav V-2

AE-5-6

VAADE V˜LJAST
H

30

5

90

H-H

V˜RAVA LATTHING
P N 40x150 mm

(Vt AE-5-8)

LATTHINGE VASTUS
B

B

1800

1612

Vt AE-5-11

1560

DETAIL 2

V˜RAVA LATTHING
(Vt AE-5-8)

RIIV R250TS Fe/ZN

90

3

30

LATTHINGE VASTUS

30

H

B-B

270

1500

DETAIL 7
Vt AE-5-12

RIIV R250TS Fe/ZN

2
90

5

654

654

5

90

1320

T˜HIS

L-1

ARV

1

AVA M T
(BxH)

M˜RKUSED

1.
2.
3.
4.
5.
1500 x 1800

MATERJAL - puit
T ispunnlaudisest lehega v rav, lehe laua laius min 155mm
V˜RV - linaıliv rv
V˜RVITOON - Tikkurila Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)
SEPISED - sepishinged (pikkus valida luugi j rgi), vastused, sepanaelad.
Sepised kruntida ja v rvida RAL 9004 (must)
6. LUKUSTUS - Passiivne pool lukustatav riividega R250TS Fe/ZN levalt ja alt,
tuulehaagid, haagi vastused
7. SISERUUMI P SED - Lubikrohv, siset de v rv
8. Ukse mııtmed kohandada ava j rgi. Seesmised lisalengid paigaldada p rast ukse paigaldamist.
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1:20

Luuk L-1

AE-5-7

UKSE LATTHING

B-B
B
42

70

17

6

27
38

10

70

42

H

H
3
6

B
60

221

221

221

223

254

1200

H-H
27

48

17
4

HINGE KINNITUSPOLT

NELIKANTMUTTER

14

31

trapetskeere

M rkused:

14

1. Olemasolevad s ilinud sepishinged puhastada, kruntide ja v rvida mustaks. Olemasolevad hinged kasutada
vastavate vastuste asukohas.
2. Uued hInged valmistada vastuste ja avat ite j rgi.
3. Hinge suurust ja proportsioone vıib vastavalt avat itele muuta, s ilitades iseloomuliku kuju ja detailid.
11

31

31
31

7

77

T

28
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Arhitekt

Olav Remmelkoor

T

Mııt

nr

2012-08

1:5
Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
06.2013

t joonis

AE-5-8

Joonise nimetus

MK Tegevusluba: VS 284/2007-P

Latthing
Keldri plaan

Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

LUKUPLAAT

25

107

8

30

0
1

10

30

10

6

6

150

x

KINNITUS- JA VASTUSHAAK

22

10

6
22

LATTHINGE VASTUS
VAADE D
45
D

28
66

C
17
413

VAADE C

413

66
17
8
2

4
5
M rkused:
1. Haagi pikkus x valida vastavalt sılmele selliselt, et haagi saab l a laua tagak ljel kıveraks.
2. Lukuplaadi pikkust vıib vastavalt avat itele muuta, s ilitades iseloomuliku kuju.
3. Uste VU-2R ja VU-3R latthingede vastused on m ritises olemasolevad.
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Mııt

nr

2012-08

1:5
Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
06.2013

AE-5-9

t joonis
Joonise nimetus

Lukuplaat ja
v rava latthinge vastus
Keldri plaan

Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

kinnituspolt ja mutter
DETAIL 3

39
LATTHINGE VASTUS
VT AE-5-9

40

EPS
t = 40mm

39
kattelaudis

V˜RAVA LATTHING

39 x 155 mm

VT AE-5-8

DETAIL 4

V˜RAVA LATTHING
VT AE-5-8

v rava pıın
40 x 150 mm

kinnituspolt ja mutter
VT AE-6-4

LATTHINGE VASTUS

39

40

39

VT AE-5-9

EPS
t = 40mm
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2012-08

1 : 2
Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
07.2013

AE-5-10

t joonis
Joonise nimetus

V rav V-1 detailid 3 ja 4
Keldri plaan

Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

DETAIL 1

kinnituspolt ja mutter

v rava pıın

VT AE-5-8

40 x 150 mm

40
29
kattelaudis

V˜RAVA LATTHING

29 x 155 mm

latthinge vastus

VT AE-5-8

DETAIL 2

V˜RAVA LATTHING
VT AE-5-8
v rava pıın
40 x 150 mm

kinnituspolt ja mutter
VT AE-5-8

LATTHINGE VASTUS

40
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2012-08

1 : 2
Joonis

Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
06.2013

AE-5-11

t joonis
Joonise nimetus

V rava V-2 detailid
Keldri plaan

Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, proff@proffprojekt.ee

DETAIL 7

v rava pıın
40 x 150 mm

kinnituspolt ja mutter

40
29
kattelaudis

V˜RAVA LATTHING

latthinge vastus

VT AE-5-8

29 x 155 mm

T

T

Mııt

nr
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Luuk L-1 detail 7
Keldri plaan

Tallinna 58, 71018 Viljandi
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kinnituspolt ja mutter

DETAIL 5

niiskuskindel kasevineer
t = 6mm

6
40

EPS
t = 40mm

39
v rava pıın
30 x 150 mm

kattelaudis
39 x 155 mm

V˜RAVA LATTHING

LATTHINGE VASTUS

VT AE-5-8

VT AE-5-9

DETAIL 6

V˜RAVA LATTHING
VT AE-5-8

v rava pıın
40 x 150 mm

kinnituspolt ja mutter
VT AE-6-4

niiskuskindel kasevineer
t = 6mm

LATTHINGE VASTUS

EPS
t = 40mm

6

40

39

VT AE-5-9

T

T

Mııt

nr

Loodi mıisa talli (MK registri nr 14610) rahvusliku puitehituse
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MT Loodi mıisa arendus
Arhitekt

Olav Remmelkoor

2012-08
Staadium

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
07.2013

t joonis

1 : 2
Joonis

AE-5-13

Joonise nimetus

V lisuste VU-2R ja VU-3R
detailid
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* Ruum 3
- Trepp võiks jääda ikkagi sinna, kus ta praegu plaani peal on. Trepikojast peaks olema pääs ka materjali ladustamise ruumi. Ehk siis - jääb alles ka idaküljes olev väike uks.
- 400V pistikupesad ida- ja läänesein - kummaski seinas 3 pesa - seina ääres ja keskel.
- 400V pistikupesad põhja- ja lõunasein - kummaski seinas 2 pesa - kummalgi pool ust üks pesa.
- 240V pistikupesad - iga 400V pesa juures 4 x 240V pesa.

Tööpinkide kaalud:
Kõige raskem pink on paksushöövel, mille kaal on 320kg.
Teised pingid on kaaluga 60-200kg.

* Ruum 2
- idaseinas oleva ukse avasse suur aken.
- kummagi posti peale 1 x 400V pesa ja 4 x 240V pesa.
- 400V pistikupesad ida- ja läänesein - kummaski seinas 3 pesa - seina ääres ja keskel.
- 400V pistikupesad põhja- ja lõunasein - kummaski seinas 2 pesa - kummalgi pool ust üks pesa.
- 240V pistikupesad - iga 400V pesa juures 4 x 240V pesa.

Ruumis nr 2 on jooniselt puudu lääneseinas olev uks.
Ruumi 2 ja 3 vaheline uks 2,4-2,5m lai.

Laastuimur on portatiivne ja asub selle pingi juures, millega parasjagu tööd tehakse.

Paksushöövel, 400V

Lint
saag
400V

Formaatsaag
400V

Treipink, 400V

Puurpink
400V

püsivad ühendused
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1.
1.1

Seletuskiri
Üldosa
Käesolev projekt on koostatud Proff Projekt OÜ tellimusel Loodi mõisa talli
rekonstrueerimiseks rahvusliku puitehutuse ja puitkäsitöö õppehooneks.

1.1.2

Normdokumendid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eesti Standard EVS-IEC 60364 ‚Ehitiste elektripaigaldised’;
Eesti Standard EVS-HD 384 ‚Ehitiste elektripaigaldised’;
Eesti Standard EVS 811:2006 ‚Hoone ehitusprojekt’;
Eesti Standard EVS-IEC 1838:2000 ‚Valgustehnika. Hädavalgustus’;
Eesti Standard EVS-EN 50172:2004 ‚Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid’;
Siseministri määrus nr. 57 v.a. 12.09.2000 a ‚Nõuded turvavalgustussüsteemidele’;
Eesti Standard EVS-EN 62305:2006, 2007 ‚Piksekaitse’;
Eesti Standard CEN/TS 54-14:2004 ‚Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem’;
Siseministri määrus nr. 42 v.a. 30.08.2010 a ‚Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemidele ja ehitused, millelt tuleb automaatse
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse ;
10.Vabariigi Valitsuse määrus nr 315 ‚Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded’
vastu võetud 27. oktoobri 2004. a (RT I 2004, 75, 525), jõustunud 1.01.2005 ja selle
muudatused;

1.1.3

Tehnilised põhiandmed
Peajaotuskilp PJK
Projekteeritud juhistikusüsteem:
Toitepinge:
Installeeritud võimsus, Pi
Üheaegsustegur
Arvutuslik võimsus, Pa
Arvutuslik vool, Ia
Peakaitse
Toitekaabel

1.1.4

TN-C-S
3x230/400V
41,5 kW
20,7
32,0 kW
32,0 A
3F 40 A
AXPK 4G25

Kaitseviisid
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmised
kaitseviisid:
 PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja
pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;
 RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud
kaitse-potentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise
pingealtide juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 VAC. Liinide lühisvoolude
väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja (0,4 või 5,0 s), vastavalt EEI T8:96
“Puutepingekaitse projekteerimine” nõuetele;
 LISAKAITSENA (ohtu suurendavate ümbruseolude korral) rikkevoolukaitset,
nimirikkevooluga mitte üle 30 mA, toimeajaga mitte üle 30 ms.

1.2

Välistrassid

1.2.1

Elektrivarustus
Hoone toiteks paigaldada katlamaja kilbist PJK kaabel AXPK 4G25 ~L=20m. Kaabel
paigaldada pinnasesse 1,0m sügavusele PVC B D50 kaitsetorusse.
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1.3

Tugevvoolupaigaldis

1.3.1

Elektri peajaotussüsteemid
Hoone elektrijaotus on lahendatud peajaotuskilbist PJK väljuvate rühmaliinidega.

1.3.2

Elektri arvestussüsteem
Jaotusvõrguga arveldamiseks on elektrienergia arvesti liitumiskilbis LK lisaks on töökoja hoone
peakilbis ette nähtud vahearvesti töökoja tarbimise mõõtmiseks.

1.3.3

Madalpinge peajaotussüsteemid

1.3.3.1

Üldist
Käesoleva projektiga on lahendatud kilpide primaarskeemid. Kilbid tuleb varustada valmistaja
nimesildiga. Kui kilpide kesta ja sisu valmistajad on erinevad, peavad kilpidel olema mõlema
nimesildid.
Elektrikilbid komplekteeritakse 3-pooluselise peaautomaatkaitselülitiga ja väljuvad liinid 1- ja 3faasiliste lühis- ja ülekoormuskaitsmetega varustatud automaatkaitselülititega.
Kilpide komponentide töötamisel eralduvast soojuslikust kaovõimsusest tingitud
ülekuumenemise vältimiseks tuleb suuremate aktiivenergia kadudega seadmete (toiteplokid;
dimmerid; jms.) või seadme-gruppide (kuni 5 liinikaitselülitit kõrvuti) paigaldamisel DIN-liistule
jätta piisav vahe ( 17,5 mm (1M)).
Kõik ohtlikes kohtades paiknevate ja välisoludes kasutatavatele teisaldatavatele seadmetele
nimivooluga enimalt 32 A ja enimalt 20 A üldkasutuseks tavaisikute poolt mõeldud
pistikupesade rühmad varustatakse rikkevoolukaitselülititega rakendusvooluga  30 mA.
Kilpide samatüübilised komponendid peavad olema sama valmistaja toodang.
Elektrikilbid dimensioneerida ca. 30 % vaba ruumi ja võimsusvaruga.
Elektritarvitite toiteliinid jagatakse faaside vahel nii, et oleks tagatud faaside koormuste
võrdsus. Kilpide toiteliini voolude mõõtmised teostatakse faaside kaupa maksimaalkoormuse
ajal ja vajaduse korral (kui koormuste erinevus on üle 10 %) tehakse keskustes
ümberühendused koormuste ühtlustamiseks.
Mõõtmiste otstarbel tuleb N- ja PE- lattide ühendus teha kergesti lahtivõetav.
Kilpides paiknevad kaitsmed, lülitid ja komponendid märgistatakse selgelt ja püsivalt
elektriskeemide järgi. Kaablite PE ja N juhid tähistada rühmaliinide numbritega.
Kilpide põhi-, abi- ning alarmvooluahelate ühendamine teostada lahtiühendatavate
klemmliistude kaudu. Klemmliistudele jaetakse u. 20 % varu.
Termoreleede vinnastusnupud, juhtlülitid ja muud tavakasutuses olevad seadmed tuleb
paigaldada nii, et klipide katteid ei tuleks avada kasutusolukordades. Klemmliistude,
kontaktorite ja kaitselülitite katted peavad hooldustoimingute pärast olema hingedega.
Enne kilpide ja teiste seadmete hanget peab kontrollima seadmete lõplikud võimsused,
seadmevalmistaja paigutus- ja paigaldusjuhendite ning paigutusjooniste sobivust.
Tehnoloogiliste seadmete puhul lahendatakse nende toide kuni seadme klemmkarbini või
seadmega komplektis oleva jõu- või lahutuskilbini. Tehnoloogiliste seadmetega komplektis
olevate kilpide omavahelised ja seadmete külge minevad ühendused paigaldatakse seadme
valmistaja dokumentatsiooni järgi.
Elektrikilpide ukse sisekaanel peab olema tasku kilbi dokumentatsiooni hoidmiseks ning kilbi
uksel elektriohu tähis.

1.3.3.2

Kilbid
Kilp paigaldada pinnapealselt kaitseaste IP65.
Liinide kaitseaparatuur lühisvoolutaluvusega 10 kA.

1.3.4

Kaabliteed ja kaabeldus

1.3.4.1

Läbiviigud
Kaablite läbiviimiseks seintest ja vahelagedest tehakse vajalikud avad kuni Ø 100 mm. Kui
kaableid on rohkem, kui ühe läbiviigu jagu, tuleb teha mitu ava.
Eri tuletõkke tsoonidest läbiviigud tihendada tuldtõkestava ainega vastavalt tuletõkkesektsiooni
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tuletõkke tulepüsivusastmele. Läbiviikudel kaitstakse üksikkaabel metallist läbivedamistoru
abil. Mehhaanilistest koormustest täiesti vabades kohtades võib kaitse teha plastiktorust. Kõik
läbivedamiskohad tihendatakse vastavalt teistele struktuuridele tuletõrjetehnika, akustika ning
kütte-, veevarustuse- ja ventilatsioonitehnika seisukohalt.
1.3.4.2

Kaabeldus
Töökojas teha elektriinstallatsioon varjatult (seintes süvistault krohvi sisse, konstruktsioonide ja
lagede taga, põrandas torudes). Lülitid ja pistikupesad paigaldada pinnapealselt hoone
maakiviseinade tõttu.

1.3.5

Tehnoloogiliste seadmete elektrivarustus

1.3.5.1

KVVK seadmete elektrivarustus
Töökoda köetakse bullerjaniga. Teistes ruumides küte puudub.

1.3.6

Elektritoite ühendussüsteemid

1.3.6.1

Pistikupesad ja lülitid
Mitme pistikupesa kõrvuti paiknemisel paigaldada need üksteise kõrvale horisontaalselt,
Lülitid paigaldada ukse käepideme poolsele küljele. Mitme lüliti kõrvuti paiknemisel,
paigaldada lülitid üksteise kõrvale horisontaalselt.
Pistikupesade ja lülitite paigalduskõrgus (kui paiknemisplaanidel pole märgitud teisiti):
 lülitid:
+ 1,1 m põrandast
 pistikupesad:
+ 1,5 m põrandast

1.3.6.2

Pistikupesade toiteliinid
Pistikupesade ja tehnoloogiliste(jõu)seadmete võrgu toiteliinidena kasutatakse tuld mitte
levitava polüvinüülkloriid isolatsiooniga kaableid.
Pind- ja varjatud paigalduse puhul kasutatakse siseruumides kaablit PPJ (MMJ).
Tehnoloogilised seadmed ühendatakse võrguga üldjuhul pistikupesade abil.
Enne seadmete hanget peab elektritöövõtja kontrollima seadmete lõplikud võimsused,
seadmevalmistaja paigutus- ja paigalduse juhendite ja paigutusjooniste sobivust.
Pistikupesade faasijärjestus kontrollida mõõtmistega.

1.3.7

Valgustussüsteemid

1.3.7.1 Üldvalgustus
Projekteeritavad valgustuspiirkonna keskmised valgustustihedused on järgmised:
Ruumi või ala nimetus
1

m lx

Laoruum

2
100

Töökoda

300

Arvestuspind
3
Horisontaalne
tööpind 0,8 m
Horisontaalne
tööpind 0,8 m

UGR

Ra

4

Märkused
5

25

80

25

80

6

Tabelis kasutatud lühendite selgitused:
Veerg 2: m
– nõutava valgustiheduse hooldeväärtus m arvutuslikul tööpinnal;
vähimalt nõutav keskmine valgustihedus, lx (luksides), hooldeväärtusena (hooldusteguri väärtus on 0,8);
Veerg 4: UGR– rakendatava räigusteguri enimalt lubatavad väärtused UGR;
Veerg 5: Ra– valgusallikate vähimalt nõutav värviesitusindeks Ra.

Valgusallikatena tuleb kasutada luminofoorlampe või kompaktluminofoorlampe.
Luminofoorvalgustite süüteseadmetena kasutada eelistatult kõrgsagedusmuunduritega (HF)
süüteseadmeid.
Valgustid tuleb komplekteerida kõigi vajalike lisaseadmetega (näit. lahenduslampidega
valgustid energiasäästlikke liiteseadmetega, jne.), materjalidega (näit. reflektorid, kaitsekatted
ja -võred, riputus- või siinitarvikud, jne.) ning sobivate valgusallikatega.
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Valgusteid juhitakse valdavalt kohapealt käsitsi, kasutades liht-, veksel-, rist-, grupi- ja
grupiveksel lüliteid.
Hoone sissekäikude valgustust juhitakse liikumis- ja hämaraanduriga varustatud valgustitega.
1.3.7.2

Turvavalgustussüsteem
Turvavalgustuse funktsionaalsus on projekteeritud:
a) tagama evakuatsiooniteede valgustatus, et võimaldada turvaline liikumine ohutusse kohta
ja selle suunas;
b) tagama, et evakuatsiooniteedel paiknevad tulekahju häirenupud ja tuletõrjevahendid on
kergesti leitavad ja kasutatavad;
c) võimaldama ohutuse huvides tehtavaid toiminguid.
Objekti turvavalgustus koosneb: evakuatsiooni- ja riskialavalgustusest.
Evakuatsioonivalgustusega tuleb tagada evakuatsiooniteede (koridorid; fuajeed; trepikojad;
esikud; jne.) põrandal piki tee keskjoont horisontaalne valgustihedus vähemalt 1,0 lx ja
vähemalt poole evakuatsioonitee laiuse keskriba valgustihedus peab olema vähemalt 0,5 lx.
Esmaabipunkti, tuletõrjevahendite ja tulekahjuteatenuppude asukoha juures põrandal tuleb
tagada valgustihedus minimaalselt 5,0 lx. Piki evakuatsioonitee keskjoont ei tohi maksimaalse
ja minimaalse valgustiheduse suhe olla suurem kui 40:1. Ohutusvärvide äratundmiseks peab
lambi värviedastusindeks Ra  40.
Lisaks eelpool toodule tuleb ehitisse paigaldada sisevalgustusega (LED) ohutusmärgid: iga
evakuatsioonipääsu ja lõppväljapääsu ukse juurde; kõikide evakuatsioonitee suuna- ja
tasapinna muutumise ning ristumiskohtadesse; kohtadesse, kus evakuatsiooniväljapääsu ei
ole otseselt näha; iga esmaabi punki juurde ning iga tuletõrjevahendite ja
tulekahjuteatenuppude asukoha juurde. Sisevalgustusega ohutusmärkide valikul ja
paigaldamisel tuleb arvestada ka maksimaalse vaatekauguse nõuetega.
Sisevalgustusega ohutusmärgid välisuste kohal on püsirežiimis, st. hädavalgustite lambid
põlevad alati. Ülejäänud turvavalgustus on ooterežiimis, st. hädavalgustite lambid süttivad vaid
siis, kui normaaltoide katkeb.
Käesoleva ehitise turvavalgustuse tööaeg peab elektrikatkestuse korral olema vähemalt üks
(1) tund.
Normaaltoite kestuse korral saavad hädavalgustid toite autonoomsetest akumoodulitest. Kui
valgustisse ei ole võimalik akutoitemoodulit integreerida paigaldatakse see valgusti juurde
eraldi seadmekarpi.

1.3.7.3

Valgustuse toiteliinid
Valgustuse toiteliinidena kasutatada vasksoontega tuld mitte levitava polüvinüülkloriid
isolatsiooniga kaableid. Pind- ja varjatud paigalduse korral kasutatakse siseruumides kaableid
PPJ (MMJ).

1.3.8

Erisüsteemid

1.3.8.1

Piksekaitse ja maandusseade
Hoonele on projekteeritud III taseme piksekaitse.
Kaitsmata hoone arvutuslik pikse otsetabamuste arv N aastas on 0,06.
Hoone piksekaitse süsteemina toimib katusele distantskanduritele paigaldatav alumiiniumtraat
(või tsingitud terastraat) d=8 mm.
Korstnad jm. katuse pinnast kõrgemad osad varustada täiendavalt piksevarrastega
(välguvõtturitega) ulatusega 0,5 m pikkuselt üle korstna otsa.
Piksepüüdur ja allaviigud katuse ning maanduri vahele ehitada alumiiniumjuhiga d=8 mm.
Allaviikudel paigaldatakse maapinnast 0,3..0,5 m kõrgusel katsetusliitmikud võimalikuks
piksekaitse lahtiühendamiseks maanduskontuurist võimalike mõõtmiste teostamise ajal.
Sissepääsudele ligidal (lähemal kui 3 m) olevad allaviikudena kasutatavad juhid on
isoleeritud. Katmatu allaviigu alumine osa tuleb isoleerida PVC toru abil, toru seinapaksus
peab olema vähemalt 3 mm või sellega võrdväärse elektrilise tugevusega.
Allaviike ei või süvistada hoone välisisolatsiooni sisse.
Horisontaalsete ja vertikaalsete juhtide kinnituskronsteinide kaugus on 1,0 m.
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Ühendamisest erinevate materjalide vahel peab hoiduma korrosiooniohu pärast, vastasel
korral tuleb seda ühendust kaitsta.
Vaskdetaile ei tohi kunagi paigaldada tsingitud või alumiiniumdetailide kohale ilma, et need
poleks varustatud korrosioonikaitsega.
Maandusjuhtide ühendused maanduritega peavad olema mehaaniliselt ja elektriliselt
töökindlad ega tohi esile kutsuda kohalikku korrosiooni.
Maandusseade ehitada allaviikude kohtadele vertikaalmaandustena, mille summarne takistus
peab olema alla 10 .
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1.3.8.2

Potentsiaaliühtlustus
Elektripaigaldise potentsiaaliühtlustussüsteem seisneb kõigi pingealdiste ja kõrvaliste
voolujuhtivate osade omavahelises galvaanilises ühendamises.
PJK-sse ühendada kontuurjuht (maandusseade)(KORO 16), võimalikud metallkonstruktsioonid
(metallukse jm.), metallist vee-, kütte-, vent.- ja kanalisatsioonitorud.
Masinaid, aparaate ja tarvikuid ei tohi maandada rühmades nii, et ühe seadme
lahtiühendamine, näiteks hoolduseks, katkestab ka teiste seadmete maanduse.

1.3.9

Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem
Hoonele on ette nähtud automaatne tulekahjusignalisastsioon, mille tulekahjusignalisatsiooni
valverühmad ühendada endisse aidahoonesse ette nähtud keskseadmesse.
Andurite valikul on lähtutud konkreetse ruumi suurusest, kasutusotstarbest ning ümbritsevatest
keskkonnatingimustest ja -mõjudest. Töökotta on ette nähtud optiline liiniandur, ülejäänud
ruumidesse on projekteeritud optilised (O-) suitsuandurid.
Andurid paigaldada kontrollitavale alale ühtlaselt ja kinnitada ruumi kõrgematesse kohtadesse
pinnapealselt lae külge või alla lastuna, järgides normdokumentides toodud nõudeid.
Tuleõnnetuse või –õnnetuseohu korral ehitises viibivatele inimestele evakuatsiooni märguande
andmiseks kasutatakse häirekellasid, mille kaabeldus teha tulekindla kaabliga FP200 2x1,0.
Tulekahjuteatenupud paigaldatakse igale evakuatsiooniteele, iga evakuatsiooniväljapääsu
ukse juurde 1,5 m kõrgusele põrandast nii, et need oleks selgelt nähtavad, et oleks ära hoitud
nende vigastamine ning tagatud neile vaba juurdepääs. Tulekahjuteatenupud paigaldatakse
pinnapealselt.
Kaabeldus teostatakse kohtkindlalt ja varjatult, kasutades vasksoontega (Cu)
topeltisolatsiooniga kaableid (nt. KLM 4x0,8+0,8).
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Nr.

Pos

PJK

Materjalide ja seadmete loetelu
Nimetus ja tehniline iseloomustus

Tüüp

Ühik

Kogus

tk

1

ÜLDVALGUSTISSE PAIGALDATAV TURVAVALGUSTUSSEADE KUNI 58W 230V AKU 1H

tk
tk
tk
tk
tk

33
4
4
4
3

Installatsioonimaterjalid, moodulid
Lihtlüliti 230V 10A IP44, pinnapealne
Lihtlüliti 230V 10A IP44, süvistatav
Veksellüliti 230V 10A IP44, süvistatav
2-ne pistikupesa 230 V 16 A IP44, süvistatav
3f pistikupesa 400V 16A IP44, süvistatav
3f+1f kombipistikupesa 400V 16A IP44, pinnapealne

tk
tk
tk
tk
tk
tk

1
4
8
24
12
2

m
m
m
m
m
m
m

20
200
200
100
200
300
50

m
m
m
tk

15
120
120
7

Tugevvool
Elektrikilbid, komplektsed seadmed
Peajaotuskilp

Märkus

joon E-05

Valgustid, moodulid
1
2
3
T1

LUMINOFOORLAMPIDEGA VALGUSTI PINNAPEALNE 2x58W 230V IP65
PLAFOONVALGUSTI 2x18W 230V IP44
LIIKUMIS-JA HÄMARAANDURIGA LED VÄLISVALGUSTI
PIKTOGRAMMIGA 'VÄLJUMISTEE' EVAKUATSIOONIVALGUSTI 8W 230V IP65 AKU 1H

Installatsiooni kaablid, juhid, kaablikaitse
Alumiiniumjuhtmetega XPE isolatsiooniga 0,6 kV kaabel, kaitsejuhita
Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 0,6 kV kaabel, kaitsejuhiga
Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 0,6 kV kaabel, kaitsejuhiga
Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 0,6 kV kaabel, kaitsejuhiga
Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 0,6 kV kaabel, kaitsejuhiga
Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 0,6 kV kaabel, kaitsejuhiga
Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 0,6 kV kaabel, kaitsejuhiga
Piksekaitse ja maandus
Vasksoonega kolla-rohelise PVC isolatsiooniga 450/750 V juhe
Horisontaalmaanduskontuur Fe(Zn) D10
Alumiiniumtraat
Ühendusklemm maapinda

AXPK 4G25
PPJ 5G2,5
PPJ 3G2,5
PPJ 5G1,5
PPJ 4G1,5
PPJ 3G1,5
PPJ 2x1,5

PK 35 KORO
D10
D8

+toru PVC B D50

2(2)
Paisumiskompensaator
T-klemm katusel
Vaheklemm allaviigul
Katseliides
Abimaterjalik / kinnitused

tk
tk
tk
tk
kmpl.

6
2
6
1
1

Nõrkvool
Tulekahju-signalisatsioonisüsteem
Optiline suitsuandur, IP43, koos alusega
Käsiteadusti, IP43, pinnapealne
Häirekell
Välisireen
Lõpuelement
Häirekellade ahela kaabel
Signalisatsioonikaabel

tk
tk
tk
tk
tk
m
m

12
2
2

FP200 2x1,0
KLM 4x0,8+0,8

Märkused
1. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda loetelus toodud koguseid plaanidel ja skeemidel
kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, ka muud
abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks
funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
2. Valgustite tüübid on esitatud näidetena (*)). Valgustite asendamisel tuleb lähtuda ülalkirjeldatud valgustite tehnilistest parameetritest ning valgusjaotuse
diagrammidest. Valgusallikad valida vastavalt valgustitele.
3. **) tähistatud kaablite kogused määrab töövõtja pakkumise koostamise käigus.
4. Kaablite ja juhtmete kogused on orienteeruvad.
5. Kui joonistel ja ehituskirjelduses kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud loetelus mittetoodud materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.
Materjalide asendamisel lähtuda loetelus toodud parameetritest
6. Loetelu ei sisalda abimaterjale nt toosid, klambrid, torud jms.
7. Kaablitele arvestada 5% varu.

2
80
180

Üld- ja turvavalgustite hoolduskava
Üldvalgustus
Vajalikud kontrolli-ja hooldustoimingud on toodud alljärgnevas tabelis:
Tähis

Toimingu nimetus

Teostussagedus

1

Visuaalkontroll

a) üks kord kuus.

Valgustite
normaaltalitlusel
kuluvate osade (lambid,
liiteseadmed,
akutoitemoodulid, jm.
detailid) perioodiline
vahetamine uute vastu

a) kui visuaalkontrolli
tulemused seda nõuavad.
b) lambid, liiteseadmed või
akumoodulid on kasutusel
olnud 70…80 % nende
tehnilistes andmetes
toodud garanteeritud
tööajast. Lampe on
kulutuste
minimiseerimiseks
soovitatav vahetada
rühmakaupa!

2

3

Valgustite, s.h. selle
optika ning lampide
puhastamine

4

Ruumi pindade ning
akende puhastamine

a) kui hooldustoimingu 1 või
2 käigus leitud
kõrvalekalded seda
nõuavad. b) vastavalt
elektripaigaldise üldisele
hoolduskavale, kuid mitte
harvemini kui üks kord
poole aasta jooksul.
Valgusteid on kulutuste
vähendamiseks soovitatav
puhastada rühmakaupa!
a) kui hooldustoimingu 1, 2
või 3 käigus leitud
kõrvalekalded seda
nõuavad. b) vastavalt
ehitise üldisele
hoolduskavale ning
ruumide reaalsele
määrdumisastmele, kuid
mitte harvemini kui üks kord
poole aasta jooksul.

Teostamisviis
1) kontrollitakse visuaalselt
valgusti olemasolu, terviklikust,
nähtavate mehhaaniliste
vigastuste ning liigse
määrdumuse puudumist; 2) 5
min peale valgusti
sisselülitamist kontrollitakse, et:
a) lambid ei oleks läbipõlenud;
b) lampide valgusvoog ei oleks
oluliselt langenud; c) lampide
värvustemperatuur ei oleks
oluliselt muutunud
(metallhalogeniidlambid).
Visuaalkontroll teostatakse
kõikidele elektripaigaldise
valgustitele!
1) Rühmakeskuses lülitatakse
välja antud valgustit toitva liini
kaitseseade ning tagatakse
selle juhusliku sisselülitamise
vältimine tööde teostamise ajal;
2) Valgusti korpus avatakse; 3)
Vajadusel viiakse läbi
hooldustoimingu 3 teostusviis
3; 4) Lamp(-id), liiteseade või
akutoitemoodul vahetatakse
uute vastu; 5) Valgusti korpus
suletakse; 6) Valgusti rühmaliini
toite taastatakse. Vahetatud
valgustite osad peavad
näitajate poolest olema
vähemalt samaväärsed!
1) Vt. hooldustoimingu 2
teostusviisi 1; 2) Valgusti
korpus avatakse; 3)
Teostatakse valgusti, s.h.
optika ning lampide
puhastamine, vastavalt
konkreetse valgusti kasutus-ja
hooldusjuhendi nõuetele; 4)
Valgusti korpus suletakse; 5)
Vt. hooldustoimingu 2
teostusviisi 6.
1) Ruumi põrandad
puhastatakse tolmuimejaga,
niiske põrandaharja või muu
puhastusseadmega; 2) Ruumi
seinad ja lagi puhastatakse
tolmuimejaga ja/või niiske
puhastuslapiga; 3) Aknad
pestakse seest ja väljast poolt.
Konkreetsed puhastusviisid
sõltuvad
pinnakattematerjalidest, vaata
üldist hoolduskava!

5

Rikkis või vigastatud
valgustite remontimine
või vahetamine uue
vastu

a) kui hooldustoimingu 1, 2,
3 või 4 käigus leitud
puudused seda nõuavad.

1) Vt. hooldustoimingu 2
teostusviisi 1; 2) Rikkis või
vigastatud valgusti
demonteeritakse; 3) Võimalusel
remonditakse pädeva
isiku/ettevõtte poolt või
asendatakse uuega; 4)
Remonditud või asendatud
valgusti monteeritakse tagasi
omale kohale; 5) Vt.
hooldustoimingu 2 teostusviisi
6. Garantiiperioodil
organiseerib rikkis valgusti
remontimise või asendamise
elektritöövõtja! Uus valgusti
peab tehniliste näitajate poolest
olema vähemalt samaväärne
esialgsega!

Evakuatsiooni hädavalgustus
Ehitise evakuatsiooni hädavalgustuse paigaldusskeemid peavad olema kohapeal kättesaadavad.
Süsteemi muutmisel tuleb skeemides teha vastavad parandused.
Süsteemi korrasoleku tagamiseks tuleb süsteemi hooldada, et kindlustada seadmete korrasolek
võimalikuks avariijuhtumiks. Selleks peetakse päevikut, kuhu tuleb kanda süsteemi korraliste
ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused. Ehitise omanik või valdaja peab määrama
päeviku pidamise ja hoidmise eest vastutava isiku.
Päevikupidaja peab päevikusse kandma:
 süsteemi testimised;
 süsteemi korralised kontrollid;
 rikked, seal hulgas testseadmete rikked;
 parandustööd;
 süsteemi muudatused.
Päevikusse võib lisada ka leheküljed erakorraliste sündmuste (nt. tulekahjuhäirete registreerimine),
valgustite varuosade andmete (nt. lampide tüübid, akud, kaitsmed) jaoks.
Ehitise omanik või valdaja peab kindlustama evakuatsiooni hädavalgustussüsteemi regulaarse
hoolduse.
Akude kasutamisel tuleb juhinduda valmistaja instruktsioonidest. Akude ja lampide asendamisel
tagada sobivus ülejäänud süsteemiga.
Igapäevaselt tuleb:
1. kontrollida tsentraalse pingeallika näidikuid evakuatsiooni hädavalgustuse normaalse toimimise
tagamiseks.
Igakuiselt tuleb:
1. põhitoitepinge katkestust tekitades iga süsteemi kuuluv evakuatsiooni hädavalgusti sisse lülitada
vastavast akust saadava toite abil nii kauaks, et oleks võimalik veenduda kõikide lampide
korrasolekus. Tekitatud pingekatkestus ei tohi ületada veerandit valgusti või ohutusmärgi
nimitoimisajast. selle ajavahemiku jooksul tuleb kontrollida kõikide valgustite ja ohutusmärkide
olemasolu, puhtust ja nõuetekohast toimimist. Pärast testimist tuleb taastada põhitoide ja
kontrollida, et kõik indikaatorlambid või -seadmed näitaksid pinge taastumist;
2. tsentraalse akusüsteemi korral kontrollida süsteemi näidikute nõuetekohast toimimist.
Iga-aastaselt tuleb:
1. testida kõikide evakuatsiooni hädavalgustite toimimist analoogselt igakuisele testile, kuid kogu
nimitoimimisaja jooksul;
2. põhitoite taastamisel kontrollida, et kõik indikaatorlambid ja -seadmed näitaksid pinge taastumist;
3. kontrollida, et laadimisseadmed toimiksid nõuetekohaselt.
Kontrolli ja testimise tulemused kanda päevikusse (joonis 1).
Kui päevik ei ole kasutusel, peab teda säilitama seifis ja soovitavalt tulekindlas kohas.

Joonis 1 – Turvavalgustussüteemi päeviku näidis
Turvavalgustussüsteemi päevik
Süsteemi asukoht:
Päeviku täitja:
Hooldusfirma/isik:
Kuupäev

Süsteemi osa

Telefon:
Telefon:

Aadress:
Aadress:
Toiming

Teostaja

Allkiri
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Eriala: Küte, ventilatsioon
Staadium: Põhiprojekt

1. ÜLDIST
Käesolev projekt on aluseks töövõtu pakkumiseks olemasoleva hoone kütte ja
ventilatsiooni osadele.
1.1 LÄHTEANDMED
Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised materjalid:
 Arhitektuursed alusplaanid. OÜ Proff Projekt, 14.08.2013.
1.2 NORMATIIVNE BAAS
Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised normdokumendid:
 EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus;
 EVS 812-3:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid;
 RIL 77 – 1990 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.
 EVS-EN 15251:2007 Nõuded sisekliimale;
 EVS 844:2004 Hoonete kütte projekteerimine;
 EVS 860-2:2006 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 2: Torustikud,
mahutid ja seadmed. Järelevalve ja mõõtmine;
 EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid;
 EVS-EN 13779:2007 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja
ruumiõhu konditsioneerimisele;
 EVS 906:2010 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu
konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN
13779:2007;
 EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete projekteerimiseks ja
energiatõhususe ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust
mugavusest, valgustusest ja akustikast;
 Vabariigi Valitsuse (09.01.2013 a.) määrus nr 68. Energiatõhususe
miinimumnõuded;
 Soome ehitusnormide kogumik. D4 Kütte, veevarustuse ja ventilatsiooni tingmärgid.
Juhised 1978;
 Hoone tehnosüsteemide RYL 2002.
1.3 VÄLISÕHU ARVUTUSLIKUD PARAMEETRID
Arvutuslik välisõhu temperatuur ja suhteline õhuniiskus:
 TALV –24 °C
90%
 SUVI +27°C
50%
1.4 SELETUSKIRI JA JOONISED
Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist.
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Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel ja
spetsifikatsioonis.
Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale
hinnapakkumise ajal. Kui seda ei ole tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks.
1.5 MUUDATUSED
Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid
vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja
tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja
materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja sanitaartehniliste
tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist.
Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.
Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused,
mis muudavad tööde maksumust, on töövõtja enne tööde teostamist kohustatud sellest
andma kirjaliku hinnapakkumise ning alles peatöövõtja (tellija) kirjalikul nõusolekul on see
pakkumine jõus lisakulutuste esitamiseks.
1.6 TÖÖVÕTJA ÜLDISED KOHUSTUSED
1.6.1 Töövõtu maht
KT Kütte töövõtt, sh:
- küttekehad;
- küttesüsteemi torustik;
- ventilatsiooniseadmete küttetorustik;
- torustike isolatsioon.
VT Ventilatsiooni töövõtt, sh:
- õhutöötlemisseadmed;
- ventilatsioonikanalid;
- ventilatsioonikanalite isolatsioon;
AT Automaatika töövõtt, sh ( kuulub vastava töövõtu KT, VT mahtu):
- juhtimisautomaatika, kontrollerid
- mootorventiilid, andurid.
Edaspidi on kasutatud KT, VT, AT märgitud töövõtud ühise tähistusega KV.
1.6.2 Kvaliteedinõuded
KV töövõtt tuleb teostada ametivõimude eeskirju ja häid ehitustavasid järgides ning
kasutades ettenähtud kvaliteedinõuetele vastavaid seadmeid ja materjale.
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Töövõtus järgida kogumikus „Hoone tehnosüsteemide LVI-RYL 2002” toodud ehitustööde
üldiseid kvaliteedinõuded, -taset ja tööviise kui projektis ei ole kirjeldatud teisiti.
1.7 PAIGALDAMISTEHNILISED NÕUDED
1.7.1 Augud, süvendid ja tugikonstruktsioonid
1.7.1.1

Reserveerimisjoonised

KV-osade töövõtjad koostavad koostöös konstruktsioonide projekteerijaga ehitustööde
töövõtjale reserveerimisjoonised.
1.7.1.2

Montaaži- ja transpordiavad

Ehitustööde töövõtja jätab endale ja teistele töövõtjatele vajalikud montaaži- ja
transpordiavad. Teised
töövõtjad peavad esitama vastavad reserveerimisjoonised.
Töövõtja vastutab selle eest, et ta kasutab montaažiks temale reserveeritud ruumi.
1.7.1.3

Avad ja süvendid

Kui kandvatesse konstruktsioonidesse tehtavaid vajalikke läbistusi ja auke ei ole ehitusosa
töö- ega reserveerimisjoonistele kantud, teostab vajalikud tööd ehitusosa töövõtja
asjaomase KV-osa töövõtja kulul.
1.7.1.4

Läbiviikude sobitusosad

Läbistuskoha hüdro- või niiskusisolatsioon kuulub ehitustöövõttu. Ehitustööde töövõtja
paigaldab torude, juhtmete, kanalite jms. tarvis lagede, seinte või talade
läbistuskohtadesse roostetõrjevahendiga kaetud hülsid või jäetakse nende tarvis järelvaluja järelmüürimisaugud. Hülsside hankimine kui ka hülsi ja seina vahelise ruumi
tihendamine kuulub asjaomase KV-osa töövõttu. Läbistuskohtade viimistlus katteplaadiga
ja selle sobitamine kattematerjali või katteriidega kuulub sisetöövõttu.
Läbiviikude sobitusosad peavad vahelagedes ulatuma lõpliku põranda pinda ja niisketes
ruumides vähemalt 50 mm valmis põrandapinnast kõrgemale. Lae ja seinapindade
sobituslülid peavad olema lõpliku pinnaga samas tasapinnas.
1.7.2 Torustike monteerimisviis
Läbiviigud tarinditest tihendada ja paigalduste tuletõkke-, heli-, niiskus- ja rõhuisolatsioonid
teha sarnaseks läbitava tarindiga. Kasutatavad materjalid ja osad peavad sobima
asjakohase läbiviiguga. Torustike läbiviigud tuletõkketarinditest ei tohi vähendada viimase
tulepüsivust.
Ehituskonstruktsioonide sisse paigaldatud torustikel ei tohi olla lahtivõetavaid ühendusi.
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Kinnitus- ja tugidetailid jms. peavad olema neile mõjuvate koormiste vastuvõtuks vajaliku
suuruse, tugevuse, arvu ja muude omadustega. Kinnitus ei tohi kahjustada alust ega
kinnitatavat tuge.
Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torustike läbimõõtudega. Kõik torude, kanalite ja
seadmete toestused ning kinnitused tuleb arvestada torude, seadmete, jms. tööde hinna
sisse.
Kinnitusviis, kinnitus ehituskonstruktsiooniga ja paigalduskaugused teostada vastavalt LVI
12-10370 (Putkistojen ja kanavien kannakointi).
Torustike paigaldus teostada vastavalt LVI 20-10348 (Putkistojen asennus).
Torustike läbiviigud teostada vastavalt LVI 12-10217 (Putkistojen läpiviennit).
1.7.3 Torustike paigalduskaugused
Õhukanalid ja torustikud tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja
konstruktsiooni vahele jääb vähemalt 50 mm.
1.7.4 Nõuded torustike isoleerimise kohta
Isolatsiooni ja kattekihi materjalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid.
Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev.
Sanitaartehnika tooted (seadmestikud, masinad, seadmed, varustus ja vahendid) tuleb
vajadusel soojuskao, müra ja kondenseerumise vastu isoleerida heli- ja/või tuletõkkega.
Iga töövõtja peab oma toodete paigaldamisel jätma piisava ruumi isolatsioonide
paigaldamiseks.
Isoleeritud torustike ehitamisel läbi konstruktsioonide isolatsiooni läbiviigu kohal ei
katkestata.
Torude läbiminekul tuletõkkesektsiooni piirdest tuleb kasutada mittepõlevat isolatsiooni.
1.7.5 Akustilised põhinõuded
Torud ja seadmed tuleb paigaldada nii, et need ei tekita ega juhi häirivat müra ning ei ületa
eri ruumide maksimaalselt lubatud mürataset.
Töövõtja vastutab, et lubatud müratasemeid ei ületata, kui seadmed töötavad
projektijärgsel võimsusel.
Töövõtja
peab
enne
paigaldustöid kontrollima
projektides
esitatud
müra
summutamiselahenduste vastavust seadmete tegelikele helitehnilistele omadustele ja
vastutama võimalike muutuste poolt tekitatud kulude eest.
Kõik seadmed, milledes on pöörlevad, periooditi töötavaid või muul viisil korpuse omamüra
tekitavaid osasid, tuleb paigaldada mõõdistatud vibratsiooniisolaatoritele nii, et seadmete
ja ehituse karkassi vahel ei oleks jäika ühendust.
Summutitele paigutatud seadmete toruühendused ja elektrisisestused teostatakse
elastsete vaheelementide abil.
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1.7.6 Süsteemielementide markeeringud
Torustikud ja seadmed märgistada üldtuntud märkimisviisil nii, et märgistuselt ilmneks
nende kasutuseesmärk ning vajalikud tehnilised andmed.
1.7.7 Vajalikud läbiviidavad katsetused
1.7.7.1

Üldist

Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid.
Tihedus- ja surveproovide ajal peavad kontrollitava sanitaartehnika süsteemi või selle
kokku lepitud osa liitmikud olema nähtaval.
Torustike osas esitada mõõtmisprotokollis vähemalt:
- suurim projekteeritud rõhk
- proovirõhk
- prooviaegsed ilmingud
- proovi sooritusviis ja -aeg
- proovi tegija
- proovi järelvalvaja
Katsetuste ajal näha ette abinõud madalama rõhutaluvusega seadmete ja sõlmede
kaitseks.
1.7.7.2

Kütte torustikud

Küttesüsteemi surveproov teha 1,5 kordsel töörõhul (maks 0,6 MPa) 0,5 h jooksul.
1.7.7.3

Ventilatsiooni survekatsetused

Ventilatsiooni survekatsetused viia läbi vastavalt SRMK osale D2, standardile SFS 4699 ja
ehitusjärelvalve organite juhenditele nii õhutöötlemisseadmetele kui kanalitele.
Igale süsteemile määrata omanikujärelvalve poolt survekatsetuste ulatus, minimaalselt
10% ulatuses. Survekatsetused teostada tellija kontrollimisel ja need peavad olema tellija
poolt kinnitatud. Survekatsetused teostada vastavat akrediteeringut omava mõõdistusfirma
poolt. Survekatsetustel avastatud vead ja lekkekohad tuleb likvideerida ventilatsioonitööde
töövõtja poolt.
Ventilatsiooniseadmestiku üle- või alasurvega osade lekkeõhuvool kumbki eraldi ei tohi
ekspluatatsiooniseisundis ületada 6% seadmestiku kogu õhuvoolust (SRMK D2).
Töövõtja arvutab survekatsetuste jaoks masinate ja kanalite pindalad ning lubatud
lekkeõhuvoolud.
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1.7.8 Torustike läbipesemine
1.7.8.1

Üldist

Töövõtja koostab plaani võrkude läbipesemise kohta ja kinnitab selle tellija juures enne tööde
alustamist. Läbipesemine teostada tellija kontrolli all ja see peab olema tellija poolt kinnitatud.
Pärast läbipesemist puhastada süsteemide kõik mudafiltrid.
1.7.8.1

Küttesüsteemi läbipesemine

Võrgud pesta, kas suruõhuga või veega. Veega läbipesemiseks kasutada
tsirkulatsioonveepumpasid ja vajaduse korral abipumpasid.
Kui pesemine toimub tarbimisveega, kuuluvad vajalikud läbipesemisühendused töövõttu.
Voolu kiiruse suurendamiseks ja kõikide süsteemi harude küllaldase läbipesemise
tagamiseks jaotada võrgud läbipesemise teostamisel sulgurventiilidega osadeks.
1.7.9 Ventilatsioonikanalite puhastamine
VT-töövõtja peab puhastama tema poolet paigaldatud õhu töötlemisseadmed ja kanalid
seestpoolt ehitustolmust ja muust mustusest. Puhastusmeetod tuleb kinnitada tellija
juures.
1.8 REGULEERIMISED JA MÕÕTMISED
1.8.1 Üldist
Mõõtmistulemused ja seatud reguleerimisväärtused protokollida ja märkida seadmetele.
Reguleerimised ja mõõtmised teostada tellija järelvalve all ja need tuleb tellija juures
kinnitada.
Kui töövõtja on tellijale reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid üle andnud, teostab töövõtja
oma mõõteriistadega tellija juuresolekul valikuliselt kontrollmõõtmised.
1.8.2 Reguleerimis- ja mõõtmistulemuste dokumenteerimine
Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostada protokollid tabeli vormis. Kõikides
protokollides peavad olema järgmised põhiandmed:
Kõik mõõtmised:
 mõõtmiste teostaja, töövõtja;
 mõõtmise teostamise aeg;
 kasutatud mõõteriistad ja mõõtmismeetodid;
 reguleerimise ja mõõtmise objekt, ruumi ja seadme individuaalne kood;
 mõõteriista näidud;
16.08.2013
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projektile vastavad ja mõõdetud näidud.

Küttesüsteem:
 välistemperatuur;
 ruumide sisetemperatuurid;
 radiaatoriventiili mudel, mõõdud ja eelreguleerimise näit;
 veevoolud ja mõõdetud rõhuvahed;
 ühekordse reguleerimisega ventiilide mudel, mõõdud ja reguleerimisnäit;
 märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta.
Õhuhulkade mõõtmine:
 reguleeritav kanalite osa või ruumi seade;
 õhutemperatuur;
 õhuhulgad;
 ühekordse reguleerimisega seadmete ja standardsete vooluregulaatorite tüübid,
 mõõdud ja reguleerimisnäidud;
 märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta.
1.9 VOOLUHULKADE MÕÕTMINE JA TASAKAALUSTAMINE
Reguleerimistöid võib alustada, kui võrgud on ühendatud, Iäbi pestud, täidetud ja
õhustatud.
Küttesüsteemi reguleerimisega seotud ruumide temperatuuri mõõtmised tuleb teostada
siis, kui välistemperatuur on alla -5°C.
Töövõtja arvutab reguleerimistöö jaoks torustiku liinireguleerimise - ja radiaatoriventiilide
jaoks algsed, projektis esitatud vooluhulkadele vastavad eelreguleerimisnäidud.
Töövõtja kontrollib küttesüsteemi reguleerimisi järgmisel talvel, sõltumata garantiiaja
kestusest ning teostab reguleerimisele vajalikud korrektuurid nõutud ruumide temperatuuri
saavutamiseks.
1.9.1 Õhuhulkade reguleerimine ja mõõtmine
Reguleerimistöid võib alustada, kui süsteemide võrgud on ühendatud, läbi pestud, täidetud
ja õhustatud.
Õhuhulkade reguleerimistöö alustamine eeldab, et tolmavad tööd on hoones lõpetatud ja
et ruumid on tolmust puhastatud. Reguleerimise teostamise ajal peavad hoone uksed ja
aknad olema suletud.
Ventilatsiooniseadmed, välisõhu kambrid ja kanalid peavad olema seestpoolt tolmust
puhastatud.
Ruumide õhuhulkade maksimaalne seadistamisviga võib olla ±20% ning kogu süsteemi
seadeviga ±10%.
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1.9.2 Seadmete tootlikkuse näitajate mõõtmised
1.9.2.1

Üldist

Tootlikkuse näitajate mõõtmine teostada vastavalt töövõtja poolt koostatud programmile.
Programm peab olema tellija poolt kinnitatud.
1.9.2.2

Soojuse utiliseerimise seadmete näitajate mõõtmine

Soojuse utiliseerimise seadmete võimsused kontrollida mõõdistamistingimustele
vastavates tingimustes. Vajaduse korral teostada mõõtmised garantiiajal.
1.9.3 Siseõhu parameetrite mõõtmised
1.9.3.1

Üldist

Erinevate ruumide nõutavad siseõhu parameetrid on esitatud ventilatsiooni osa
seletuskirjas vastavas õhuhulkade tabelis.
1.9.3.2

Temperatuuride mõõtmine

Kõikide siseruumide temperatuurid mõõta:
 talvel küttesüsteemi reguleerimise ajal.
1.9.3.3

Müratasemete mõõtmine

Kõikide ruumide müratasemed mõõdistada. Vajaduse korral mõõta eraldi foonimüra. Kui
see on päeva ajal häiriv, tuleb mõõtmised teostada väljaspool tööaega.
1.9.4 Mõõtmistööd
1.9.4.1

Üldist

Mõõteriistad peavad olema
kalibreerimistunnistus.
1.9.4.2

Nõudmise korral tuleb

esitada kehtiv

Õhu temperatuur

Mõõtmismeetod:
Täpsusnõue:
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1.9.4.3

Vedelikevoolud

Mõõtmismeetod:
Täpsusnõue:

1.9.4.4

Täpsusnõue:
Märkusi:

Täpsusnõue:

madalate voolukiiruste (alla 0,1 m/s) mõõtmiseks sobiv
elektrooniline mõõtur (mitte tiivikanemomeeter)
+ 0,05 m/s

Müratasemed

Mõõtmismeetod:
Täpsusnõue:
Märkusi:
1.10

standard SFS 5512, esmajärjekorras mõõtmine mitmes punktis
Pitot`- toru või digitaalse manomeetri abil
kogu õhuvool -3 ... +8% ja ruumi seadmekohased õhuvoolud
± 10%
lubatud hälvetele vaatamata ruumide rõhusuhted peavad
vastama projektile

Õhu liikumiskiirus töötsoonis

Mõõtmismeetod:

1.9.4.6

ühekordse

Kanalite õhuvoolud

Mõõtmismeetod:

1.9.4.5

digitaalne diferentsiaalmanomeeter (mõõtmine
reguleerimisega ventiilidest)
kogu vedelikuvool -3 ... +8 % ja seadmekohased
vedelikuvoolud ±10 %

standard SFS 5517, punkt 5
+ 1dB (A)
väiksemates ruumides ainult üks mõõtmispunkt

KASUTUSÕPETUS

Töövõtjad ja seadmete tarnijad korraldavad kasutavale personalile süsteemide ja seadmete
kasutamist puudutava väljaõppe. Väljaõppe kestuseks on kaks tööpäeva iga seadmetarnija
jaoks juhul, kui asjaosaliste tööselgituses ei ole teisiti mainitud.

2. KÜTE
Hoone soojuskoormuste arvutamisel on lähtutud järgmiste soojusjuhtivustega piiretest:
 Välissein
0,40 W/m²K;
 Aken
1,8 W/m²K;
 Välisuks
1,8 W/m²K;
 Põrand pinnasel (kuni 2 m välisseinast)
0,36 W/m²K.
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2.1 SÜSTEEMI KIRJELDUS


Hoone soojaga varustamiseks on ette nähtud vesikeskküte (põrandküte ja
puhurküte) ja soojusallikana on kasutatud kõrval asuvasse hoonesse rajatud
tahkekütusekatlamaja. Katlamajas on olemas varem välja ehitatud hargnemine
projektis käsitletavale hoonele, temperatuuridega 90/60. Hargnemisele
paigaldatakse pumbaga segamissõlm, millega tagatakse temperatuurid 70/40.
Katlamajast moonakatemajani paigaldatakse kaugküttetorustik eelisoleeritud PEX
torudest 2x50x4,6/160 (peale- ja tagasivool ühes torukoorikus). Põrandkütte
segamissõlm paigaldatakse ruumi 2 lae alla.

Küttesüsteemide soojuskoormused:
 Ventilatsiooniagregaadi küte
 Põrandküte
 Puhurküte

5 kW;
13,5 kW;
40 kW.

Küttesüsteemi soojuskandja (vesi) temperatuurid:

 Ventilatsiooni ja puhurküte
+70/40°C;
 Põrandküte
+45/40°C.



Küttesüsteemi magistraaltorustikud ehitada süsinikterastorudest.
Hoone küttesüsteemid paigaldada montaažifirmal, kes omab vastavat tööde litsentsi.
Küttesüsteemide montaažtööde käigus dokumenteeritakse aktidega järgmised tööd: vormistatakse küttesüsteemide surveproovide aktid, -vormistatakse küttesüsteemide
proovikütte aktid, koostatakse küttesüsteemide passid.
Küttesüsteemide montaažtööde käigus dokumenteerida aktidega järgmised tööd:
- vormistada küttesüsteemide surveproovide aktid;
- vormistada küttesüsteemide proovikütte aktid;
- koostada küttesüsteemide passid.
Ventilatsiooniseadme küttekalorifeer varustada segamissõlmega.
Erinevad liinid tasakaalustada omavahel liiniseadeventiilidega ja varustada
sulgeventiilidega.
Süsteemi kõrgematesse punktidesse paigaldada automaatsed õhutusventiilid. Tagada
süsteemi tühjendus.
Enne kaetud tööde katmist teostada surveproovid.
Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

16.08.2013

14(20)

Töö nr: 1338
Objekt: Loodi mõisa moonakatemaja (MK registri nr 14608) rahvusliku
puitehituse ja puitkäsitöö keskuse õppehooneks restaureerimise projekt
Aadress: Loodi küla, Paistu vald, Viljandi maakond
Eriala: Küte, ventilatsioon
Staadium: Põhiprojekt

2.2 KÜTTESÜSTEEMI OSAD
2.2.1 Soojussõlm
Soojussõlmes rajada pumbasõlm segamaks soojuskandja temperatuuri parameetritele
70/40
2.2.2 Küttekehad
Küttekehadena kasutada põrandkütte Pex-A toru ja seinale kinnitatavaid puhureid..
Kinnitusdetailid peavad olema kinnitatud vastavalt tootja soovitustele.
Lisaks järgmine varustus:
 Kollektoritel mootorventiilid, automaatselt ruumi- ning põrandaanduritega
regulaareguleeritavad. Ruumitermostaatidena kasutada Uponor T-35 termostaati.
2.2.3 Torud
Magistraaltorustikuna kasutada terastorusid. Magistraaltorrustike kalde suurus peab olema
vähemalt 0,002.
2.2.4 Elastsed liitmikud
Elastseid liitmikke kasutada müra ja vibratsiooni põhjustavate seadmete ühendamisel
torustikega. Elastse liitmiku materjal ja liitekohad peavad olema hapniku difusiooni kindlad.
2.2.5 Sulge-, liini-, õhuärastus- ja tühjendusventiilid
Sulgventiilid peavad olema kuulventiilid. Tühjenduseks kasutada keermestatud korgiga
kuulventiile. Ventiili läbimõõt peab olema ühendatava toru läbimõõduga võrdne.
Püstikutel ja harudel kasutada keermega ühendamist.
Süsteemides tegelikult voolava keskkonna koguse mõõtmiseks ja reguleerimiseks tuleb
kasutada liiniseadeventiile (tagasivoolul), mille konstruktsioonis peavad olema mõõteriista
ühendamiseks vastavad niplid ja püstiku tühjendamise kork.
Õhuärastus- ja tühjendusventiilid paigutada nii, et süsteemi oleks võimalik kõikidest
osadest õhutada ning süsteemi tühjendada.
2.2.6 Filtrid
Filtri sõela ava mõõde võib olla maksimaalselt 1,0 mm, sõela materjal peab olema
vähemalt roostevaba teras (AISI 304).
16.08.2013
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Filtri nimiläbimõõt peab olema vähemalt võrdne torustiku nimiläbimõõduga. Filter peab
olema kergesti puhastatav.
2.2.7 Termomeetrid
Termomeetrite mõõtepiirkond on 0...120 °C ja -täpsus ±1 °C .
Termomeetrid peavad olema klaasist, mehaaniliste vigastuste vältimiseks paigaldada
need metallhülssidesse.
2.2.8 Manomeetrid
Manomeetrite mõõtepiirkonna mõõtühikud peavad olema, kas bar, kPa või MPa.
Mõõteskaala läbimõõt peab olema vähemalt 100 mm. Primaarpoolel kasutatavate
manomeetrite skaala jaotise väärtus on 0,05 MPa ja mõõtepiirkond 0…1,6 MPa.
Manomeetrid peavad vastama 2,5 täpsusklassile. Manomeeter peab olema varustatud
sulgarmatuuriga.
2.2.9

Ringluspumbad

Kasutada energiasäästlikke pumpasid, mis peavad sobima pumbatava vedeliku ja –
temperatuuriga.
Pumba sildil peab olema:
 valmistaja
 mudel, tööratta läbimõõt
 pöörlemiskiirus (p/min)
 tootlikus (m³/s, l/s)
 pumba rõhk (kPa)
 mootori võimsus kW ja nimivool (A)
 suurim lubatud rõhk (MPa või bar)
 suurim lubatud temperatuur (°C).
2.2.10 Paisumissüsteemid
Paisupaagina kasutada membraanpaisupaakki.
Toode peab olema sobilik paisuvale vedelikule.
Võrgu ja paisupaagi vahele paigaldada sulgeventiil, mille käepide eemaldada eksliku
kasutuse vältimiseks.
2.2.11 Kaitseklapid
Kaitseklapid paigaldada paisumistorustikule või paisumistoru liitumiskoha lähedale.
Kaitseklapi väljavoolupoolelt viiakse toru 100 mm kõrgusele põranda pinnast. Kaitseventiili
ja kaitstava seadme vahele ei tohi paigaldada sulgemisseadmeid.
16.08.2013
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2.2.12 Isolatsioon ja katted
Küttesüsteemi isolatsioonimaterjalidena kasutada klaasvilla- või kivivilla valmiselemente
vastavalt torude ja kanalite isolatsiooni tootja soovitustele.
Küttesüsteemi isolatsioon ja katted vastavalt ruumidele ja paigaldusele:
 nähtav paigaldus (küttetorustik) Aa24-6;
 nähtamatu paigaldus (küttetorustik) Ab22;
Nähtavale jäävate torustike isolatsioon katta PVC-kattega.

3. VENTILATSIOON
3.1 SÜSTEEMIDE KIRJELDUS
Hoonele on projekteeritud mehhaaniline sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon.
Õhuhulkade arvutamisel on lähtutud standardist EVS 906:2010 Mitteeluhoonete
ventilatsioon.
Seadme tehnilised parameetrid on antud tabelis (vt. Ventilatsiooniseadme tehnilised
andmed).
Süsteem S301/V301 (õhu töötlemise seade TK301/PK301) on mõeldud hoone
ruumidesse välisõhu sisse puhkeks ja üldõhuvahetuslikuks väljatõmbeks. Seade on
isoleeritud kestas, mille koosseisu kuuluvad, filtrid, rootorsoojusvaheti, ventilaatorid ja
küttekalorifeer. Ventilatsiooniseade paigaldada pööningule soojustusest kõrgemale
puitpõranda peale. Välisõhuvõtt teha restiga tuulekasti alumisest tasapinnast ja heitõhk
juhtida välja läbi resti hoone otsafassaadil.
Ventilatsioonisüsteemi automaatika koostada vastavalt funktsionaalsele skeemile.
3.2 KLIIMASEADMETE TÄIENDOSAD
3.2.1 Kliimaseadmete osade põhinõuded
Kliimaseadmete osadena kasutada kaasaegseid tööstuslikke tooteid, millel on valmistaja
dokumendid ja mille võimsust on katsetatud kehtivate standardite ja tüüpheakskiidu juhiste
kohaselt.
3.2.2 Ventilaatorid
Kliimaseadmetes kasutada otseühendusega ventilaatoreid (EC-mootoriga).
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Ventilaatorid ja mootorid valida ja ühendada kanalitega nii, et arvutusliku vooluhulga korral
mootori võimsuse alusel arvutatud kasutegur ületab joonisel G3-K2 (RYL 2002) esitatud
väärtused.
Ventilaatorid paigaldada nii, et kogu ventilaatorit või vähemalt tiivikut ja mootoreid on
võimalik hoolduseks ja puhastamiseks eemaldada. Ventilaatori vahetusse lähedusse
paigaldada kehtivate elektriturvalisuse määruste kohaselt hoolduslüliti.
Ventilaatorid ühendada võrku/kanaliga elastse liitmikuga ja varustada vibratsiooni- ja
mürasummutiga.
3.2.3 Filtrid
Õhufiltrid peavad taluma temperatuuri kuni +70°C. Filter paigaldada nii, et lekked ei
alandaks filtreerimisklassi. Filtrid varustada näidikuga rõhuvahe mõõtmiseks.
3.2.4 Kalorifeerid
Veekalorifeeri peab saama tühjendada ja õhustada. Kalorifeer varustada jäätumiskaitse
termostaadi ühendusega.
3.2.5 Soojustagastid
Soojustagasti tihedusklass peab olema võrdne kliimaseadme tihedusklassiga.
Regeneratiivse soojusvaheti materjal ja viimistlus valida vastavalt kasutamistingimustele,
eelkõige väljatõmbeõhu kvaliteedi alusel. Kui muud ei ole määratud, on materjaliks
alumiinium.
3.2.6 Mürasummutid
Mürasummutitena kasutada summuteid, mille toimimist ja omadusi on katsetatud kehtivate
standardite või tüüpheakskiidu juhiste kohaselt. Summutusmaterjaliks on mineraalvill või
muu mittepõlev materjal. Summutusmaterjali pinnakiht peab taluma kerget puhastamist.
Töövõtja poolt paigaldatav mürasummuti peab tagama piisava müra summutuse hoones.
3.2.7 Sulge-, reguleerimisseadmed
Sulge- ja reguleerimisseadmete tihedus, lubatud rõhuvahe ja korpuse tihedus peavad
olema standardi SFS-EN 1751 nõuete kohased. Sulge- ja reguleerimisseadmed
paigaldada nii, et tööseadet oleks kerge hooldada.
Välisõhu siibrina kasutatava sulgeseadme raam soojustada. Sulgeseadmed varustada
elektrilise ajamiga ja vedrutagastusega. Sulgeseadmed ei tohi ventilaatori töötamisel
sulguda, kui dokumentides teisiti ei määrata. Sulgeseadmed peavad olema avatud
asendis enne ventilaatori käivitamist.
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3.2.8 Kliimaseade
Kliimaseade peab omama EUROVENT sertifikaati ja CE märgistust.
Kliimaseadme komponendid on paigaldatud isoleeritud kesta. Seade peab olema
varustatud avatavate luukidega komponentide teenindamiseks. Kest peab kannatama
ventilaatori poolt arendatavat ala- või ülerõhku ka siis, kui sulgklapp on kinni.
Seadmete alused varustada reguleeritavate jalgadega seadme saamiseks kindlasse
asendisse. Seadmeavad ühendada neile järgnevate osade vooluühtlustitega nii, et õhu
vool kalorifeeridele, mürasummutitele jms. jaotuks ühtlaselt.
3.3 KANALID JA KANALITE VARUSTUS
Kanalite ja nende osade mõõtmed peavad olema standardite SFS-EN 1505, SFS-EN
1506, SFS 3281, SFS 3282, SFS 3541 ja SFS 5436 nõuete kohased.
3.3.1 Õhukanalid
Hoone üldventilatsioonis kasutada ümarkanalitena standardite SFS-EN 1506, SFS 3282 ja
SFS 3541 kohaste mõõtmetega kanaleid ja kanalite osi. Kanalisüsteemide kuumtsingitud
spiraalvuukidega kanalid ja nende tööstuslikult toodetud osad ühendada üksteisega,
tihendada kanalites ja kanaliosades olevate kummirõngastihenditega.
Kanali ühendused teha tulepüsivana ja nende montaaž peab olema selline, et kanal saaks
temperatuuri mõjul vabalt pikeneda.
Õhutorud ja selle osad peavad olema varustatud tootjafirma originaal kummitihenditega.
Tihendid on kinnitatud tehases püsivalt kanali osadele. Liitmikud lukustada
tõmbeneetidega.
Muude kui kummirõngastihenditega kanalite kasutamisel ühendada kanaliosad üksteisega
tugevalt ja tihedalt. Liitmikud lukustada neetidega.
Suunamuutusteks, hargnemisteks ja läbimõõdu muutusteks kasutada spetsiaalseid
tehases valmistatud toruosi.
Õhukanalid näha ette maandada. Hargnemistel vältida sadulate kasutamist.
Ventilatsioonisüsteemi õhukanalite tihedusklass on C.
Ventilatsioonisüsteemides tagada puhtusklass P2.
3.3.2 Isolatsioon ja katted
Õhukanalid isoleerida vastavalt joonistel esitatud märgistusele, kas tuletõkke ja/või
soojusisolatsiooniga.
Soojusisolatsiooniks kasutada alumiiniumpaberiga pinnatud kivi-/mineraalvilla matte
tihedusega 30 kg/m³.
Tuletõkkeisolatsiooniks kasutada alumiiniumpaberiga pinnatud kivi-/mineraalvilla
võrkmatte tihedusega 100 kg/m³.
Isolatsioon katta pööningul (nähtavad kanalid) alumiiniumpaberiga.
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3.3.3 Puhastusluugid
Puhastusluugid tuleb paigaldada tuletõkesti kohale, kanalitesse üle 45 ° nurgakohtade
lähedale ja rõhtkanalitesse soovitavalt kuni 8 m vahemaaga ning kanalite
hargnemiskohtadesse, kui neist lähtuvaid kanaleid ei saa puhastada teisiti, nt. klappide
kaudu. Puhastusluugi tulepüsivusaeg peab vastama kanali tulepüsivusajale.
Puhastusluukide suurused valida vastavalt standardile SFS-ENV 12097.
3.3.4 Sissepuhke- ja väljatõmbe klapid
Sissepuhke- ja väljatõmbe klapid peavad olema varustatud õhuhulga reguleerimise
võimalusega ning peavad olema lahtivõetavad puhastamise jaoks.
3.3.5 Välisõhurestid
Konstruktsioonilt koosneb rest raami kinnitatud kaldžalusiist, mida peab olema võimalik
puhastamiseks ka raamist eemaldada. Raami alaosas peab olema veepiiskade
eemaldamise leht. Restid varustada kaitsevõrguga, võrgu silmaga kuni 10 mm.

4. ERISÜSTEEMID
Ei ole ette nähtud.

5. TULEKAITSEMEETMED
Ventilatsioonikanalid tuleb tuletõkketarindite läbiminekukohtades tihendada tulekindla
vahuga.
Küttetorude läbiminekul tuletõkkesektsioonist tuleb läbiminekukohad kinni katta
tuletõkkeks ettenähtud paisuva tihendusmassiga, et oleks tagatud tarindi nõutav
tulepüsivusaeg. Kõikide käesolevas töös projekteeritud ventilatsioonisüsteemide
elektriosad peavad vastama tuleohutuse kaitseastmele. Elektrimootorite ja muude
elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli läbimõõdule
vastavate tihendustega.

6. KESKKONNAKAITSEMEETMED
Ventilatsioonisüsteemidega atmosfääri kahjulikke aineid ei visata.
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VENTILATSIOONISEADME TEHNILISED ANDMED
Süsteemi Seadme nimetus, tähis
Seadme asukoht Õhuhulk Rõhukadu Ventilaatori mootor
nr
l/s
kanalites Pa
N kW
V/f
SFP
S301
V301

Sissepuhke- ja väljatõmbeseade ,
soojusvahetiga
TK301/PK301
n. Topvex SR HWL-L-CAV
(Systemair)
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pööning

320
320

110
150

0,57 (0,25) 230/1
0,57 (0,25)

OÜ Raamprojekt

<1,8

Klapp

Filter

Märkus
EC-mootor
EC-mootor

ajamiga
ajamiga

F7
F5

Soojusvaheti
Järelküttekalorifeer
tüüp kasut. %
Ts
Tv
Q kW
rootor

>80

9

19

4

Märkus
60/40 °C
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VENTILATSIOONI MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
Jrk. nr Tähistus
Nimetus
Välisrest (tuulekasti tooni, vt ka
1
RIS-250x900
arhitektuurne osa)
Välisrest (fassaadi tooni, vt ka
2
RISV-550x550-500
arhitektuurne osa)
3
DKS/S-200-450(R1)
Sissepuhke klapp
4
AGF-300-300+filter EU3
Väljatõmbe rest koos filtriga
5
PTS/A-200
Reguleerimisklapp (SP)
PTS/A-250
Reguleerimisklapp (SP)
6
EFD-315+LF24
Sulgeklapp ajamiga (SP1:1; SP1:2)
7
LRCA-315-1000
Mürasummuti (ÄV1:1; ÄV1:2)
8
SR-200
Ümarkanal
9
SR-250
Ümarkanal
10 SR-315
Ümarkanal
11 SR-500
Ümarkanal
12 LKR-300-300
Kantkanal

Hulk Ühik
Märkus
1
tk n. FläktWoods
1

tk

n. FläktWoods

5
4
7
2
2
2
22
21
33
1
2

tk
tk
tk
tk
tk
tk
m
m
m
m
m

n. Halton
n. Halton
n. Halton
n. Halton
n. Systemair
n. Lindab
n. Lindab
n. Lindab
n. Lindab
n. Lindab
n. Lindab

Kanalite fassoonosade ja isolatsioonimaterjalide kogused arvestada joonistelt.
Puhastusluukide kogus arvestada vastavalt seletuskirjale.
NB! Rest RIS-250x900 värvida RAL Design 120 70 10 (hele samblaroheline), RAL Classic tooni ei ole.
NB! Rest RISV-550x550-500 värvida RAL Design 080 90 05 (kreemvalge), RAL Classic tooni ei ole.
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MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
Objekt: Loodi Mõisa moonakatemaja
MTÜ Loodi Mõisa Arendus
Eriala: 1338
Jrk. nr Tähistus
Nimetus
MAGISTRAALTORUSTIKUD
1
Pressliitmikega terastoru De18
2
Sama De28
3
Sama De35
4
Sama De42
5
Eelisoleeritud PE-toru 2x50x4,6/160
6 STAD
Liiniseadeventiil DN25
7 STAD
Liiniseadeventiil DN15
8
Kuulkraan DN32
9
Kuulkraan DN25
10
Kuulkraan DN15
11
Isolatsioon seeria Aa24+6
12
Isolatsiooni kate
13
Hülss küttetorudele vuukidest läbimisel
PÕRANDKÜTE
14
PKJK 1-1
Sealhulgas:
Uponor pePEX põrandküttetoru De20*2
Toru paindetugi torule 20*2
Sidumistraat
Kollektorikapp 2...6 ringile
Kollektor 3WGF-20
Nurkventiil WGF
Möödaviik XL900
Kollektori kandja WGF
Õhutusventiil 3/8"
Termostaat
Ühenduskarp
Ajam koos temperatuurianduriga
15

PKJK 2-1
Sealhulgas:
Uponor pePEX põrandküttetoru De20*2
Toru paindetugi torule 20*2
Sidumistraat
Kollektorikapp 2...6 ringile
Kollektor 3WGF-20
Nurkventiil WGF
Möödaviik XL900
Kollektori kandja WGF
Õhutusventiil 3/8"
Termostaat
Ühenduskarp

Hulk

Ühik Märkused

75
55
20
20
6
3
7
2
1
8
170
170
20

m
m
m
m
m
tk
tk
tk
tk
tk
m
m
m

1

kmpl

480
12
5
1
2
1
1
1
1
3
6
6

m
tk
pakk
tk
paar
paar
tk
paar
tk
tk
tk
tk

1

kmpl

550
12
6
1
2
1
1
1
1
3
6

m
tk
pakk
tk
paar
paar
tk
paar
tk
tk
tk

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
Objekt: Loodi Mõisa moonakatemaja
MTÜ Loodi Mõisa Arendus
Eriala: 1338
Jrk. nr Tähistus
Nimetus
Ajam koos temperatuurianduriga

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

Hulk
6

PUMBASÕLM PÕRANDKÜTTELE
Tsirkulatsioonipump Q=0,65 l/s P=25 kPa,
sagedusmuunduriga
Seadeventiil DN25
Reguleerventiil DN20 Kvs=6,3
Kuulventiil DN40
Tagasilöögiklapp DN40
Mudafilter DN40
Liiniseadeventiil DN40

Ühik Märkused
tk

1

tk

1
1
3
1
1
1

tk
kmpl
tk
tk
tk
tk

2

tk

4
6
6

tk
tk
tk

VENTILATSIOONI KÜTE
SEADE TK301/PK301
Tsirkulatsioonipump Q=0,06 l/s P=20 kPa

1

tk

Pumbaseadeventiil DN15
2-tee ventiil DN15 Kv=1,6
Tagasilöögiklapp DN15
Kuulkraan DN15
Liiniseadeventiil DN15
Liiniseadeventiil DN10
Temperatuuriandur
Näitav termomeeter
Automaatne õhueraldi

1
1
1
3
1
1
1
3
1

PUHURKÜTE
Kalorifeer küttevõimsusega
koos kinnitusraamiga
Kalorifeer küttevõimsusega
koos kinnitusraamiga
Liiniseadeventiil DN15
Kuulkraan DN15

N=7000

W

N=6500

W

PUMBASÕLM KATLAMAJAS
Must vee- ja gaasitoru DN40
Isolatsioon seeria 24+6
Isolatsiooni kate
Tsirkulatsioonipump Q=0,47 l/s P=30 kPa,
sagedusmuunduriga
Seadeventiil DN40
Reguleerventiil DN15 Kvs=4
Kuulventiil DN40

sagedusmuundur

tk
kmpl ajamiga
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk

10
10
10
1

m
m
m
tk

1
1
3

tk
kmpl
tk

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk. nr
44
45
46
47
48
49

Objekt: Loodi Mõisa moonakatemaja
MTÜ Loodi Mõisa Arendus
Eriala: 1338
Tähistus
Nimetus
Tagasilöögiklapp DN40
Mudafilter DN32
Temperatuuriandur
Näitav termomeeter
Automaatne õhueraldi
Manomeeter

Hulk
1
1
1
3
1
1

Ühik Märkused
tk
tk
tk
tk
tk
kmpl

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud
materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.

