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Käesoleva magistritöö eesmärk oli mittekorduva planeeringuga korterelamute ning 

muinsuskaitsealuste äri- ja büroohoonete VKKV süsteemide renoveerimisega seotud 

probleemide kaardistamine, nendele tähelepanu juhtimine ning võimalike lahenduste 

väljapakkumine kolme Tartu linnas asuva objekti näitel. Töö tulemusena pakuti 

ülalmainitud hoonetüüpide VKKV süsteemide renoveerimisele välja erinevaid 

insenertehnilisi lahendusi, et tõhustada energiasäästu ning tagada kvaliteetne sisekliima. 

Tähelepanu juhiti ka asjaolule, et seni avaldatud ehitustehnilise seisukorra hinnangud on 

teostatud tüüpplaneeringuga korterelamute põhjal, kus sisekliima lahendused on 

teostatud ventilatsioonišahtide ning vee- ja kanalisatsioonipüstikute korrastamise abil. 

Nendes soovitatud lahendusi ei ole võimalik aga rakendada enne 20. sajandit ehitatud 

hoonete puhul, kus puuduvad ventilatsioonišahtid ning ühtsed korrustevahelised vee- ja 

kanalisatsioonipüstikud. 

Käesolevas magistritöös käsitletud VKKV süsteemide renoveerimisega seotud 

võimalikud probleemid valiti kolme Tartu linnas asuva objekti näitel, mis on ehitatud 

enne 20. sajandit: 1893. aastal ehitatud Tiigi 78 äri- ja büroohoone, 1895. aastal ehitatud 

Tiigi 80 korterelamu, 19. sajandi II poolel ehitatud Tuglase 9 korterelamu.  
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Sissejuhatus 
 

Magistritöös käsitletav teema on muutumas üha aktuaalsemaks, kuna vanade majade 

renoveerimisele pööratakse järjest enam tähelepanu ning tööde teostamist soositakse 

erinevate riiklike toetusskeemide abil. Aastatel 2010-2013 toetati 533 korterelamu 

renoveerimistöid Kredex'i rekonstrueerimistoetuste kaudu. Toetuste kogusumma ulatus 

37,8 miljoni euroni. Selle eest renoveeriti 1,4 miljonit m
2
 korterelamute pinda, mis 

moodustab hinnanguliselt 7% sihtturust [1]. 

Viimastel aastatel on avaldatud Eestis mitmeid uuringutulemusi tüüpplaneeringuga 

kortermajade renoveerimise kohta. Näiteks on Tallinna Tehnikaülikooli poolt avaldatud 

2009. aastal paneelmajade ehitustehniline seisukord [2], 2010. aastal telliskorterelamute 

ehitustehniline seisukord [3], 2011. aastal puitkorterelamute ehitustehniline seisukord 

[4] ning 2014. aastal rekonstrueeritud korterelamute analüüs [5]. Kuid puudulikud on 

uuringud ning renoveerimissoovitused mittekorduva planeeringuga kortermajadele ja 

muinsuskaitsealustele hoonetele. Teadaolevalt on puitkorterelamute uuring ainus, mis 

käsitleb muuhulgas ka enne 20. sajandit ehitatud hoonete ehitustehnilist seisukorda 

Eestis [4]. 

Käesolev magistritöö käsitleb mittekorduva planeeringuga korterelamute ning 

muinsuskaitsealuste äri- ja büroohoonete renoveerimisega seotud probleeme kolme 

Tartu linnas asuva objekti näitel, mis on ehitatud enne 20. sajandit. Töö keskendub 

süvitsi ülalmainitud hoonetüüpide VKKV (vee, kanalisatsiooni, kütte ja ventilatsiooni) 

süsteemide renoveerimisele ja insenertehniliste lahenduste väljapakkumisele 

energiasäästu tõhustamiseks ning kvaliteetse sisekliima tagamiseks. Et välja valida 

sobilikem renoveerimislahendus konkreetse hoone jaoks, töötatakse käesoleva 
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magistritöö käigus läbi erinevad renoveerimisvariandid ning võrreldakse neid omavahel. 

Hoonete energiatõhusamaks muutmisega kaasnevad piirdekonstruktsioonide õhu- ja 

soojapidavuse paranemine, mis omakorda eeldab aga samaaegselt ventilatsiooni- ja 

küttesüsteemi ümberehitust nõuetekohase sisekliima tagamiseks. Hoonete sisekliima 

kvaliteedile pööratakse tänapäeval üha suuremat tähelepanu, kuna inimesed veedavad 

üle 90% ööpäevast siseruumides või sõidukites ning kõigest 6% ööpäevast väljas [6]. 

Halvenenud sisekliimaga hoonetes registreeritakse sagedamini „haige hoone 

sündroomi“, hingamisteede haigusi, allergia ja astma sümptomeid, haiguslehtedel 

viibivaid tööealisi inimesi ning töövõime langust [7,8]. Halva sisekliima poolt 

põhjustatud kulutused hinnatakse arvutuste järgi suuremaks kui kütte- ja 

ventilatsioonisüsteemide käigushoidmiseks kuluva energia maksumust [7]. Tihti on 

halvenenud sisekliima peamiseks põhjuseks ebapiisav või puudulik 

ventilatsioonisüsteem [9,10].  

VKKV süsteemide renoveerimisele vanades mittekorduva planeeringuga hoonetes on 

seniajani pööratud väga vähe tähelepanu. Enamik väljapakutud lahendusi hõlmavad 

torustike väljavahetamist püstikutes, olemasolevate ventilatsioonilõõride puhastamist, 

radiaatorkütte torustiku üleviimist ühetorusüsteemilt kahetorusüsteemile. Kuid erineva 

ruumilahendusega korterite tõttu puuduvad vanades hoonetes korrustevahelised 

püstikud ja šahtid ning torustik kulgeb süsteemitult. Lisaks on tihtipeale puuduva 

teostusdokumentatsiooni tõttu teadmata torustiku täpne asukoht ja korteritevaheline 

kulgemine.  

Käesolevas magistritöös käsitletakse enne 20. sajandit ehitatud hoonetes VKKV 

süsteemide renoveerimisega seotud probleeme ning võimalikke lahendusi kolme Tartu 

linnas asuva objekti näitel: 

1. Tiigi 78 äri- ja büroohoone,  

2. Tiigi 80 korterelamu, 

3. Tuglase 9 korterelamu.  

Tiigi 78 on kultuurimälestiste hulka kuuluv 1893. aastal valminud historitsistlikus stiilis 

algselt korterelamuks ehitatud äri- ja büroohoone. Tiigi 80 on kultuurimälestiste hulka 

kuuluv 1895. aastal valminud korterelamu. Tuglase 9 on 19. sajandi II poolel valminud 

Tähtvere mõisa pargitagusesse hooneteansamblisse kuuluv moonakatemaja, mis 



9 

 

tänapäeval on kasutusel korterelamuna. Kõikides uurimialustes objektides puuduvad 

tüüpplaneeringuga ruumid, püstikud ja šahtid.  

Erinevate renoveerimislahenduste võrdlemisel tuleks hinnata muuhulgas energiasäästu, 

turuhinna muutust, renoveerimisprotsessi keskkonnamõju, sisekliima muutust, 

maksumust, tasuvusaega, funktsionaalsust, mugavust, müra vähenemist, hilisemate 

halduskulude muutust, majaosade seisukorra muutust. Magistritöö raames võrreldakse 

erinevate, renoveerimisel ette tulevate, probleemide lahendusi töö kiiruse ning 

otstarbekuse seisukohalt. Erinevatest VKKV projektidest tuuakse välja korduvalt 

tehtavad vead ning pakutakse välja erinevaid tehnilisi lahendusi. Lisaks käsitletakse 

probleeme seoses VKKV renoveerimisprotsessiga hoones, kus on elanikud sees ning 

hoones, mis on elanike poolt vabastatud. 

Käesolev magistritöö on jaotatud neljaks osaks, millele eelneb sissejuhatus ning 

järgnevad töö kokkuvõte ning kasutatud kirjandus koos lisadega. Töö esimeses osas 

antakse ülevaade temaatikaga seonduvast kirjandusest ning tutvustatakse analüüsis 

kasutatavaid hooneid ja nende ajalugu. Lisaks antakse esimeses osa ülevaade kolme 

objekti VKKV süsteemide hetkeolukorrast ja probleemidest. Töö teises, metoodika 

osas, kirjeldatakse uurimisaluste objektide renoveerimisprojekte. Sealjuures on 

projekteerimise metoodikaga seotud teemad liigitatud kolme alalõiku: küte; 

ventilatsioon; vesi ja kanalisatsioon. Töö kolmandas osas, võimalike 

renoveerimislahenduste peatükis, tuuakse objektide kaupa välja olulisemad VKKV 

süsteemide renoveerimisega seotud probleemid ning võimalikud variandid nende 

lahendamiseks. Neljandas osas tehakse käesoleva magistritöö tulemuste põhjal järeldusi 

ning pakutakse välja optimaalsemaid lahendusi uurimisaluste objektidega sarnaste 

renoveerimisprojektide jaoks.  

Enne 20. sajandit ehitatud hoonete kütte renoveerimisel tekkivatest probleemidest 

käsitletakse käesolevas magistritöös vaid mõningaid. Radiaatorkütte torustiku vahetus 

kütteperioodi ajal vajab põhjalikku planeerimist, selleks et hoone teistes osades oleks 

võimalikult vähe soojuskandja katkestusi. Tahkel küttel põhinevate 

kohtküttesüsteemidega hoonetes on tihtipeale probleemiks puudulik teave küttekollete 

tehnilise seisukorra kohta. 
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Ventilatsioonisüsteemide renoveerimisel enne 20. sajandit ehitatud hoonetes 

käsitletakse antud töös valikuliselt vaid mõningaid probleeme. Kontorihoones 

magistraaltorustiku projekteerimisel on tihtipeale probleemiks selle paiknemine ning 

mahutatavus teiste kommunikatsioonide kõrval, ripplae taga. Korterelamutes puuduvad 

püstikud ja ventilatsioonišahtid limiteerivad ventilatsioonisüsteemi rajamisel võimalikke 

lahendusi. Lisaks käsitletakse käesolevas magistritöös erinevaid lahendusi 

korterelamute soojustagastiga ventilatsiooniagregaadi ja mehaanilise väljatõmbe näol. 

Käesolevas töös ei käsitleta seejuures ruumipõhiseid ventilatsiooniseadmeid. Seda 

põhjusel, et 2014. aastal avaldati uuring, kus näidati, et selliseid agregaate renoveeritud 

kortermajades kasutades ei ole arvestuslikud õhuvooluhulgad tagatud ning alarõhu tõttu 

alaneb oluliselt soojustagasti temperatuuri suhtarv [5]. 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimisest tingitud probleeme käsitletakse 

käesoleva magistritööuurimisaluste objektide näitel. Esmaseks ja läbivaks probleemiks 

vanade hoonete vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimisel on puudulik ülevaade 

olemasolevast olukorrast. Lisaks puudutatakse käesolevas töös juurdeehitatavate 

sanitaarruumide kanalisatsioonitorustiku paigutamisega seotud probleeme ning 

püstikute ja šahtide puudumisest tingitud kommunikatsioonide paigaldamise võimalusi. 

Käesoleva magistritöö tulemusi ja järeldusi soovitatakse võtta aluseks teiste analoogsete 

hoonete renoveerimise planeerimisel. Selleks, et saada terviklikum juhend vanade 

hoonete renoveerimiseks, oleks vajalik antud magistritöö tulemuste edasiarendamine 

ning täiendamine erinevate VKKV süsteemide lahendustega. 
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1. Ülevaade 
 
1.1. Varasemad teadustööd käesoleval teemal 
 

Paljudes Euroopa riikides on uuselamute energiatarve vähenenud üle 50%, seejuures on 

ehituskulud jäänud muutumatuks. Tänu soodsale hinnale ning paranenud elukvaliteedile 

on energiasäästlikud lahendused ühiskonnas ka populaarseks muutunud. Uued 

energiasäästlikud hooned moodustavad kinnisvaraturust ligi 20%, kuid tarbivad vaid 5% 

kogu kasutatavast energiast. Vanade hoonete aeglase renoveerimistempo üks põhjustest 

võib olla majanduslik eeldus, et hoonete keskmine eeldatav kasutusiga on 30 aastat. 

Hoonete renoveerimisplaanide koostamisel ning sellejärgses otsustusprotsessis tuleks 

aga hinnata palju enamaid parameetreid üheaegselt nagu näiteks energiatarbe 

vähenemine, kinnisvara turuväärtuse tõus, hoone kasutusea pikenemine ning hoone 

osade olukorra paranemine [11].  

Varasemad analüüsid on näidanud, et suurimat hoone renoveerimise energisäästu saab, 

parandades hoone kommunikatsioonisüsteeme ning valides säästliku kütteliigi. Samas 

ühekordsetest investeeringutest on suurima kasuteguriga hoone soojustamine 

väljaspoolt. Konkreetse renoveerimisprojekti energiasäästu tulemuslikkus sõltub lisaks 

renoveerimisprojekti ja -eesmärgi valikule ka hoone tüpoloogiast, algsete 

konstruktsioonide soojapidavusest, eriosadeprojektide valikust ning kultuurimälestiste 

registris olevate hoonete puhul Muinsuskaitse eritingimustest. Renoveerimisprojekti 

valik peab toimuma mitmete kriteeriumite ning muutujate võrdluse tulemusena [12]. 

Tüüpiliselt valitakse renoveerimisprojekt kolme põhikriteeriumi – tasuvus, energiasääst, 

keskkonnamõju – alusel [13,14]. Kaasatud kriteeriumite hulka peaksid aga lisaks 

kuuluma veel hinnatav tasuvusaeg, ehitusmaterjalide mõju tervisele, tulemuse 
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esteetiline väljanägemine, halduskulud, funktsionaalsus, mugavus, müratõkke võime, 

hoone kasutusea pikenemine [12]. Lisaks kvantitatiivsetele kriteeriumitele, tuleks 

hinnata ka mõningaid kvalitatiivseid tegureid nagu ajaloolise ja sotsiaalse keskkonna 

väärtuse säilitamine [15]. 

Lisaks saavutatakse hoone renoveerimise järel märkimisväärne langus haldus- ning 

remondikuludes. Varasemate kogemuste ja uuringute põhjal on teada, et suurimat 

energiakokkuhoidu annavad küttesüsteemi rekonstrueerimine ja reguleerimine. 

Vähemökonoomsemate energiasäästu võtete hulka kuuluvad seinte soojustamine, 

akende vahetus ja katuse renoveerimine, kuna nendega kaasnevad suuremad 

investeeringud, mille tasuvusaeg algab alates 20 aastast [16]. 

Vanad hooned vajavad renoveerimist eelkõige seetõttu, et neis on suured soojuskaod 

ning õhulekked. Hoonete energiatõhusamaks muutmisele suunab Euroopa riikides ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hoonete energiatõhususe kohta [17]. 

Kultuurimälestiste registrisse kuuluvate vanade hoonete energiatarvet tuleb aga hinnata 

eraldiseisvalt muudele hoonetele seatud energiatarbe nõutetest, määrustest, eeskirjadest 

ning direktiividest [15]. Nende hoonete puhul tuleb ennekõike säilitada kaitsmise alla 

kuuluv väärtus [15]. Vanade puidust ühepereelamute renoveerimisprojektide kohta on 

avaldatud detailne analüüs võimalike praktiliste soovitustega, kuidas hoone välisilmet 

suuresti muutmata ning elanikke välja kolimata hoonete energiatõhusust oluliselt 

suurendada [18]. 

Teadaolevalt on Tallinna Tehnikaülikooli poolt avaldatud puitkorterelamute uuring 

ainus, mis käsitleb muuhulgas ka enne 20. sajandit ehitatud hoonete ehitustehnilist 

seisukorda Eestis. Kuna uuritud puitkorterelamud olid valdavalt vanad majad ja uuringu 

valimi hulka sattus ka palju tagasihoidlikumaid, algselt väikekorteritega elamuid, siis 

puudusid neis eraldi pesuruumid. Dušikabiinide paigaldamine kööki või WC-sse ilma 

selleks vajaliku hüdroisolatsiooni ja ventilatsiooni ehitamiseta põhjustab hallitus- ja 

seenkahjustuse teket. Keskmiselt juba viie aasta vanused dušikabiinid lasevad vett läbi 

ning kohati on vesi valgunud ka põrandalaudade alla. Vastu seina ehitatud dušikabiinide 

puhul kahjustub ka selle tagune sein. Lisaks kuivatatakse paljudes vanades 

korterelamutes pesu tubades. Selgus, et hallituskahjustuste esinemine ei sõltu 

korteriomaniku „jõukusest“, vaid pigem on olukord isegi vastupidine. Korterites, kus on 
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teostatud täielik renoveerimine, kuid pole välja ehitatud uut ventilatsioonisüsteemi või 

kasutatakse seda valesti (ei lülitata sisse), esineb hallituskahjustust suhteliselt rohkem. 

Halb komme on kodust lahkumisel ventilatsiooni töölejätmise asemel vannitoa või 

duširuumi uks kuivamise eesmärgil avatuks jätta. Lisaks on puitkortermajades suureks 

probleemiks tühjalt ja kütmata seisvad korterid. Nendega piirnevates korterites leidub 

ulatuslikke hallituskahjustusi WC-des/duširuumides [4] 

Tänapäevane elustandard eeldab vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olemasolu igas 

korteris. Varasemalt kasutuses olnud veetorud on olnud tsingitud või tsinkimata 

terastorud. Tsinkimata terastorude kasutamine halvendab vee kvaliteeti, seega 

niisugused torustikud tuleks esimesel võimalusel välja vahetada. Tsinkimata terastorude 

kasutamine elamuteveevarustuse süsteemides ei vasta standardis EVS 835 toodud 

soovitustele [4]. Tsingitud terastorudest sooja tarbeveesüsteemi tööiga on umbes 20 

aastat, mistõttu on sellise süsteemi renoveerimine väga aktuaalne probleem. Tsingitud 

terastorud halvendavad ka vee kvaliteeti. 

 

 

1.2.Tiigi 78 
 
1.2.1. Üldkirjeldus ja ajalugu 
 

Tiigi 78 hoone on 20.03.1997 nimetatud kultuurimälestiseks kultuuriministri määruse nr 

12 järgi [20]. Ehitustöid teostatakse tänavapoolse tiiva esimesel korrusel. 

Hoone tehnilised näitajad: 

· L-kujuline kolmekorruseline hoone; 

· esmane kasutuselevõtu aasta 1893; 

· hetke kasutusotstarve – õppehoone; 

· suletud netopind 4203,6 m
2
; 

· vundamendi kohta info puudub; 

· kandekonstruktsioon − monteeritav raudbetoon; 
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· vahe- ja katuselaed − monteeritav raudbetoon; 

· välissein − tellis; 

· katusekate − plekk; 

· välisviimistlus − lihtkrohv; 

· küttesüsteem − kaugküte, radiaatorküte [19]. 

Hoone on iseloomulik näide 19. sajandi lõpul ehitatud historitsistlikus stiilis hoonest. 

Fassaadi põhielementideks on kolm neorenessansskatusega läbi II ja III korruse 

kulgevat erkerit. Tänavapoolset fassaadi ilmestavad I korruse akende alused simsid, I ja 

II korruse vaheline simss, katusealune konsoolkarniis, I korruse akende alused kassetid, 

nende akende karniisid, II korruse akende konsoolidele toetuvad kaarkarniisid, akende 

raamistus. Tänavalt viib kaarsillusega kangialune hoovi, mille ees on kahetiivaline 

kaunistustega metallvärav [21]. 

Tiigi 78 alad kuulusid algupäraselt Nõo kihelkonna Tähtvere eramõisale, 

kinnistusnumbriga 368 [22]. 1887. aastal sai krundi omanikuks Tartu kaupmees 

Heinrich Oswald Wöhrmann, kes ehitas krundile puust tubakavabriku hoone ning elamu 

[21]. 1893. a. puhkes vabrikus tulekahju ja suurem osa hooneid põles ära. Krundi ostis 

vabrikant N. Jekimov, kes ehitas C. Beschti projekti järgi krundile praeguse Tiigi 78 

hoone. Tänavapoolne fassaad ehitati kolme torniga, raudväravaga kangialusega ning 

kahe paraadsissekäiguga, mis on ka tänapäeval säilinud. 20. sajandi alguses oli Tiigi 80 

peamiselt üürikorteritena välja renditud nii ülikooli töötajatele, tudengitele kui ka muule 

linnarahvale, majas asus ka tütarlaste eragümnaasium [21,22]. Alates 1917. aastast oli 

krundil malmivalutehas [21]. Saksa okupatsiooni alguses võtsid maja enda valdusesse 

Wehrmachti sõjaväeosad ning muutsid kasarmuks ja staabiks [22]. Pärast Tartu 

hõivamist nõukogude armee pool, läks maja nõukogude armee valdusesse, kes kasutas 

peamiselt vähem kannatada saanud õuepealset puumaja ning tänavaäärne kivihoone 

täitis oma katkise katuse ja puuduvate akende tõttu abiruumide ülesannet [22]. 13. 

jaanuaril 1947 anti Tartu linna täitevkomitee aktiga Tiigi 78 ja 80 asuvad majad üle 

ülikoolile üliõpilaste ühiselamu korraldamiseks [22]. 1972. aastal kolis Tiigi tn 78 majja 

Tartu Ülikooli Kirjastus, aastal 1986 toodi sinna ka trükikoda ja raamatuladu [23]. 

Trükikoda tegutses Tiigi tänaval kuni aastani 2014 [23]. 
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1.2.2. VKKV süsteemide ülevaade 
 

Korruse uueks rentnikeks on alates 2014. aastast Tartu ja Viru Vangla. Korrusele 

ehitatakse välja kontoripinnad ning intervjuuruumid ennetähtaegselt vabanenud vangide 

intervjueerimiseks. Uute rentnike soovide kohaselt muudetakse ruumiplaani, 

uuendatakse radiaatorküttesüsteem ühetoruliselt süsteemilt kahetorulisele süsteemile 

(Joonis1.1.), ehitakase välja uued WC-d ja duširuum ning rajatakse uus 

soojustagastusega ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid lõunapoolsetesse kontoritesse. 

 

Joonis 1.1. Radiaatorite ühendusskeemid: ühe- ja kahetorusüsteemid [24] 

Ühetoru küttesüsteemis läbib soojuskandja kõik järjestikku ühendatud küttekehad. 

Seega jõuab kõikidesse ühe püstikuga ühendatud radiaatoritesse erineva temperatuuriga 

soojuskandja. Sellise süsteemi tasakaalustamine käib radiaatorite suuruse või ribide arvu 

muutmise teel. Termostaatventiili paigaldamine liinile ajaks kõik liinile järgnevad 

küttekehad tasakaalust välja [3]. 

Kahetorusüsteemis ühendatakse küttekehad jaotustorustikuga paralleelselt. See 

tähendab, et moodustub ringluskontuur läbi küttekeha. Kahetorusüsteemile 

paigaldatakse ka termostaatventiilid, millega saab teiste süsteemis olevate küttekehade 

tasakaalu rikkumata reguleerida korterisisest temperatuuri. 
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1.2.3. VKKV süsteemide probleemid 
 

Vanade hoonete renoveerimisel tuleb lähtuda nende eripäradest. Tiigi 78 büroohoone 

VKKV süsteemide renoveerimisel tulenevad võimalikud probleemid on välja toodud 

alljärgnevates punktides. 

Küttesüsteemi uuendamisest tulenevad probleemid. 

· Antud tiiva keldri- , teisel ning kolmandal korrusel olid rentnikud sees ning 

toimus igapäevane töö. Kuna küttepüstikute vahetus toimus veebruaris, tuli leida 

lahendus kiiretele töövõtetele, et teisi korruseid kasutavate rentnike 

töötingimused ei kannataks. 

· Otstarbekate ajutiste süsteemide rajamine. 

 

Ventilatsiooni- ning jahutustöödest tulenevad probleemid. 

· Ventilatsioonitorustike läbiviimine muinsuskaitse all olevatest seintest. 

· Ventilatsiooni magistraaltorustiku mahutamine ripplae taha teiste 

kommunikatsioonide kõrvale. 

· Ventilatsiooniseadme õhuvõtu ning väljaviske koha leidmine, kuna püstikute 

vedamine läbi ülemiste korruste oleks rentnike seisukohast tülikas. Õhuvõtu 

kõrgus maapinnast peab olema vähemalt kaks meetrit, haljasala tsoonis üks 

meeter [25]. Välisõhuresti peab saama liigitada standardi EVS-EN 13030:2002 

järgi [26].  

· Jahutusseadmete välisosade paigaldamine muinsuskaitse all oleva hoone 

välisfassaadile. 

· Jahutusseadmete kondentsvee transport. 

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamisest tulenevad probleemid. 

· WC-de põrandapinna tõstmine ülejäänud korruse põranda kõrgusmärgiga 

±0,000. 

· Kanalisatsioonisüsteemile tuulutuse tekitamine. 
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· Tarbe- ning tuletõrjevee magistraalide paigutamine koridori lae alla koos 

ventilatsiooni magistraalkanalite ning kaabliredelitega. 

· Teise korruse osaline tarbevesi võetakse tuletõrjevee torustikust [27]. 

 

 

1.3. Tiigi 80 
 
1.3.1. Üldkirjeldus ja ajalugu 
 

Tiigi 80 hoone esmane kasutuselevõtuaasta on 1895. Tiigi 80 koos Tiigi 78 hoonega on 

20.03.1997 nimetatud kultuurimälestiseks kultuuriministri määruse nr 12 järgi [20]. 

Hoone on osaliselt kivi ja osaliselt puitmaja.  

Hoone tehnilised näitajad: 

· esmane kasutuselevõtu aasta 1895; 

· hetke kasutusotstarve − muu kolme või enama korteriga elamu; 

· suletud netopind 732,7 m
2
; 

· vundament − info puudub; 

· kandekonstruktsioon − puit, tellis; 

· vahe- ja katuselaed − puit; 

· välissein − puit, tellis; 

· katusekate − plekk; 

· välisviimistlus − lihtkrohv, puit; 

· küttesüstem − kaugküte, radiaatorküte, ahiküte [28].  

Hoone rekonstrueerimisprojekti on koostanud arhitekt Kaido Kepp (Arhitektuuriklubi 

OÜ) aastal 2013. Hoonel on 2 korrust ja katusekorrus. Hoone sise- ja välisviimistluses 

jälgitakse väljakujunenud miljööväärtuslikku piirkonda sobivaid lahendusi. Viimistluses 

kasutatakse maksimaalselt naturaalseid materjale. Renoveerimisprojekti järgi 

planeeritakse elamusse kokku 15 korterit: üks ühetoaline, 8 kahetoalist, kolm 

kolmetoalist ja kolm neljatoalist. Hoone asub suletud sisehoovis, kuhu on projekteeritud 
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ka laste mänguväljak ning roheala. Tellisest ja maakivist vundamendi ning sokli osa 

soojustatakse vertikaalselt renoveerimisprojekti järgi 50 mm paksuse vahtpolüstürooli 

kihiga. 

 

 

1.3.2. VKKV süsteemide ülevaade 
 

Olemasolevas korterelamus elasid elanikud üürilepingu alusel. Renoveerimistööde 

alguseks olid kõik lepingud lõppenud ning inimesed välja kolinud. Hoonesse jäid vaid 

mõningad mööbliesemed, mille utiliseerimine oli lammutustöid teostava ettevõtte 

töövõtus. Renoveerimistööde käigus eemaldati hoone puitosalt välisvooder; terve hoone 

ulatuses katusekonstruktsioon; tulemüür ehitati kõrgemaks ja laiemaks tulenevalt 

katuseharja tõstmisest ning soojustuse seina lisamisest. Välja ehitati lisakorrus 

katusekorruse näol. 

Kõik olemasolevad VKKV süsteemid demonteeriti ning utiliseeriti. Rajatakse uus  

kütte-, vee-, kanalisatsiooni- ning ventilatsioonisüsteem.  

 

 

1.3.3. VKKV süsteemide probleemid 
 

Vanade hoonete renoveerimisel tuleb lähtuda nende eripäradest. Tiigi 80 korterelamu 

VKKV süsteemide renoveerimisel tulenevad võimalikud probleemid on välja toodud 

alljärgnevates punktides. 

Küttesüsteemi uuendamisest tulenevad probleemid. 

· Iga korruse erineva ruumiplaani ning korteripõhiste soojusarvestite tõttu ei 

kasutata tüüpkorterelamute küttepüstikute skeemi. 

· Pesuruumi vesipõrandakütet ei ole võimalik kütteperioodivälisel ajal kasutada. 
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Ventilatsioonitöödest tulenevad probleemid. 

· Iga korruse erineva ruumiplaani tõttu iga korteri ventilatsioonisüsteemi 

individuaalne planeerimine. 

· Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadet kasutades tulenevad ruumiplaanist 

tingituna mitmed ristumised torustikus. 

· Kaminate kasutamiseks piisava värske õhu pealevool. 

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamisest tulenevad probleemid. 

· Ruumiplaanist tingituna põrandataladega risti kulgev kanalisatsioonitorustik. 

 

 

1.4. Tuglase 9 
 
1.4.1. Üldkirjeldus ja ajalugu 
 

Tuglase 9 hoone kuulub algupäraselt Tähtvere mõisa kompleksi. Tähtvere mõisa 

(Techtelverde või Techelfer) on esmamainitud 1515. aastal ning keskajal kuulus mõis 

Tartu piiskopile [31]. Mõisaansambel on vaba planeeringuga ning sellesse on kuulunud 

palju hooneid, mis enamjaolt paiknesid väljaspool sälkoruga ümbritsetud parki [30,32]. 

Tuglase 9 aadressil asuv hoone, endine moonakate maja, on üks väheseid pargitagusest 

hooneteansamblist säilinud hooneid [32]. Tänapäeval hoone muinsuskaitseliste 

kultuurimälestiste hulka ei kuulu. Teine moonakate maja ja kuurid on hävinenud, 

säilinud on vaid ligiduses asuv sepikoda [32,33]. 

Hoone tehnilised näitajad: 

· esmane kasutuselevõtu aasta − teave puudub; 

· hetke kasutusotstarve − muu kolme või enama korteriga elamu; 

· suletud netopind 514,6 m
2
; 

· vundament − madalvundament; 

· kandekonstruktsioon − puit; 
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· vahe- ja katuselaed − puit; 

· välissein − puit; 

· katusekate − eterniit; 

· välisviimistlus − lihtkrohv; 

· küttesüsteem − kohtküte, ahju- või kaminaküte [29]. 

Eesti NSV-s säilinud mõisahoonete inventeerimisankeedi järgi on Tuglase 9 aadressil 

asuv hoone ehitatud 19. sajandi II poolel ning selle põhilisteks ehitusmaterjalideks on 

maakivi, telliskivi ning krohv [30]. Tegelikkuses on hoone trepikoda savitellistest, 

esimese korruse kandeseinad palkseinad ning teise korruse kandeseinad puitkarkassil.  

 

 

1.4.2. VKKV süsteemide ülevaade 
 

Tartus, Tähtvere linnaosas paiknev 14 korteriga korterelamu VKKV süsteemid olid 

tänapäevases mõistes iganenud ning vajasid renoveerimist. Kuna algupäraselt puudusid 

hoones nii duširuumid kui ka WC-d, oli ainukeseks vee- ja 

kanalsisatsioonisüsteemideks külma vee toru köögi valamuni ning heitvee 

kanalisatsioon valamust (üldjuhul malmtoru d=50 mm). Mugavustingimuste 

parandamiseks olid elanikud seniste välikäimlate asemel ehitanud korteritesse WC-d 

ning duširuumid korteritesse. 14st korterist 13s oli sisse ehitatud vesiklosetiga 

tualettruum ning 10s korteris pesemisvõimalus vanni või duši näol. Pesemisruumidest 

ainult viiel juhul oli pesuruumiks ehitatud eraldi ruum. Ülejäänud viie juhul oli 

dušikabiin või kardinaga dušinurk paigaldatud köögi nurka. Pesemisruumidest oli ainult 

kahes korteris tekitatud niiskesse ruumi mehaaniline väljatõmme vannitoa ventilaatori 

näol. Liigniiskuse hoone konstruktsioonidesse liikumise probleem tuleb lahendada 

mehaanilise väljatõmbe väljaehitamisega ning kõigi dušinurkade jaoks eraldi ruumide 

ehitamisega, kasutades tänapäevaseid tehnilisi lahendusi niiskustõkke paigaldamisel. 

Vastasel juhul tekitatakse kahju kõigi korteriomanike vahel ühisomandis oleva hoone 

põhikonstruktsioonidele. 
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Küttesüsteemid 

Hoonel oli ahiküttel põhinev kohtküttesüsteem1
. Kööktubades ning väiksemates 

ühetoalistes korterites oli soemüüriga pliit, suuremates korterites lisandus pliidile ka ahi. 

Valdavalt oli küttekollete seisukord rahuldav ning kutselise korstnapühkija hinnangul 

kiireloomulisi parandustöid ei vajata. Kahes korteris oli vannitubades kasutusel ka 

elektriline põrandaküte. Korstnapitsid lammutati ja ehitati uued aastal 2006. Tarbevee 

soojendamine toimus korteripõhiste elektriboilerite abil. 

 

Ventilatsioonisüsteemid 

Algupärane väljatõmbesüsteem oli lahendatud pliidi soojamüüride ülemises osas 

paikneva ventilatsioonirestiga. Puuduvad eraldiseisvad ventilatsioonišahtid ning -

püstikud. Ühe korteri puhul oli antud resti viidud ka vannitoa loomuliku ventilatsiooni 

torustik. Selline tegevus viib aga korstnasse liigset niiskust, mis põhjustab seal pigi 

teket. Antud lahendus likvideeriti pärast kutselise korstnapühkija ettekirjutust. Värske 

õhu pealevool oli algselt lahendatud läbi piirdekonstruktsiooni ning puitakende 

vahedest. Enamus puitakendest oli välja vahetatud õhutihedamate plastikakende vastu, 

mis pärssis ka värske õhu pealevoolu ning mõningatel juhtudel oli häiritud ahjude piisav 

tõmme. 

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid 

Algupärased veetorustikud olid rajatud terastorudest. Korterisiseste sanitaarremontide 

käigus oli terastorusid välja vahetatud vask- ning plastiktorude vastu. Torustike 

kulgemise kohta ei olnud teostatud inventeerimist. Pumbajaamast tuli külma vee 

torustik hoone idaküljel asuva esimese korruse keskmise korteri keldrisse. Edasine 

hargnemine ei olnud teada ning vajalik oli teostada vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

                                                           
1Soojust toodetakse kohapeal ühe või mitme ruumi soojuskadude kompenseerimiseks Kui 
kohtküttesüsteem hõlmab tervet korterit, siis niisugust lahendust nimetatakse korterkütteks. Kõige 
tüüpilisemateks kohtküttesüsteemideks on ahiküte, elektriküte, gaasiküte ja viimasel ajal üha sagedamini 
kasutamist leidvad soojuspumpadel põhinevad lahendused.  
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inventeerimine. Käesoleva magistritöö valmimise ajaks ei olnud inventeerimist 

teostatud. 

 

 

1.4.3. VKKV süsteemide probleemid 
 

Vanade hoonete renoveerimisel tuleb lähtuda nende eripäradest. Tuglase 9 korterelamu 

VKKV süsteemide renoveerimisel tulenevad võimalikud probleemid on välja toodud 

alljärgnevates punktides.  

Küttesüsteemi renoveerimisest tulenevad probleemid. 

· Korteriomanike suhtumine küttekolletesse kui ainuomandisse ja 

mittearvestamine hoone üleüldise tuleohutusega. Paljud korteriomanikud ei ole 

nõus kord aastas laskma kutselisel korstnapühkijal küttekoldeid puhastada ning 

üle vaadata. Sellega võib jääda märkamata küttekollete amortiseerumine 

varajases staadiumis. 

· Küttekollete lammutamine ning uute ehitamine selleks ebapädevate inimeste 

poolt. 

 

Ventilatsioonisüsteemide rajamisest tulenevad probleemid. 

· Hoonel puuduvad püstikud, kuhu suunata ventilatsiooni väljavise. 

· Korruste plaanilahendus on erinev, seega tuleb läheneda igale korterile 

individuaalselt. 

· Süsteemi väljaehitamisega kaasnevad lammutus- ja taastamistööd korterites. 

· Torustiku peitmiseks vajalike karniiside sobitamine sisearhitektuuriga. 

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimisest tulenevad probleemid 

· Puuduvad inventeerimisjoonised. 
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· Puuduvad püstikud torudele. 

· Veetorude paigaldamiseks tuleb torusid vedada läbi naaberkorterite, kus on 

teostatud juba suuremahulised remonttööd. 

· Esimese korruse otsakorterite kanalisatsioonil puudub tuulutus, millest on 

tingitud ka sagedased ummistused. 
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2. Metoodika 
 
2.1.Tiigi 78  
 
2.1.1. Projekteerimise ülevaade 
 

Tiigi 78 tänavapoolse tiiva esimese korruse renoveerimisprojekti eesmärgiks oli 

kaasajastada VKKV süsteemid ning viia ruumiplaan uue rentniku soovidega vastavusse. 

Võrreldes olemasoleva ruumiplaaniga (Lisa 1.), lammutati mõned mittekandvad 

siseseinad, ehitati WC-d, duširuum, intervjuuruumid (Lisa 2.). 

 

 

2.1.2. Küttesüsteemide projekteerimine 
 

Esimesel korrusel oli olemasolev radiaatorküte ülajaotusega ühetorusüsteem. Sooja vee 

pealevool toimus lae all olevast magistraaltorustikust ning mahavool oli ühendatud 

keldrikorruse pealevoolu torustikuga. Teisel ja kolmandal korrusel oli kahetorusüsteem 

juba välja ehitatud ning pealevoolu toru otsad olid toodud esimese korruse lae alla 

(Joonis 2.1.). Projekteeriti uued radiaatorid ning kahetorusüsteem (Lisa 3.). 

Projekteerimise üheks aluseks võeti küttesüsteemi inventeerimisjoonis (Lisa 4.) 

Kuna küttetorustike ning radiaatorite vahetus toimus kütteperioodil, pidi hoone üldisi 

küttekatkestuste kordi ning kestvusi minimeerima. Esmase katkestuse ajal paigaldati 

laealuse pealevoolu magistraali algusesse sulgventiilid õhutusventiiliga (Joonis 2.2.). 

Nii oli võimalik tekitada pealevoolu katkestus ainult antud korrusel ning pealevooluta 
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jäi ainult keldrikorrus. Samuti vähenes süsteemi tekkiva õhu hulk.  

 

Joonis 2.1. Esimese korruse pealevoolu 

magistraaltoru, perspektiivne esimese 

korruse pealevool ning teise ja kolmanda 

korruse mahavool (autori foto; 

04.06.2013) 

Joonis 2.2. Ajutine sulgventiil 

magistraaltorul (autori foto; 11.02.2014) 

 

 

Radiaatorite eemaldamisega alustati magistraali lõpust, kasutades ajutist sulgventiili 

ning torusid keldrikorruse pealevoolu tagamiseks (Joonis 2.3.). Kuna keldrikorruse 

seinad olid paksemad kui esimese korruse seinad, tuli keldrikorrusele torud viia seinast 

kaugemalt. Seetõttu ehitati esimese korruse põrandavalu ajaks läbiviigukohtadele ca 

0,5x0,5 m raketis, et oleks hiljem võimalik teostada keevitustöid põranda tasapinnast 

allpool. Pärast torude vahetust said avad täis valatud. 
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Joonis 2.3. Ajutiste torude kasutamine (autori foto; 18.02.2014) 

Lahti ühendatud esimese korruse 

pealevool 

Ajutine pealevoolu toru teiselt korruselt 

keldrikorrusele 

Ajutine tagasivoolu toru teiselt korruselt 

keldrikorrusele 

Väljavahetatav radiaator 
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2.1.3. Ventilatsiooni ja jahutuse projekteerimine 
 

Enne renoveerimistööde algust puudus antud korrusel toimiv ventilatsiooni- ning 

jahutussüsteem. Paigaldatud olid üksikud väljatõmbeventilaatorid, mis olid juhitud 

aknaavast välja. Korrusel oli olnud sisse- ja väljapuhkeventilaatorid, millest andsid 

märku lae all ja seinte ääres olevad kandilise ristlõikega ventilatsioonikanalid  

(Joonis 2.4.). 

 

Joonis 2.4. Näide väljatõmbesüsteemist enne renoveerimist (autori foto; 04.06.2013) 

Projekteerimise ülesandeks oli esimese korruse õhuvahetus lahendada soojustagastiga 

elektrikalorifeeriga ventilatsiooniseadmega. Korruse lõunapoolsetesse kontoritesse ja 

nõupidamisruumi projekteeriti konditsioneerid. Vestlusruumide jahutamine lahendati 

sissepuhke torustikule paigaldatud jahutuskalorifeeriga. Vastavalt Muinsuskaitse 

eritingimustele tuli säilitada hoone algupärased savitellistest laotud siseseinad [34]. 

Seetõttu tuli leida magistraaltorustiku paigaldamistee nõnda, et saab kasutada juba 

varem lõhutud avasid (Joonis 2.4.). (Lisa 5.) 

Ventilatsiooniseadme õhuvõtu ja heitõhu väljaviske viimine katusele oleks olnud teisel 

ning kolmandal korrusel juba renoveeritud ruumide ja rentnike poolt kasutuses olemise 

tõttu kulukas ja keeruline. Seetõttu sai heitõhu jaoks kasutatud juba välisseina läbivat 

kasutuseta ventilatsiooniava. Õhuvõturest paigaldati akna ülemise ruudu asemele. Rest 

värviti valgeks (Joonis 2.5. ja Joonis 2.6.). 
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Joonis 2.5. Õhuvõturest ja heitõhuava 

(rest paigaldamata) väljastpoolt 

(autori foto 18.03.2014) 

 

Joonis 2.6. Õhuvõtt (üleval) ja 

väljavise (all) seestpoolt (autori foto 

25.03.2014) 

 

Jahutusseadmete tootjad näevad ette, et jahutusvedeliku transportimisel võib 

maksimaalne torustiku pikkus olla ca 20 m. Pikim jahutusseadme siseosa asus aga 

välisosast 42 m kaugusel. Seega projekteeriti kõikide jahutite siseosade teenidamiseks 

neli välisosa (Lisa 5.). Tulenevalt asjaolust, et hoone on kultuurimälestiste nimekirjas 

[20], tuli jahutusseadmete välisosadele leida mittesilmapaistvad kohad. Välisosade 

asukohtadeks sai valitud juurdeehitise sein ning trepitagune (Lisa 5.). 

Jahutusseadmete tööst tekib kondentsvesi, mis tuleb juhtida kanalisatsiooni. Vabavoolse 

juhtimise teel oleks jäänud kabinettide ning koridori seintele d=32 mm 

kanalisatsioonitorud nähtavale. Seetõttu projekteeriti jahutusseadmete siseosadele 

kondentsvee pumbad, mis pumpaks vee üles ripplae taha, kust liiguks vesi 

kanalisatsiooni torus vabavoolselt edasi püstikuni. 
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2.1.4. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine 
 

Enne renoveerimistööde algust oli algupäraste terastorude külge ühendatud nii vask- kui 

ka plastiktorusid. Olemasolevate veevarustussüsteemide inventeerimine oli raskendatud 

torustike jagunemise ning kulgemise ette ehitatud kipsplaatseinte ning 

kandekonstruktsiooni süvistatuse tõttu (Lisa 4.). Krohvisiseste torude asukohad jäid 

tuvastamata, kuna inventeerimise ajal ei kasutatud detektorit. Puudusid rajatud vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide teostusjoonised. 

Antud korrusele projekteeriti uus vesivarustussüsteem alates püstikust. Sanitaarruume 

ning puhkeruumi teenindav tsirkulatsiooniga sooja ja külma vee torustik projekteeriti 

plastiktorudest ning tuletõrje vesi vastavalt standardile terastorudest (d=50 mm) [27]. 

Vastavad joonised on ära toodud Lisas 6. Kuna esimeselt korruselt kulgesid veetorud ka 

teisele korrusele, tuli minimeerida vee katkestusi ning kasutada võimalusel ajutisi 

torusid ja täiendavaid sulgventiile. (Joonis 2.7.). 

 

Joonis 2.7. Ajutised veetorud ja sulgventiilid (autori foto; 11.02.2014) 

Kanalisatsioonitorud projekteeriti keldrikorruse lae alla, kus ühendati olemasoleva 

torustikuga (Lisa 6.). Kanalisatsiooni tuulutuse viimine läbi ülemise kahe korruse 

katusest välja ei olnud otstarbekas, kuna antud lahendus oleks kaasa toonud puurimis- 

ning taastamistöid ülemistel korrustel, kus inimesed töötasid kontorites. Kanalisatsiooni 

tuulutus lahendati vaakumklapiga, mis jäi ripplae taha. 
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Duširuum ning WC-d asetsesid võlv-vahelael. Võlvid paiknesid risti 

kanalisatsioonitorude kulgemissuunale ja võlvidesse kanali lõikamine torude jaoks 

nõrgendanuks võlvide kandevõimet. Torude puurimine läbi võlvide otse keldrikorrusele 

ei olnud samuti otstarbekas, kuna keldrikorrusel ei olnud ruumi lae all kanalisatsiooni-

torustiku paigaldamiseks. Seega projekteeriti kanalisatsioonitorud vahelae kandva osa 

pealt koridori, kust sai toru viia läbi olemasoleva ava keldrikorrusele. Erinevad 

lahendused on välja toodud peatükis 3.1.4. 

 

 

2.2. Tiigi 80  
 
2.2.1. Projekteerimise ülevaade 
 

Tiigi 80 korterelamu renoveerimist alustati, kuna olemasolev hoone oli amortiseerunud 

nii kandetarindite kui ka tehnosüsteemide osas. Renoveerimistööde eesmärgiks oli leida 

kaasaegselt renoveeritud korteritele uued omanikud. VKKV süsteemide projekteerimise 

ülesandeks seati kõigi korterite soojavarustuse rajamine kahetorusüsteemil baseeruvale 

radiaatorküttele korteripõhiste soojuskulumõõtjatega, nõuetekohane 

ventilatsioonisüsteem kahe väljatõmbeventilaatori näol, vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid vastavalt ruumi- ning kodumasinate plaanile. 

 

 

2.2.2. Küttesüsteemide projekteerimine 
 

Projekteeritav küttesõlm oli ette nähtud keldrisse. Keldrist suundus esimesele korrusele 

kolm peale- ja tagasivoolumagistraali. Esimesel korrusel jaotusid magistraalid korterite 

vahel laiali ning suundusid edasi teisele ning kolmandale korrusele (Lisa 7.). 

Sanitaarruumide keskküttesüsteemil põhinev põrandaküte kuulus 

ümberprojekteerimisele elektripõrandakütte vastu, kuna kütteperioodivälisel ajal ei 
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oleks võimalik sanitaarruume kütta. 

 

 

2.2.3. Ventilatsioonisüsteemide projekteerimine 
 

Ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel valiti lõplik lahendus kolme variandi vahel. 

Valiku teostamisel said otsustavaks ehitushind, töö kiirus ning klientide soovid. 

Variandi nr 1 kohaselt toimuks väljatõmme korterist köögi pliidikubu kaudu, mille 

väljavisketorustik juhitaks ventilatsioonišahti kaudu katusele. Iga korteri köögikubul 

oleks eraldi väljavisketorustik (d=125 mm). Lisaks toimuks väljatõmme sanitaarruumist 

katuseventilaatori abil. Igal korteril oleks oma katuseventilaator ning juhtpult 

sanitaarruumi seinal. Värskeõhu pealevool läbi seintes paiknevate värskeõhuklappide. 

Antud süsteemi ehitusmaksumuseks kujuneks hinnanguliselt 26 000.- € + käibemaks. 

Variandi nr 2 kohaselt paigaldatakse igasse korterisse ventilatsiooniseade. Õhuvõtt 

toimuks läbi seinas paikneva õhuvõturesti ning väljavise oleks suunatud 

ventilatsioonišahti kaudu katusele. Väljatõmme toimuks köögist ning sanitaarruumidest 

ja sissepuhe elu- ja magamistubadesse. Kaminate kasutamiseks on vajalik, et värske õhk 

tuleks läbi seinas olevate värskeõhuklappide (Lisa 8.). Variandi nr 2 ehitusmaksumus 

oleks hinnanguliselt 61 000.- € + käibemaks. 

Variandi nr 3 kohaselt toimuks köögist väljatõmme pliidikubuga, mille heitõhk 

juhitakse ventilatsioonišahti kaudu katusele. Sanitaaruumide väljatõmmet teenindaks 

katuseventilaator. Hoonel oleks kaks katuseventilaatorit, millest üks teenindaks 

puitseintega hooneosa ning teine kiviseintele rajatud hoone osa. Värske õhu pealevool 

toimuks läbi akendes olevate tuulutusrestide (Lisa 9.). Antud variandi hinnanguline 

ehitusmaksumus oleks 15 000.- € + käibemaks (ei sisalda tuulutusreste akendes, mis on 

avatäidete hankes). 

Lõplik otsus langetati variandi nr 3 kasuks. Otsustavaks sai ehitusmaksumus, mis 

tulenes minimaalsest õhukanalite paigaldamisest ning kahe ventilaatori kasutamisest. 
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Ventilatsioonisüsteemide erinevate lahenduste ehitusmaksumuse eelarvestamise 

metoodika põhines variantide eskiisjoonistelt loetud mahtudel. Magistritöö autori poolt 

loeti kokku eraldi seadmed, torustiku maht, fassoonosad, mineraalvilla maht, avade 

puurimised, õhujagajad ja muud elemendid. Saadud mahud kanti tabelisse koos 

ühikhindadega. Ühikhinnad saadi tarnijatelt hinnapakkumiste alusel või kataloogides 

välja toodud hindade põhjal. Kataloogihindadele rakendati hinnasoodustuskoefitsenti 

vastavalt lõputöö autori senisele kogemusele ventilatsioonitööde eelarvestamisel. 

Omakulu ventilatsioonitöid teostavale firmale koosnes ehitusmaterjalide koondhinnast, 

millele lisandusid paigalduskeerukusele vastavad tööjõukulud, kontori 

ülalpidamiskulud, ametiautode liisingmaksed, telefoniarved ja maksud. Lahenduse 

ehitusmaksumus saadi, lisades ventilatsioonitöid teostava firma omakulule firma 

kasumi. 

 

 

2.2.4. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine 
 

Veetorustik projekteeriti põranda- ning seinasisestsena. Magistraaltorustik paigaldati 

šahtidesse. Kanalisatsioonitorustik projekteeriti põrandasisestena ning põrandataladega 

ristumise puhul alumise korruse ripplae taha. Sellisel juhul tuli kasutada 

heliisolatsioonina mineraalvilla ning tuletõkketsoonist läbimineku puhul 

tuletõkkemansette. Tiigi 80 vee- ja kanalisatsiooni projekt on toodud Lisas 10. 
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2.3. Tuglase 9  
 
2.3.1. Projekteerimise ülevaade 
 

Käesoleva magistritöö valmimise ajaks puudus antud objektil renoveerimisprojekt. 

Koostamata oli ka energiaaudit. Autori poolt pakutakse magistritöö käigus välja 

erinevaid lahendusi ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks ning projekteerijale VKKV 

süsteemide projekteerimise lähteülesandeid (Lisa 11). 

 

 

2.3.2. Küttesüsteemide projekteerimine 
 

Mitmed korteriomanikud ei ole nõus maksma korstnapühkijale iga-aastase küttekollete 

ülevaatamise eest. Seega on mõttekas tellida ühiselt kõigi küttekollete puhasstus lisaks 

üleüldisele korstende pühkimisele ning tasuda kutselisele korstnapühkijale korteriühistu 

kogutud hooldustasude alt. Nõnda on korteriühistul igal kalendriaastal ülevaade 

korstnapühkija akti näol kõikide küttekollete seisukorra üle. Juhul, kui korteriomanik ei 

likvideeri probleemset olukorda, saab korstnapühkija informeerida Päästeametit, kellel 

on õigus ka trahvimisele. 

Tänapäeval on turul elektriboilerid, mis arvestavad nädalast tarbimist ning reguleerivad 

selle põhjal hommikusi, õhtusi ning nädalapäevadest sõltuvaid temperatuure. Antud 

boilerite kasutamine annaks kokkuhoidu elektrienergia näol. 

 

 

2.3.3. Ventilatsioonisüsteemide projekteerimine 
 

Projekteerimise käigus tuleb lahendada normikohane õhuvahetus sanitaar- , köögi- ja 

eluruumides. Ahjudele ja pliitidele tuleb tagada piisav värske õhu pealevool. 
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Õhukanalite ruumilisel paigutamisel pöörata tähelepanu ahjude kõrgusele ning slepede 

paiknemisele. Õhuvõtu ja väljaviske viimisel läbi välisseina tuleb arvestada kandvate 

karkassipostide asukohaga. 

Liigniiskuse probleemid ei lahene ainult ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisega. 

Korterite siseselt tuleb dušinurgad ehitada eraldi ruumidena.  

 

 

2.3.4. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine 
 

Enne projekteerimistööde algust tuleb teostada põhjalik vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide inventeerimine. Dimensioneerida ja paigutada ruumiliselt 

külma vee ning kanalisatsioonitorustik alates hoone liitumispunktist kuni korterite 

veearvestiteni. Projekteerimise käigus leida lahendused minimaalseteks korterisisesteks 

lammutus- ning taastamistöödeks. Projekteerija poolt määrata seletuskirjas tööde 

teostamise järjekord minimeerimaks veekatkestusi. 

  



35 

 

 

 

 

 

3. Võimalikud renoveerimislahendused 
 
3.1. Tiigi 78 erinevate VKKV süsteemide lahenduste võrdlus 
 
3.1.1. Küttepüstikute ning radiaatorite vahetus kütteperioodi ajal 
 

Küttesüsteemi renoveerimine oli plaanitud läbi viia kütteperioodil, kui soojavarustuse 

katkestamised toovad kaasa torudes oleva vee külmumisohu ning valmistavad 

ebameeldivusi sama süsteemiga ühendatud tarbijatele. Käesoleva magistritöö raames 

pakutakse välja lahendused küttesüsteemi renoveerimiseks võimalikult väheste ning 

lühiajaliste soojuskandja katkestustega. Korruse ühetorusüsteemilt kahetorusüsteemile 

viimise skemaatilised joonised ning probleemid koos võimalike lahendustega on välja 

toodud Tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1.Korruse ühetorusteemilt viimine kahetorusüsteemile 

Algolukord Korrusel on radiaatorküte ühetorusüsteemil. Ülemistel ja alumisel korrusel 
kahetorusüsteem. 

Eesmärk Välja ehitada kahetorusüsteem ning vanad malmradiaatorid asendada uute 
terasradiaatoritega. Tööde teostamine kütteperioodil. 
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Skeemid Olemasolev olukord Eesmärk 

 

 

  Võimalikud ette tulevad probleemid Lahendused 

  

Olemasoleva 1. korruse 

magistraaltorustiku eemaldamisega 

tekkivad pikad katkestused küttes. 

Esimese katkestusega lisada 

magistraalile sulg- ning 

tuulutusventiilid. Iga järgneva 
katkestuse ja magistraali mingi osa 

eemaldamisel paigaldada lisa-

sulgventiili, misjärel saab avada 
magistraali. 

  

Toru läbilõikamisel toru 
tühjenemisest tekkiva vee voolamine 
vahelae vahele ning alumisele 

korrusele. 

· Tööd teostada minimaalselt kahe 

töölisega.  

  

· Toru ühendada lahti radiaatorist, et 
oleks võimalik avatud toru alla 
paigutada vee kogumise anum. 

  

Pidevast kütte sisse ja välja 
lülitamisest ning torude avamisest 
süsteemi tekkiv õhk, mille tulemusel 
vesi küttesüsteemis ei liigu ja on 

radiaatorite külmumise oht. 

· Kontrollida püstikute otsas olevaid 
automaatseid tuulutusventiile. 

Nende puudumisel tuulutada käsitsi. 

  

· Paluda hoones viibijatel koheselt 

teada anda, kui hommikul on mõni 
radiaator külm. 

  

· Pärast mingi lõigu taaslülitamisel 
küttesüsteemi kontrollida, kas toru 

läheb soojaks. 
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3.1.2. Jahutuse kondentsvee ärajuhtimise variandid 
 

Tiigi 78 jahutussüsteemi väljaehitamisel oli probleemiks kondetsvee äravoolutorustiku 

paigaldamisasukoht, et ei saaks rikutud sisekujunduslik väljanägemine. 

Jahutusseadmetest tuleva kondetsvee ärajuhtimise võimalused on välja toodud 

järgnevates tabelites: 

· vabavoolselt koridori ripplae taga (Tabel 3.2.); 

· vabavoolselt koridori seinaäärses kipskarniisis (Tabel 3.3.); 

· pumbatuna kontori ripplae taha (Tabel 3.4.). 

Vältimaks kondentsvee pumpamist, on üheks variandiks vee juhtimine püstikusse 

madalama ripplaega koridori lae tagant (Tabel 3.2.). 
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Tabel 3.2. Kondentsvee juhtimine vabavoolselt läbi vaheseina koridori ripplae taha 

Algolukord Kontoriruumides puudub jahutamise võimalus. 
Eesmärk Ehitada jahutussüsteem, jälgides, et kondentsvee kanal ei rikuks 

arhitektuurset väljanägemist. 
Lahendus Jahutusseade paigaldada kontori ja koridori vaheseinale. Kontori ripplae 

kõrgus valida maksimaalne, arvestades teisi kommunikatsioone 

(ventilatsioon, kaabliredelid jmt). Koridori ripplae kõrgus valida 
minimaalne nõuetekohane. Seadmest tulev kondentsvesi juhtida läbi 
vaheseina koridori ripplae taga olevasse kondentsvee 

magistraaltorustikku. 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

· Puudub vajadus kondentsvett pumbata. Sellest tulenevalt madalam 

energiakulu ning puudub pumba töökindluse probleem. 

· Võimalusel saab sama süsteemi järgi paigaldada ka jahutusvedeliku 
torud. 

· Kondentsvee torud jäävad minimaalselt nähtavale. Puudub vajadus 
karbikutele. 

Vajalikud 

eeldused 
· Olemasoleva vahelae kõrgus põrandapinnast peab võimaldama 

madalamal olevat koridori ripplage. 

· Jahutusseadme paigaldamise võimalus ning otstarbekus 
(kontorimööbli ning töökohtade asetsemise seisukohast) koridori 
seinale. 

Võimalikud 
probleemid 

· Koridori ripplae langetamine ei vasta nõuetele. Arvestada tuleb 
magistraaltoru kaldega (kalde määrab seadme tootja). 

· Kontori sisustus ning töökohtade paigutus ei soosi jahutusseadme 
asukohaks pakutud varianti. 

· Kitsa koridori puhul ei pruugi kondentsvee magistraaltoru mahtuda 

teiste kommunikatsioonide kõrvale. 

· Madal koridori lagi võib jääda inimesele ahistavaks või rikkuda 
sisearhitektuurset ilmet. 
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Juhul, kui koridori kipsplaatlage ei ole võimalik ehitada piisavalt madalale, rajatakse 

kondetsvee kanali ümber kipskarniis (Tabel 3.3.). Karniisi sobitamine sisearhitektuuriga 

on ülesandeks sisekujundajale. 

 

Tabel 3.3.Koridoris vabavoolselt liikuva kondentsvee toru katmine kipskastiga 

Algolukord Kontoriruumides puudub jahutamise võimalus. 
Eesmärk Ehitada jahutussüsteem, jälgides, et kondentsvee kanal ei rikuks 

arhitektuurset väljanägemist. 
Lahendus Jahutusseade paigaldada kontori ja koridori vaheseinale. Kontori ripplae 

kõrgus valida maksimaalne arvestades teisi kommunikatsioone 
(ventilatsioon, kaabliredelid jmt). Kondetsvee magistraaltoru ümber 
ehitada kipsist kast. 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

· Puudub vajadus kondentsvett pumbata. Sellest tulenevalt madalam 

energiakulu ning puudub pumba töökindluse probleem. 

· Kondentsvee torud jäävad minimaalselt nähtavale. Puudub vajadus 
karbikutele. 

· Kontori ning koridori ripplagede kõrgused ei ole määrava tähtsusega 

Vajalikud 

eeldused 
· Olemasoleva vahelae kõrgus põrandapinnast peab võimaldama 

madalamal olevat koridori ripplage. 

Võimalikud 
probleemid 

· Kontori sisustus ning töökohtade paigutus ei soosi jahutusseadme 
asukohaks antud varianti. 

· Kitsa koridori puhul ei pruugi kondentsvee magistraaltoru mahtuda 

teiste kommunikatsioonide kõrvale. 

· Kipskarniis seina ääres lae all võib rikkuda sisearhitektuurset ilmet. 
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Juhul, kui ei ole võimalik rakendada eelnevalt pakutud lahendusi, tuleb paigaldada 

kondentsveepumbaga jahutusseadmete siseosad (Tabel 3.4.). Antud lahendus läks 

kasutusele ka Tiigi 78 objektil, kuna koridori ripplae taha ei mahtunud teiste 

kommunikatsioonide kõrvale enam kondentsvee torustik. 

 

Tabel 3.4. Kondentsvee pumpamine kontori lae all olevasse magistraaltorusse 

Algolukord Kontoriruumides puudub jahutamise võimalus. 
Eesmärk Ehitada jahutussüsteem, jälgides, et kondentsvee kanal ei rikuks 

arhitektuurset väljanägemist. 
Lahendus Kondentsvee pumbaga jahutusseade paigaldada kontoriruumis vastavalt 

mööbli ning töökohtade paigutusele. Kondentsvesi pumbata lae all 
olevasse magistraaltorusse, kust edasine vee liikumine toimub 

vabavoolselt. 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

· Seadme asukoht vabalt valitav. 

· Võimalusel saab sama süsteemi järgi paigaldada ka jahutusvedeliku 
torud. 

· Vahelae kõrgus on vähemäärav. 
Vajalikud 

eeldused 
· Olemasoleva kontori vahelae ja ripplae vahele jääv piisav kõrgus 

magistraaltoru kalde saavutamiseks. 

Võimalikud 
probleemid 

· Kondentsvee pumba töökindlus, lisaenergiakulu. 
· Seadmest tulevate torude katteks karbik ca 0,5 m. 
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3.1.3. Kabinettide sisse- ja väljatõmbetorustiku rajamise variandid 
 

Ventilatsioonisüsteemi magistraaltorustikud on suuremõõtmelised ning liigsete 

suunamuutuste kasutamine mõjutab takistust õhu liikumisele. Seega tuleb 

magistraaltorustiku projekteerimisel leida optimaalsed lahendused, arvestades ka teisi 

kommunikatsioone. Sissepuhke- ning väljatõmbetorustike võimalike paiknemiste kohta 

on toodud variandid järgnevates tabelites: magistraaltorud koridoris (Tabel 3.5.), 

väljatõmbemagistraal koridoris (Tabel 3.6.), magistraaltorude vältimine koridoris (Tabel 

3.7.). 

Juhul, kui koridori lae kõrgus võimaldab torude ristumisi ning lae alla mahuvad ka 

teised kommunikatsioonid, tasub magistraaltorustikult kontorite õhuvahetuseks vajalik 

ventilatsiooni magistraaltorustik paigaldada kontoritevahelise koridori lae alla  

(Tabel 3.5.). 

Tabel 3.5. Kabinettide sissepuhke ja väljatõmbe magistraaltorustik koridoris 

Algolukord Kontoriruumides puudub õhuvahetus. 
Eesmärk Rajada sisse- väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi torustik. 
Lahendus Paigaldada magistraaltorustik kabinettidevahelisse koridori. 

Sissepuhkerest ning väljatõmbe plafoon paigaldada kabinetis 

koridoripoolsele seinale. 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

· Torumaterjali kulu väiksem. Sellest tulenevalt ka paigaldamine 
kiirem. 

· Puuritavate avade diameetrid väiksed. 
· Kabinettides puudub ripplae vajadus. 

· Vajadusel võimalik viia kabineti lae alt sissepuhe töökoha kohale. 
Vajalikud 

eeldused 
· Koridori lagi on piisavalt kõrge magistraaltorude paigaldamiseks 

ning hargnemiste ristumiseks magistraaltoruga. 
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Võimalikud 
probleemid 

· Koridori lae kõrgus ei ole piisav magistraaltorudele. 

· Koridori lae aluste teiste kommunikatsioonide (vesi, kanal, valgustid) 

kõrvale ei mahu magistraaltorud ära. 

· Ristumised haru- ning magistraalkanali vahel iga kabineti ees kahes 

kohas. 

· Õhuvahetuse lühise vältimiseks tuleb sissepuhke lõppelementidena 
kasutada plafoonidest kallimaid sissepuhkereste. 

· Madal koridori lagi võib jääda inimesele ahistavaks või rikkuda 
sisearhitektuurset ilmet. 

 

Juhul, kui koridori lae alla ei mahu mõlemad magistraaltorud, võib sissepuhketorustiku 

projekteerida kahe tiiva kabinettide vahel eraldi (Tabel 3.6.). Sissepuhkemagistraali 

jagamisel kaheks harumagistraaliks jääb koridori lae alla ainult väljatõmbe 

magistraaltorustik. 

 

Tabel 3.6. Kabinettide väljatõmbe magistraaltorustik koridoris 

Algolukord Kontoriruumides puudub õhuvahetus. 

Eesmärk Rajada sisse- väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi torustik. 
Lahendus Paigaldada ainult väljatõmbe magistraaltorustik kabinettidevahelisse 

koridori. Sissepuhkemagistraal jagada laiali kahte erinevasse hoone 

külge. 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

· Koridori lae all rohkem ruumi teiste kommunikatsioonide jaoks. 

· Puudub vajadus kallimate sissepuhkerestide paigaldamiseks, kuna 

sissepuhe on toodud väljatõmbest kaugemale. 

· Vastavalt mööbli ja töökohtade paigutusele laeplafoonide 
paigutamine ruumis lihtsam. 

· Koridoris ainult 1 ristumine magistraali ning harukanali vahel. 
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Vajalikud 

eeldused 
· Koridori lagi on piisavalt kõrge magistraaltoru paigaldamiseks. 
· Kabinettides ripplae taga piisavalt ruumi torude paigaldamiseks. 

Võimalikud 
probleemid 

· Koridori lae kõrgus ei ole piisav magistraaltorule. 
· Torustiku maht suurem võrreldes kahe koridoris paikneva 

magistraalkanaliga, sellest tulenevalt ka suurem paigaldamisaeg. 

· Heli kandumine ühest kabinetist teise kabinette läbiva kanali tõttu. 
· Puuritavaid avasid rohkem. 

· Madal koridori lagi võib jääda inimesele ahistavaks või rikkuda 
sisearhitektuurset ilmet. 

 

Juhul, kui koridori lae kõrgus või teiste kommunikatsioonide paigutus ei võimalda 

ventilatsioonitorustiku laialivedamist koridoris, on magistritöö autor välja pakkunud 

alternatiivse lahenduse Tabelis 3.7. Pakutava lahenduse järgi projekteeritakse nii 

sissepuhke- kui väljatõmbetorustik läbi kabinettide. 

 

Tabel 3.7. Kabinettide sissepuhke ja väljatõmbe magistraaltorustikud kontoris 

Algolukord Kontoriruumides puudub õhuvahetus. 
Eesmärk Rajada sisse- väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi torustik. 
Lahendus Sissepuhke ning väljatõmbe magistraal jagada laiali kahte erinevasse 

hoone külge. 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

· Koridori lae all rohkem ruumi teiste ruumide vahel. 

· Puudub vajadus kallimate sissepuhkerestide paigaldamiseks, kuna 

sissepuhe on toodud väljatõmbest kaugemale. 

· Vastavalt mööbli ja töökohtade paigutusele laeplafoonide 
paigutamine ruumis lihtsam. 

· Koridoris ainult 1 ristumine magistraali ning harukanali vahel. 
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Vajalikud 

eeldused 
· Kabinettides ripplae taga piisavalt ruumi torude paigaldamiseks. 

Võimalikud 
probleemid 

· Torustiku maht suurem võrreldes kahe eelneva variandiga, sellest 
tulenevalt ka suurem paigaldamisaeg. 

· Heli kandumine ühest kabinetist teise kabinette läbivate kanalite 
tõttu. 

· Puuritavaid avasid rohkem. 

 

Ruumidevahelise heli leviku tõkestamiseks on erinevatelt tootjatelt välja pakutud 

mitmeid lahendusi. Valiku puhul tuleb lähtuda konkreetsetest võimalustest 

mürasummutuselementide paigaldamiseks. 

 

Kanali vahele paigaldatavad mürasummutid 

Ventilatsioonisüsteemi ehitustööde ajal on võimalik kanali vahele paigaldada 

mürasummutid. Mürasummuteid on jäikasid (Joonis 3.1. ja Joonis 3.2.) ning painduvaid 

(Joonis 3.3.). 

 

Joonis 3.1. Ümar põlvsummuti [35] Joonis 3.2. Ümar sirge mürasummuti[36] 

Juhul, kui kanali hargnemise ja kanali põlve vahele ei jää piisavalt ruumi sirge 

mürasummuti (Joonis 3.2.) kasutamiseks, võib paigaldada ka põlvega mürasummuti 

(Joonis 3.1.) või painduva mürasummuti (Joonis 3.3.). 
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Joonis 3.3. Painduv mürasummuti [37] 

 

Kanali sisse paigaldatavad mürasummutid 

Juhul, kui pärast ehitustöid ilmneb kasutuse ajal ruumidevahelise müra leviku probleem, 

on ülal nimetatud kanali vahele paigaldatavaid mürasummuteid keeruline paigaldada, 

kuna enamasti asuvad torud ripplae taga. Siis saab kasutada torusiseseid 

mürasummutuselemente. Torusisene mürasummutuselement võib olla paigaldatav 

torusse (Joonis 3.4. ja Joonis 3.5.) või koheselt plafooni järgi (Joonis 3.6.) 

 

Joonis 3.4. Torusisene mürasummutuselement SAVA [38] 

Plafooni eemaldamisel on võimalik summutuselement lükata kanalisse. SAVA elementi 

saab lükata ka läbi 90° põlve (Joonis 3.5.). 
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Joonis 3.5. Torusisene mürasummutuselement harutorus [38] 

Olukorras, kus plafooni ning magistraaltoru vahele ei mahu SAVA 

mürasummutuselement, saab kasutada lühemat mürasummutuselementi nt INNO 

(Joonis 3.6.). Paigaldamiseks tuleb eemaldada plafoon ning suruda element plafooni 

taha torusse. 

 

Joonis 3.6. Mürasummutuselement INNO [39] 

Müra leviku tõkestamiseks võib kasutada ka tasanduskaste (Joonis 3.7.). Tasanduskastis 

väheneb õhu liikumise kiirus ning kanalis olev heli peegeldub kasti seinalt tagasi. 

Olemasolevale ning kasutuses olevale süsteemile on keeruline tasanduskaste juurde 

liita, kuna kast koos restiga on üks osa ripplaest.  
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Joonis 3.7. Näide tasanduskastist [40] 

Tähele tuleb panna, et juba mõõdistatud ning reguleeritud ventilatsioonisüsteemi müra 

summutavate elementide lisamine muudab õhu liikumise kiirusi kanalites. Seega tuleb 

pärast summutite paigaldamist kogu seadme poolt teenindatav süsteem uuesti 

mõõdistada ning täiendavalt reguleerida.  

 

 

3.1.4. WC-de ja duširuumi kanalisatsioonitorustiku paigaldamise variandid 
 

Võimalikud lahendused sanitaarruumide heitveetorustiku paigaldamise kohta vahelae 

kandva konstruktsiooni peale on toodud Tabelis 3.8. ja Tabelis 3.9. Sanitaarruumi 

kanalisatsioonitorustiku paigaldamine põranda ja seina nurgas oleva kõrgenduse abil on 

toodud Tabelis 3.8. 
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Tabel 3.8. Sanitaarruumi kanalisatsioonitorustiku paigaldamine seina äärde 

Algolukord Duši- ja WC-de asukoha muutmine. 

Eesmärk Duši ja WC-de kanalisatsioonitorude paigaldamine vahelae peale. 

Lahendus Viia kanalisatsioonitorustik seina äärest, tekitades ümber toru R/B või 
kipskasti. Kõrgemale tuleb ehitada dušinurk. WC-potid tahavooluga 

seina äärde.

 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

· Ruumi tasapind samal kõrgusel, kui ülejäänud korruse 0. 

Vajalikud 

eeldused 
· WC-potid tahavooluga ning paigutatavad kindla seina ette. 

Võimalikud 
probleemid 

· Dušialus ülejäänud ruumist kõrgemal. 
· Valamu kanalisatsiooni torud seina peal. 

· Seina äärde jääb põrandale kõrgendus, mida on sisearhitektuurselt 

raske sobitada. 
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Kui soovitakse vältida nurgas oleva kõrgenduse ehitamist, pakub käesoleva magistritöö 

autor välja põranda tasapinna tõstmist. Sanitaarruumi kanalisatsioonitorustiku 

paigaldamist põrandatasapinna tõstmise abil on analüüsitud Tabelis 3.9. 

 

Tabel 3.9. Sanitaarruumi põrandatasapinna tõstmine kanalisatsioonitorustiku 

paigaldamiseks 

Algolukord Duši- ja WC-de asukoha muutmine. 

Eesmärk Duši ja WC-de kanalisatsioonitorude paigaldamine vahelae peale. 

Lahendus Duširuumi ning WC põranda tõstmine kõrguseni, millega mahub 
kanalisatsioonitorustik põranda sisse. 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

· Puuduvad kitsendused WC-pottide asetusele ruumis. 

· Kogu ruumi põrand ühes tasapinnas. 
· Valamu äravoolutorustik võimalik paigaldada põrandasse. 

Vajalikud 

eeldused 
· Tellija ei ole vastu sanitaarruumide põranda kõrgemal asetsemise 

osas võrreldes ülejäänud korruse põranda tasapinnaga. 

Võimalikud 
probleemid 

· Liiga pikale torule kalde tekitamisest võib põranda aste ülejäänud 
põrandast ülemäära kõrgele tulla. 

 

 

3.2. Tiigi 80 erinevate VKKV süsteemide lahenduste võrdlus 
 

3.2.1. Sanitaarruumide põrandakütte variandid 
 

Algselt oli kortermaja sanitaarruumide kütmine lahendatud märgpaigaldusega 

vesipõrandaküttega (Joonis 3.8.). Küttetoru läbimõõduga 16 mm paigaldatakse 5 mm 
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armatuurvõrgu külge ning valatakse betooni. Euroopa põrandakütte normatiiv [41] 

soovitab toru peale jätta veel 35 mm paksust betoonikihti. Seega tuleks kogu 

betoonikihi paksuseks ca 90 mm. Soojusväljastuse saavutamiseks ei tohiks betoonikihi 

paksus ületada 70 mm [42]. 

 

Joonis3.8. Põrandaküttetorustiku paigaldus 

Ülal välja toodud lahendust kasutades ei ole kütteperioodivälisel ajal võimalik 

sanitaarruumides kütet kasutada nt põranda kiirema kuivatamise eesmärgil. Lisaks võib 

antud lahenduse puhul betoonplaadi kõrgema valu tõttu sanitaarruumi põrandatasapind 

tulla märkimisväärselt kõrgemale, võrreldes ülejäänud korteri põrandatasapinnaga. 

Madalama põrandatasapinna saavutamiseks ning võimaluse säilitamiseks ka suvisel ajal 

põrandakütet kasutada, soovitab autor paigaldada elektripõrandakütte (Joonis 3.9.). 

 

Joonis 3.9. Põrandaküttemati paigaldus 
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Põrandaküttemati kasutamisel oleks põranda tasapind võrreldes torustiku kasutamisega 

madalam ca 45-50 mm. Sellest tulenevalt on ka väiksem betooni kulu ning koormus 

vahelae kandekonstruktsioonile. 

 

 

3.2.2. Õhuvahetuse tagamise näidislahendused 
 

Võimalikest lahendustest õhuvahetuse tagamiseks pakutakse autori poolt välja kaks 

erineva rootorsoojustagastiga ventilatsiooniagregaati (Tabel 3.10. ning Tabel 3.11.). 

Katuseventilaatoriga lahenduse näidis on OÜ Pakrum projektist töö nr 002-14 [43], mis 

on eraldi välja toodud Tabelis 3.12. 

Korterite ning eramute ventilatsiooniagregaate ehk koduagregaate on erinevatelt 

tootjatelt mitmeid. Tabelis 3.10. on autori poolt välja pakutud ühe lahendusena sisse 

ehitatud pliidikubuga agregaat. 

Tabel 3.10. Pliidikubuga ventilatsiooniagregaadi kasutamine krt nr 9 näitel 

Algolukord Korteris puudub mehaaniline ventilatsioon. 

Eesmärk Ehitada süsteem, mis tagab hea sisekliima kõikides ruumides. 
Lahendus Pliidikubuga ventilatsiooniagregaat (nt Flexit Spirit K2R). Õhuvõtt 

toimub läbi välisseina. Õhuvõtutorustik läbimõõduga 125 mm, 
isoleeritakse LAM-villaga 50 mm. Väljavise toimub õhukanali 
läbimõõduga 125 mm kaudu, mis paigaldatakse ventilatsioonišahti. 
Katusele rajatakse korsten läbiviikudega ventilatsiooni väljaviskele ning 
kanalisatsiooni tuulutusele. Väljavisketorustik isoleeritakse LAM- 

villaga 30 mm. Sissepuhe antakse elutuppa ning magamistuppa. 

Õhujaotajatena kasutatakse laes nt KTS100 plafoone, seintes 

sissepuhkereste nt Elegant. Väljatõmbeks kasutatakse plafoone nt 

KSO100 ja KSO125. Sissepuhke- ja väljatõmbetorustikule 

paigaldatakse mürasummutid. Torustik paigaldatakse võimalikult lae ja 
seina lähedale ning ümber ehitatakse kipsist karniis. Vannitoa torustik 

jäetakse ripplae taha. Vannitoa ukse sisse paigaldatakse siirdeõhurest 
või eemaldatakse lävepakk. 
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Eelised Agregaat tagab sõltuvalt tootjast ja margist soojustagastuse.  

Ruumi tuleva värske õhu kütmise võimalus. 
Kõikide ruumide õhuvahetus pidevalt tagatud. 

Vajalikud 

eeldused 

Võimalus investeeringu tegemiseks. 

Torustike paigaldamise võimalus lae alla seina äärde. 
Võimalikud 
probleemid 

Ühetoaliste korterite puhul jääb seadmel suur võimsuse reserv. 
Liiga väikeste õhuhulkade liigutamisel ei saavutata piisavat 

soojustagastust 

Ühekordne suur investeering. 
Ei sobi seadme poolt tekitatava müra tõttu, kui pliidi kohale paigaldatav 
seade asub magamistoa seinal. 

Korteri kasutaja kokkuhoiu soovist seadme ning kalorifeeride 

mittekasutamine. 

 

Juhul, kui köögi pliit on ruumiplaaniliselt paigutatud teisele poole magamistoa seina, ei 

ole soovituslik sisse ehitatud pliidikubuga seadet kasutada. Sellisel juhul pakutakse 

autori poolt välja näide rootorsoojustagastiga agregaadist, mille võib paigaldada nt 

esikusse (Tabel 3.11.). 
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Tabel 3.11. Pliidikubu ühendamisvõimalusega soojustagastusega ventilatsiooni-

agregaadi kasutamine krt nr 1 näitel 

Algolukord Korteris puudub mehaaniline ventilatsioon. 

Eesmärk Ehitada süsteem, mis tagab hea sisekliima kõikides ruumides. 
Lahendus Koduventilatsiooniagregaat (nt Flexit UNI 2). Õhuvõtt toimub läbi 

välisseina. Õhuvõtu torustik läbimõõduga 125 mm, isoleeritakse LAM-

villaga 50 mm. Väljavise toimub õhukanali läbimõõduga 125 mm 
kaudu, mis paigaldatakse ventilatsioonišahti. Eraldiseisva pliidikubu 
väljavisketorustik ühendatakse seadmega, mis suunab heitõhu 
soojustagastist mööda otse väljavisketorustikku. Katusele rajatakse 

korsten läbiviikudega ventilatsiooni väljaviskele ning kanalisatsiooni 
tuulutusele. Väljavisketorustik isoleeritakse LAM- villaga 30 mm. 

Sissepuhe antakse elutuppa ning magamistuppa. Õhujaotajatena 
kasutatakse laes nt KTS100 plafoone, seintes sissepuhkereste nt 

Elegant. Väljatõmbeks kasutatakse plafoone nt KSO100 ja KSO125. 

Sissepuhke- ja väljatõmbetorustikule paigaldatakse mürasummutid. 
Torustik paigaldatakse võimalikult lae ja seina lähedale ning ümber 
ehitada kipsist karniis. Vannitoa torustik jäetakse ripplae taha. Vannitoa 

ukse sisse paigaldatakse siirdeõhurest või eemaldatakse lävepakk. 
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Eelised Agregaat tagab sõltuvalt tootjast ja margist soojustagastuse.  
Ruumi tuleva värske õhu kütmise võimalus. 
Kõikide ruumide õhuvahetus pidevalt tagatud. 

Vajalikud 

eeldused 

Võimalus investeeringu tegemiseks 

Esikusse või sanitaarruumi paigaldamise võimalus. 
Torustike paigaldamise võimalus lae alla seina äärde. 

Võimalikud 
probleemid 

Ühetoaliste korterite puhul jääb seadmel suur võimsuse reserv. 
Liiga väikeste õhuhulkade liigutamisel ei saavutata piisavat 
soojustagastust 

Ühekordne suur investeering. 

Korteri kasutaja kokkuhoiu soovist seadme ning kalorifeeride 

mittekasutamine. 

 

Soojustagastiga ventilatsiooniagregaati mitte kasutades on võimalik rajada mehaaniline 

väljatõmbesüsteem koos värskeõhuklappide või -restidega. Näide antud lahendusest on 

toodud Tabelis 3.12. 

 

Tabel 3.12. Katuseventilaatoriga väljatõmbesüsteem krt nr 9 näitel [43] 

Algolukord Korteris puudub mehaaniline ventilatsioon. 

Eesmärk Ehitada süsteem, mis tagab hea sisekliima kõikides ruumides. 
Lahendus Korteri väljatõmme toimub köögis läbi pliidikubu, mille 

väljavisketorustik juhitakse ventilatsioonišahti, kust liigub toru katusele 
korstnasse. Lisaks toimub väljatõmme katuseventilaatori abil 
sanitaarruumist ning elutoast/söögitoast. Katuseventilaator teenindab 
teatud sektsiooni kõiki korruseid. Värske õhu pealevool toimub läbi 
akendesse paigaldatud värskeõhurestide. 
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Eelised Puuduvad torude ristumised 

Välisseinale ei paigaldata reste. 
Ehitusmaksumuselt soodsam. 

Vajalikud 

eeldused 

Ruumi vajadus pööningul magistraaltorude katuseventilaatorini 
paigaldamiseks. 

Torustike paigaldamise võimalus lae alla seina äärde. 
Võimalikud 
probleemid 

Puudub võimalus reguleerida ruumi liikuva värske õhu temperatuuri. 
Värskeõhurestide väär kasutamine (suletud asendis hoidmine). 

 

 

3.2.3. Tuletõkkemansettide kasutamine kanalisatsioonitorustiku 
paigaldamisel 
 

Tulenevalt ruumipaigutusest, tuli projekteerida kohati heitveetorustik risti 

olemasolevate kandvate põrandataladega. Seetõttu projekteeriti kanalisatsioonitorustik 

alumise korruse ripplae taha. Kuna erinevaid kortereid käsitletakse kui eraldiseisvaid 

tuletõkkesektsioone, pidi vahelae alla projekteerima torustikule tuletõkkemansetid [44].  
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Tuletõkkemansettide valiku, kasutamise ning kontrollimise kohta on Päästeamet välja 

andnud vastavasisulise juhendmaterjali [45]. Juhendi koostamise aluseks on võetud 

tuletõkkemansettide katsetamise norm EN 1366-3:2009 [46]. Tuletõkke vahelae puhul 

paigaldatakse mansett lae alumisele küljele (Joonis 3.10.). 

 

Joonis 3.10. Tuletõkkemanseti paigaldamise näide [47] 

 

 

3.3. Tuglase 9 erinevate VKKV süsteemide lahenduste võrdlus 
 
3.3.1. Intelligentse elektriboileri näide 
 

Keskse soojaveevarustuse puudumisel tasub elektrienergia kokkuhoiu mõttes kaaluda 

intelligentse elektriboileri paigaldamist. Näide turul olevast boilerist on toodud Joonisel 

3.11. Intelligentsetel elektriboileritel on lisatud sooja vee nivooandurid ning 

energiasäästurežiimid. Viimased planeerivad sooja vee tootmise igaks nädalapäevaks ja 

igaks kellaajaks vastavalt tarbija harjumustele. [48] 

 



57 

 

 

Joonis 3.11. Intelligentne soojaveeboiler [48] 

Tuleb aga silmas pidada, et energiasäästurežiim tagab maksimaalse energiasäästu vaid 

regulaarse tarbimismustri korral ning sellest kõrvale kaldumiste korral võib põhjustada 

näiteks sooja vee puudujäämisi. Samas on alati võimalik erakordsetes olukordades üle 

minna käsitsijuhtimisele ning soojendada kogu boiler maksimaalselt. [48] 

 

 

3.3.2. Õhuvahetuse tagamise variandid korter nr 8 näitel 
 

Tavaliselt puuduvad vanades korterelamutes sundventilatsioon ja/või isegi loomuliku 

ventilatsiooni püstikud. Võimalikud lahendused korterisisese õhuvahetuse 

väljaehitamiseks tuuakse käesoleva töö autori poolt välja Tabelis 3.13. ja Tabelis 3.14. 

Tagamaks õhuvahetuse korteri kõigis ruumides, pakutakse autori poolt välja lahendus 

sisseehitatud pliidikubuga soojustagastiga ventilatsiooniagregaadi näol (Tabel 3.15.). 
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Tabel 3.13. Mehaaniline sissepuhe ja väljatõmme korteripõhise ventilatsiooni-

agregaadiga 

Algolukord Korteris puudub mehaaniline ventilatsioon. 

Eesmärk Ehitada süsteem, mis tagab hea sisekliima korteri kõikides ruumides 
ning pliidi ja ahju õhuvajaduse. 

Lahendus Pliidikubuga ventilatsiooniagregaat (nt Flexit Spirit K2R). Õhuvõtt ning 
väljavise toimub läbi seina kasutades spetsiaalset resti (nt ETS NORD 
rest RVB). Õhuvõtu torustik läbimõõduga 125 mm, isoleeritakse LAM-

villaga 50 mm. Väljavisketorustik isoleeritakse LAM- villaga 30 mm. 

Sissepuhe antakse elutuppa ning magamistuppa (õhuhulkade 
tasakaalustamiseks võib ka veel kööki). Õhujaotajatena kasutatakse laes 

nt KTS100 plafoone, seintes sissepuhkereste nt Elegant. Väljatõmbeks 
kasutatakse plafoone nt KSO100 ja KSO125. Sissepuhke- ja 

väljatõmbetorustikule paigaldatakse mürasummutid. Torustik 

paigaldatakse võimalikult lae ja seina lähedale ning ümber ehitatakse 

kipsplaadist karniis. Vannitoa torustik jäetakse ripplae taha. Välisseina 
paigaldatakse ka värskeõhuklapp pliidi ning ahju väljatõmbe 
kompenseerimiseks. Vannitoa ukse sisse paigaldatakse siirdeõhurest või 
eemaldatakse lävepakk. 
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Ventilatsiooniseade Flexit Spirit K2R      Kombineeritud õhuvõtu-väljaviskerest RVB 

[49]                                                            [50] 

 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

Agregaat tagab sõltuvalt tootjast ja margist soojustagastuse.  
Ruumi tuleva värske õhu kütmise võimalus. 
Kõikide ruumide õhuvahetus on pidevalt tagatud. 

Vajalikud 

eeldused 
Võimalus investeeringu tegemiseks. 

Torustike paigaldamise võimalus lae alla seina äärde. 
Võimalikud 
probleemid 

Ühetoaliste korterite puhul jääb seadmel suur võimsuse reserv. 
Liiga väikeste õhuhulkade liigutamisel ei saavutata soojustagastust. 

Ühekordne suur investeering. 
Õhuvõtu- ja väljaviskeresti robustne välimus ei pruugi sobituda hoone 

välisfassaadi arhitektuuriga. 

Eeldab suurt hulka lammutamis- ning taastamistöid korteri sees. 

Korteri kasutaja soov elektrienergiat kokku hoida võib viia 

ventilatsiooniseadme ning kalorifeeride mittekasutamiseni. 

 

Odavamate ehituskuludega on välja pakutud variant sanitaarruumidest väljatõmbe 

tagamine ventilaatoritega ning köögist pliidikubuga väljatõmbe tagamine. Värske õhu 

pealevool toimub läbi värskeõhuklappide (Tabel 3.14.). (Lisa 11.) 
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Tabel 3.14. Mehaaniline väljatõmme ja värskeõhuklapid 

Algolukord Korteris puudub mehaaniline ventilatsioon. 

Eesmärk Ehitada süsteem, mis tagab hea sisekliima kõikides ruumides ning pliidi 

ja ahju õhuvajaduse. 
Lahendus Sanitaarruumidesse paigaldada taimeriga väljatõmbeventilaatorid, mis 

töötaksid vähemalt 30 min pärast väljalülitamist. Kööki paigaldada 
väljatõmbekubu. Väljatõmbed juhtida seinast välja ühise restiga  
400x150 mm. Vahetult enne resti paigaldada tagasilöögiklapid. 
Magamistubadesse ja elutuppa paigaldada värskeõhuklapid. 

 
 

 

  

      Värskeõhuklapp Aero dB[51]                                            Välisrest USAV[52] 

Eelised 

teiste 

variantide 

ees 

Maksumuselt odavam. 

Korterisisesed lammutus- ja taastamistööd väiksemad. 
Erinevate värskeõhuklappide suur valik. 

Vajalikud 

eeldused 
Võimalus investeeringu tegemiseks. 

Torustike paigaldamise võimalus lae alla seina äärde. 
Võimalikud 
probleemid 

Värskeõhuklappidest tulev õhk on talvisel ajal külm. 
Korteri kasutaja soov elektrienergiat kokku hoida võib viia ventilaatorite 
mittekasutamiseni. 
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3.3.3. Korteri veejaotussõlme projekteerimine ühest punktist 
 

Otstarbekas korteritesisene harutorude paigaldusviis on mõnevõrra sarnane 

elektripaigaldistega. Seinale või seinakappi paigaldatakse pärast püstikust hargneva 

korteriühenduse sulgearmatuuri (või veemõõdusõlme) spetsiaalne paljude 

ühendusotstega jaotustoru, millest väljub igale veevõtuarmatuurile või seadmele eraldi 

harutoru. Antud lahendus võimaldab vee jaotamisel kasutada peene läbimõõduga 

torusid, ilma et ühe veevõtuarmatuuri kasutamine häiriks teist samaaegselt kasutatavat 

seadet või veevõtuarmatuuri. Skeem võimalikust korterelamu renoveerimisel 

kasutatavast korterisisesest veetorustiku ühendussõlmest on toodud Joonisel 3.12. [53] 

 

 

Joonis 3.12. Korteri veejaotussõlm ühest punktist [53] 
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3.3.4. Korrosiooniprobleemid 
 

Torustiku välis- ja sisepindade korrosioon lühendab veevarustuse sisevõrkude 

kasutusiga ja suurendab hooldustööde mahtu. Korrosioon tekitab toruseina auke ning 

korrosioonipunktid vähendavad toruava ristlõikepindala, millega on takistatud vee vool. 

Torustiku välispinna korrosiooni soodustavad torustiku ja armatuuri lekked ning nende 

paiknemine niiskes keskkonnas. [53] 

Renoveerimistööde käigus ning veevõrgu kasutamisel arvestatakse järgnevate 

asjaoludega: 

· vee temperatuur üle 65°C soodustab vasktorude ohtlikeima korrosiooni, 

punktkorrosiooni teket; 

· tsingitud terastorude ja vasktorude koos kasutamisel peavad vasktorud olema 

voolu suunas terastorude järel; 

· tuleb vältida vee tagasivoolu vask- või plastiktorudest terastorudesse (vt 

Joonis 3.13.); 

· bioloogilise korrosiooni vältimiseks ei tohi torustikus olla tupikotsi [53].  

 

 

Joonis 3.13. Korrosiooni vältimine haruühendusel [53] 
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3.3.5. Korterelamu veemõõdusõlm 
 

Ühisveevärgi poolt müüdavat vett mõõdetakse kinnistule paigaldatud veearvestiga. 

Veemõõdusõlm paigaldatakse sisendtorule vahetult pärast sisenemist hoone keldrisse 

või kinnistu veemõõdusõlme kaevu. Veemõõdusõlme põhimõtteline lahendus on välja 

toodud Joonisel 3.14. 

 

 

Joonis 3.14. Veemõõdusõlm [53] 

 

 

3.3.6. Elamu kanalisatsiooni sisevõrk 
 

Elamu kanalisatsioonivõrk koosneb äravoolutorudest, püstikutest, hoone väljunditest 

ning õhutustorudest (Joonis 3.15.). Püstiku ülaosa väljub elamu katusele, millega 

välditakse kanalisatsioonitoru kasutamisel sifoonide (haisulukkude) tühjenemist. Selle 

kaudu toimub ka sise- ja välisvõrgu ventileerimine [53]. Sifoonide tühjenemisoht esineb 

eriti duširuumide haisulukkude puhul. 
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Joonis 3.15. Elamu kanalisatsiooni sisevõrk [53] 

Olukorras, kus näiteks esimese korruse otsakorterite kanalisatsioonitorustik ei ole 

ühendatud hoone üldise püstikuga ning läbi ülemiste korterite ei ole otstarbekas 

õhutuspüstikut katusele võtta, võib kasutada vaakumklappe (Joonis 3.16.). 
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Joonis 3.16. Õhutuse lahendus vaakumklapiga 

 

 

3.3.7. Märgade ja niiskete ruumide ehitamine olemasolevasse puitmajja 
 

Tarindi pinnale sattunud vee hulga järgi jagatakse märjad ruumid niisketeks ja 

märgadeks tsoonideks. Märg tsoon on ala, kuhu tõenäoliselt satub pritsmevesi ja kus on 

seetõttu vee koormus suurim [4]. Märjad tsoonid nagu põrand, dušši, vanni ja valamu 

ümbrus tuuakse välja Joonisel 3.17. 

 

Joonis 3.17. Märjad ja niisked tsoonid [4] 
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Niiskus- ja veekahjustuste vältimiseks varustatakse märgade ja niiskete ruumide piirded 

tiheda aurutõkkega ja märjad tsoonid veetõkkega. Vee- ja aurutõke tehakse võimalikult 

sisepinna lähedale, vahetult viimistluse taha või kasutatakse vee- ja aurutihedat 

viimistlust. Puittarindite puhul pööratakse veetõkke tegemise kvaliteedile erilist 

tähelepanu, kuna puit on niiskuskahjustuste suhtes tundlikum, vähem jäik kui kivi ning 

puidu temperatuuri- ja niiskuskõikumistest tulenevad mahumuutused on suuremad kui 

kivimaterjalidel. Seetõttu on võimalusel soovitatav ehitada märgade ruumide seinad 

kivimaterjalidest (tellis, kergbetoonplokk) ja põranda veetõkke alus betoonist. Kivi ja 

betoonmaterjalide kasutamisel tuleb arvestada, et need sisaldavad palju rohkem 

ehitusniiskust, mis tuleb enne vee- ja aurutõkkega katmist lasta välja kuivada.[4] 

Puittaladest vahelaele ehitatavate märgade ruumide põrandad nõuavad eluruumidega 

võrreldes tugevamaid ja jäigemaid kandekonstruktsioone, kuna märgade ruumide 

põrandad on raskemad. Seetõttu on vajalik eelnevalt kontrollida olemasoleva põranda 

kandevõimet ja jäikust. Tulenevalt põranda tarindi erinevast paksusest võib olla vajadus 

paigaldada märgade ruumide põrandatalad teistest vahelaetaladest erinevale kõrgusele. 

Piisava jäikuse saavutamiseks ei tohiks põranda alusvineeri toetavate põrandalaagide 

või -talade samm ületada 300 mm. Põranda alusplaadid toetatakse talastikule 

vaheldumisi ja kõik plaadid peaksid olema perimetraalselt toestatud. Plaadid 

kinnitatakse alustalastikule kuumtsingitud kinnituskruvidega sammuga 150 mm servast 

ja 300 mm plaadi keskelt. [4] 

Seina ja põranda liitekohad tihendatakse eelnevalt armeerimisriba ja 

veetõkkemastiksiga. Seejärel kaetakse kogu põrand ja seinad kuni 15 cm (minimaalselt 

10 cm) kõrguseni veetõkkega. Põranda veetõkke ülestõstele tehakse ülekate seina 

veetõkkega vähemalt 5-10 cm ulatuses. Põranda veetõke tehakse kahes kihis ja kihtide 

vahele jäetakse armatuurkangas. Ukse lävepaku kohal tõstetakse hüdroisolatsioon 

põranda tasapinnast >15 mm kõrgemale ja liimitakse piida külge või piida alla. 

Põrandatrappi ei ole hea paigutada seina äärde, kuna siis muutuvad põranda kalded liiga 

erinevaks. [4]  
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4. Arutelu ja järeldused 
 

Käesoleva magistritöö tulemustena välja pakutud renoveerimislahendused on liigitatud 

uurimisaluste objektide alusel, kuid objektisiseselt käsitleti probleeme kolme 

alajaotusena. Eraldiseisvatena analüüsiti küttesüsteeme, ventilatsioonisüsteeme ning 

vee- ja kanalisatsioonisüsteeme. Samal põhimõttel on esitatud ka järeldused. Selles 

magistritöö peatükis tehakse tulemuste põhjal järeldusi ning pakutakse välja 

optimaalsemaid lahendusi uurimisaluste objektidega sarnaste hoonete 

renoveerimisprojektide jaoks. 

Tiigi 78 hoone puhul on tegemist büroohoonega, kus renoveeritavast piirkonnast on 

rentnik välja kolinud, kuid ülejäänud korrused on igapäevaselt kontoritena kasutuses. 

Sellega seoses tuleb VKKV süsteemide renoveerimistöödel pöörata tähelepanu teistel 

korrustel töötavate inimeste töökeskkonna minimaalsele häirimisele. Kuna antud hoone 

kuulub riiklike kultuurimälestiste registrisse, kaasnevad selle renoveerimisel teatud 

piirangud, näiteks pole lubatud suurte läbiviikude tekitamine seintesse ja pole lubatud 

rikkuda välisfassaadi ilmet jahutusseadmete välisosade ning õhuvõtu- ja 

väljaviskerestidega. Tiigi 78 büroohoonega analoogsete hoonete VKKV süsteemide 

renoveerimisel tuleb silmas pidada alljärgnevaid tähelepanekuid ja järeldusi. 

Küttesüsteemi renoveerimisel kütteperioodi ajal vajab põhjalikku planeerimist, selleks 

et hoone teistes osades oleks võimalikult vähe soojuskandja katkestusi ning lähtuda 

tuleks järgnevatest punktidest. Esmalt tuleb inventeerida olemasolev olukord ning välja 

selgitada sulg- ja õhutusventiilide asukohad. Vastavalt sellele tuleb välja töötada tööde 

teostamise järjekord. Esimese katkestuse ajal lisada süsteemi vajaminevad sulg- ja 

õhutusventiilid. Renoveeritava korruse püstikutorude väljavahetamise ajal kasutada 
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ajutisi torusid ülemise ja alumise korruse tööshoidmiseks. Tööde teostamise ajal 

kontrollida pidevalt automaatseid tuulutusventiile ning küttesüsteemi taasühendamisel 

küttekehade soojenemist. 

Ventilatsiooni magistraaltorude asukoha ja kulgemise valikul tuleb lähtuda järgnevatest 

punktidest. Magistraaltorustiku paigaldamine kabinettide vahele koridori ripplae taha ei 

eelda kabinettidesse ripplae ehitamist. Samas eeldab selle lahenduse kasutamine piisava 

ruumi olemasolu koridori ripplae taga magistraaltorustiku ja harutorude ristumistele 

ning ülejäänud kommuniktasioonidele. Projekteerides väljatõmbe magistraaltorustik 

koridori ripplae taha ja sissepuhke magistraaltorustik kahe haruna kabinettidesse, jääb 

koridori ripplae taha rohkem ruumi ning on vähem ristumisi. Selle lahenduse puuduseks 

on torustiku mahu ja puuritavate avade hulga suurenemine. Projekteerides kogu 

magistraaltorustik läbi kabinettide, jääb koridori ripplae alla veel rohkem ruumi. Kuid 

antud lahenduse probleemiks võib tekkida heli kandumine ühest kabinetist teise 

kabinette läbiva torustiku kaudu. 

Kanalisatsioonitorustiku paigaldamisel kandva põrandakonstruktsiooni kohale tuleb 

silmas pidada järgnevaid punkte. Horisontaalse kanalisatsioonitoru paigaldamisel seina 

ja põranda nurka tekib seina äärde kõrgendus, mida on keerukas sisekujunduslikult 

lahendada. Samas põranda tasapind ei muutu. Sanitaarruumi põrandatasapinna tõstmisel 

ei jää seina ja põranda nurka segavaid kõrgendusi, kuid tuleb arvestada, et ühel korrusel 

paiknevad ruumid erinevatel kõrgustel. 

Tiigi 80 korterelamu üüripinnad vabastati enne renoveerimistöid ning renoveerimise 

järgselt müüakse korterid uutele omanikele. Kuna antud korterelamu kuulub riiklike 

kultuurimälestiste registrisse, kaasnevad selle renoveerimisel teatud piirangud. Tiigi 80 

korterelamuga analoogsete hoonete VKKV süsteemide renoveerimisel tuleb silmas 

pidada järgmisi tähelepanekuid ja järeldusi. 

Sanitaarruumide põrandakütte valikul vesi- ja elektrikütte vahel tuleb silmas pidada 

järgnevaid punkte. Tsentraalkütte süsteemi lülitatud vesipõrandakütte eeliseks on 

madalamad ülalpidamiskulud. Selle lahenduse puudusteks on see, et kütteperioodi 

välisel ajal pole põrandakütet võimalik kasutada ning et kasutatav betoonikiht peab 

olema paksem kui elektripõrandakütte puhul. Elektripõrandakütet on võimalik kasutada 
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kütteperioodist sõltumatul ajal ning valatava betoonpõrandaplaadi paksus on väiksem 

kui vesipõrandakütte puhul. 

Õhuvahetuse tagamiseks sarnaste objektide puhul võib kasutada järgnevaid variante. 

Pliidikubuga ventilatsiooniagregaati kasutades saab tagada õhuvahetuse kõigis ruumides 

ning võimalik on sissepuhutava õhu kütmine. Väiksemate korterite puhul jääb seadmele 

suur võimsuse reserv sissepuhkele, mistõttu väheneb soojustagastuse hulk. Puuduseks 

on ka kõrge ehitusmaksumus. Seda lahendust ei ole soovitatav kasutada seadmes 

tekkiva müra tõttu, kui pliit asub teiselpool magamistoa seina. Pliidikubu sisendiga 

korteripõhine ventilatsiooniseade tagab samuti soojustagastusega õhuvahetuse kõigis 

ruumides. Samas tuleb arvestada torustike paiknemisest tingitud kipskarniiside 

ehitamisega. Lahenduse eeliseks on, et seadet on võimalik paigutada esikusse või 

sanitaarruumi. Katuseventilaatoriga mehaaniline väljatõmbesüsteem on 

ehitusmaksumuselt soodsam kui korteripõhiste agregaatide kasutamine ning torustiku 

paigaldamise maht on minimaalne. Samas puudub võimalus värske õhu pealevoolu 

kütmiseks kalorifeeri abil. 

Juhul, kui kanalisatsioonitorustik kulgeb risti põrandataladega, võib torustiku juhtida 

alumise korruse lae alla. Sellise lahenduse kasutamiseks tuleb järgida alltoodud punkte. 

Vältimaks müra levikut alumisse korterisse, tuleb isoleerida torustik kivivillaga. Kuna 

alumine korter on eraldiseisev tuletõkkesektsioon, tuleb kasutada vahelaest läbiminekul 

tuletõkkemansette. 

Tuglase 9 korterelamu puhul käsitleti renoveerimisega seotud probleeme, kui elanikud 

kasutavad renoveerimistööde ajal hoonet edasi. Hoone on küll ehitatud 19. sajandi II 

poolel Tähtvere mõisa moonakatemajana, kuid ei kuulu riikliku kultuurimälestiste 

registrisse. Tuglase 9 korterelamuga analoogsete hoonete VKKV süsteemide 

renoveerimisel tuleb silmas pidada järgmisi tähelepanekuid ja järeldusi. 

Kuna hoonel puudub keskküttesüsteem, pakkus autor välja variandi sooja vee tootmise 

energiatõhusama lahenduse intelligentse elektriboileri abil. Intelligentne elektriboiler 

planeerib sooja vee tootmise igaks nädalapäevaks ja igaks kellaajaks vastavalt tarbija 

harjumustele. 
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Õhuvahetuse tagamiseks analoogse hoone puhul, kus puuduvad ventilatsioonišahtid, 

võib kasutada järgnevaid variante. Sisseehitatud pliidikubuga ventilatsiooniagregaadi 

kasutamine tagab õhuvahetuse kõigis ruumides. Ventilatsioonišahti puudumise tõttu 

ühendada õhuvõtt ja väljavise kombineeritud õhuvõtu-väljaviskeresti. Agregaadiga 

süsteemi väljaehitamine vajab suuri investeeringuid ning eeldab suurt hulka lammutus- 

ja taastamistöid. Mehaaniline väljatõmme taimeriga vannitoa ventilaatori ja pliidikubu 

abil ning värske õhu pealevool värskeõhuklappide abil on ehitusmaksumuselt soodsam 

ega eelda nii palju lammutus- ja taastamistöid. 

Tuglase 9 objektile on palju sarnanevaid hooneid, kuhu algupäraselt ei ole ette nähtud 

vesiklosetiga WC-sid ega pesemisruume. Seega on hiljem juurde ehitatud WC-sid ja 

pesuruume, mis ei pruugi olla ühenduses hoone ühtse magistraaltorustikuga. Tulenevalt 

sellest peaks silmas pidama järgnevaid punkte. Enne VKKV süsteemide 

renoveerimisprojekti koostamist, tuleb teostada vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

detailine inventeerimine. Vajadusel avada konstruktsioone ja kasutada seinasiseste 

torude tuvastamiseks detektorit. Projekteerimise käigus leida optimaalseim lahendus 

korterites lammutamis- ja taastamistööde minimeerimiseks. Mitmed olemasolevad 

kanalisatsioonitorustikud pole ühendatud hoone keskse kanalisatsioonipüstikuga, vaid 

on juhitud hooneväliselt välisvõrku. Sellest tulenevalt ei ole tagatud analoogsete 

korterelamute kanalisatsiooni õhutus. Õhutuse tagamiseks pakutakse käesolevas 

magistritöös välja vaakumklapi kasutus.  

Ülaltoodud arutelu ja lahenduste variandid on soovituslikud ning võivad olla aluseks 

analoogsete renoveerimisprojektide metoodika väljatöötamisel. Metoodika 

täpsustamiseks on vajalik analüüsida suuremat hulka analoogseid enne 20. sajandit 

ehitatud hoonete renoveerimisprojekte. Lisaks tuleb teostada juba renoveeritud 

mittekorduva planeeringuga hoonetes sisekliima ja energiatarbe seire ning analüüs.  
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Kokkuvõte 
 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli mittekorduva planeeringuga korterelamute ning 

muinsuskaitsealuste äri- ja büroohoonete VKKV süsteemide renoveerimisega seotud 

probleemide kaardistamine, nendele tähelepanu juhtimine ning võimalike lahenduste 

väljapakkumine kolme objekti näitel. Töö eesmärgid said edukalt täidetud. Ülalmainitud 

hoonetüüpide VKKV süsteemide renoveerimisele pakuti välja erinevaid insenertehnilisi 

lahendusi, et tõhustada energiasäästu ning tagada kvaliteetne sisekliima. Tähelepanu 

juhiti ka asjaolule, et seni avaldatud ehitustehnilise seisukorra hinnangud on teostatud 

tüüpplaneeringuga korterelamute põhjal, kus sisekliima lahendused on teostatud 

ventilatsioonišahtide ning vee- ja kanalisatsioonipüstikute korrastamise abil. Pakutud 

lahendusi ei ole võimalik aga rakendada enne 20. sajandit ehitatud hoonete puhul, kus 

puuduvad ventilatsioonišahtid ning ühtsed korrustevahelised vee- ja 

kanalisatsioonipüstikud. 

Käesolevas magistritöös käsitletud VKKV süsteemide renoveerimisega seotud 

võimalikud probleemid valiti kolme Tartu linnas asuva objekti näitel, mis on ehitatud 

enne 20. sajandit:  

1. 1893. aastal ehitatud Tiigi 78 äri- ja büroohoone,  

2. 1895. aastal ehitatud Tiigi 80 korterelamu, 

3. 19. sajandi II poolel ehitatud Tuglase 9 korterelamu.  

Tiigi 78 objekti VKKV süsteemide inventeerimist teostas autor 2013. aasta juunis. Tiigi 

80 objekti VKKV süsteemid kuulusid kõik demonteerimisele, mistõttu hoonepõhine 

inventeerimine polnud vajalik. Tuglase 9 objekti VKKV süsteemide inventeerimist ei 

olnud käesoleva magistritöö valmimise ajaks teostatud, mistõttu võeti probleemide 

kaardistamisel aluseks autori poolt digitaliseeritud korruseplaanid.  
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Selleks, et välja valida sobilikem renoveerimislahendus konkreetse hoone jaoks, töötati 

käesoleva magistritöö käigus läbi mitu erinevat renoveerimisvarianti ning võrreldi neid 

omavahel.Järelduste osas toodi välja tulemuste põhjal saadud põhilised järeldused ning 

pakuti välja optimaalsemaid lahendusi uurimisaluste objektidega sarnaste 

renoveerimisprojektide jaoks.  

Käesolevas magistritöös tehti küttesüsteemide renoveerimisel võimalike ettetulevate 

probleemide analüüsimisel alljärgnevad järeldused. 

· Enne VKKV süsteemide projekteerimistöid tuleb kindlasti teostada põhjalik 

süsteemide inventeerimine. Vajadusel avada konstruktsioone ja kasutada 

detektorit. 

· Küttesüsteemi renoveerimisel kütteperioodi ajal, kui hoone ülejäänud osad on 

kasutuses ning hoone ülejäänud küttekehi ei või tsentraalküttest eemaldada, 

tuleb järgida järgnevaid asjaolusid: lisada sulg- ja õhutusventiilid renoveeritava 

töömaa piiridesse ning ühendada ülejäänud kasutuses olevad küttekehad ajutiste 

torudega. 

· Sanitaarruumide põrandakütte valikul vesi- ja elektrikütte vahel pidada silmas 

mitmeid asjaolusid. Vesipõrandakütte paigaldamisel on torustikule peale 

valatava betoonkihi paksus suurem kui elektrikütte puhul. Elektripõrandakütet 

on võimalik kasutada ka kütteperioodist sõltumatul ajal. 

· Tahkel küttel põhinevate kohtküttesüsteemidega korterelamutes tuleb teostada 

korteriühistu hooldusfondi kulul iga-aastaselt kõikide küttekollete puhastus ja 

ülevaatus koos akteerimisega kutselise korstnapühkija poolt. 

Ventilatsioonisüsteemide renoveerimisel võimalike ettetulevate probleemide 

analüüsimisel tehti alljärgnevad järeldused. 

· Büroohoone kabinettide õhuvahetuse tagamiseks vajaliku ventilatsioonitorustiku 

asukoht valida kooskõlas teiste kommuniktsioonide kulgemisega. Tööde 

teostamisaja lühendamiseks valida lahendus, mis vajab vähem puurimistöid. 

Silmas tuleb pidada ka sisekujunduslikke muutusi ripplae kõrguse ja karniiside 

osas. 

· Korterisisese õhuvahetuse tagamiseks ventilatsioonišahtide olemasolul kasutada 

heitõhu väljaviskeks ventilatsioonišahte. Õhuvõtt vahendada läbi seinas oleva 
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resti või värskeõhuklappide. 

· Soojustagastitega korteripõhiste ventilatsiooniagregaatide kasutamise puhul 

tuleb arvestada mahukate lammutamis- ja taastamistöödega ning karniiside ja 

ripplagede ehitusega, mis omakorda tõstavad ehitusmaksumust. 

· Mehaanilise väljatõmbesüsteemi saab rajada võimalusel katuseventilaatorite või 

taimeriga vannitoaventilaatorite abil. Lisaks on vajalik mehaaniline väljatõmme 

pliidikubude kaudu. Katuseventilaatorid võivad olla korteripõhised või tervet 

hoone sektsiooni hõlmavad. Värske õhu juurdepääs tagada seintes või 

avatäidetes olevate värskeõhuklappide, -restide abil. 

· Piirdekonstruktsioonide lisasoojustamise ja õhupidavuse parendamise 

tulemusena ei toimi enam senine loomulik ventilatsioon ning küttekolded ei saa 

täieliku põlemisprotsessi jaoks piisavalt värsket õhku. Ahjude ja pliitide jaoks 

värske õhu pealevool tagada värskeõhuklappide abil. 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimisel võimalike ettetulevate probleemide 

analüüsimisel tehti alljärgnevad järeldused. 

· Lisasanitaarruumide ehitamisel vanadesse hoonetesse tuleb 

kanalisatsioonitorustiku ristumise korral põrandataladega kaaluda torustiku 

vedamist alumise korruse lae alt. Seega tuleb alumise korruse ripplae taga olev 

torustik müra leviku tõkestamiseks isoleerida. Tuletõkkesektsoonist läbiminekul 

tuleb kasutada tuletõkkemansette. 

· Kui kanalisatsioonitorustikku pole võimalik vedada alumise korruse vahelae alt, 

tuleb tõsta sanitaarruumi põrandapinda ülejäänud ruumide põrandapinnast.  

· Kui heitveekanalisatsiooni kaugemat punkti ei saa ühendada olemasoleva 

püstikuga tagamaks torustiku tuulutust, tuleb süsteemi lisada vaakumklapp. 

Käesolevas magistritöös esitatud tulemused saadi kolme Tartu linnas asuva enne 

20.sajandit ehitatud objekti näitel. Saadud tulemusi ja järeldusi on võimalik rakendada 

analoogsete hoonete VKKV süsteemide renoveerimisprojektide koostamisel ning 

ehitustööde teostamisel. Tasub silmas pidada vanade hoonete iseärasusi ning rakendada 

iga renoveerimisprojekti puhul individuaalset lähenemist. Täpsema ülevaate saamiseks 

oleks vajalik analüüsida suuremat hulka analoogseid enne 20. sajandit ehitatud hoonete 

renoveerimisprojekte. Lisaks tuleb teostada juba renoveeritud mittekorduva 
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planeeringuga hoonetes sisekliima ja energiatarbe seire ning analüüs, mille põhjal saaks 

välja pakkuda rohkem lahendusvariante võimalike erinevate ettetulevate probleemide 

lahendamiseks. 

Autor tänab OÜ Mapri ehitusdirektorit Heikki Valk'u, projektijuhti Margus Must'a, 

objektijuhti Ain Kaha. Samuti tänab autor AS Onninen müügiinseneri Tiit Murov'it. 

Tänud lähevad ka OÜ Cliox müügiinsenerile Aimar Koppel'ile. 

  



75 

 

 

 

 

 

Viidatud allikate loetelu 
 

1. Arjakas P (16.04.2014) Korterelamute rekonstrueerimise uus määrus ja KredEx-i 

toetused. http://www.ekvy.ee/attachments/article/17/Pille%20Arjakas-

korterelamum%C3%A4%C3%A4rus_TE2014.pdf. 

2. Kalamees T, Õiger K, Kõiv T-A, Liias R, Kallavus U, et al. (2009) Eesti 

eluasemefondi suurpaneel-korterelamute ehitustehniline seisukord ning 

prognoositav eluiga. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, ehitusteaduskond. 

3. Kalamees T, Kõiv T-A, Liias R, Õiger K, Kallavus U, et al. (2010) Eesti 

eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav 

eluiga. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, ehitusteaduskond. 

4. Kalamees T, Arumägi E, Just A, Kallavus U, Mikli L, et al. (2011) Eesti 

eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav 

eluiga Tallinna Tehnikaülikool. 

5. Kõiv T-A, Hamburg A, Mikola A, Kiil M, Tukia A, et al. (2014) Rekonstrueeritud 

korterelamute sisekliima ja energiatarbe seire ja analüüs ning nende vastavus 

standarditele ja energiaaudititele Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 

keskkonnatehnika instituut. 

6. Leech JA, Wilby K, McMullen E, Laporte K (1996) The Canadian Human Activity 

Pattern Survey: report of methods and population surveyed. Chronic Diseases in 

Canada 17 (3-4): 118-123. 

7. Seppänen OA, Fisk W (2006) Some quantitative relations between indoor 

environmental Quality and Work Performance or Health. Lawrence Berkeley 

National Laboratory. 

8. Lu T, Knuutila A, Viljanen M, Lu X (2010) A novel methodology for estimating 



76 

 

space air change rates and occupant CO2 generation rates from measurements in 

mechanically-ventilated buildings. Building and Environment 45: 1161-1172. 

9. Redlich CA, Sparer J, Cullen MR (1997) Sick-building syndrome. The Lancet 349: 

1013-1016. 

10. Seppänen O (1999) Estimated cost of indoor climate in Finnish buildings. 

Proceedings of Indoor Air 1999: 13-18. 

11. Zavadskas E, Raslanas S, Kaklauskas A (2008) The selection of effective retrofit 

scenarios for panel houses in urban neighborhoods based on expected energy 

savings and increase in market value: The Vilnius case. Energy and Buildings 

40: 573-587. 

12. Kaklauskas A, Zavadskas EK, Raslanas S (2005) Multivariant design and multiple 

criteria analysis of building refurbishments. Energy and Buildings 37: 361-372. 

13. Diakaki C, Grigoroudis E, Kolokotsa D (2008) Towards a multi-objective 

optimization approach for improving energy efficiency in buildings. Energy and 

Buildings 40: 1747-1754. 

14. Anastaselos D, Oxizidis S, Papadopoulos AM (2011) Energy, environmental and 

economic optimization of thermal insulation solutions by means of an integrated 

decision support system. Energy and Buildings 43: 686-694. 

15. Alev Ü, Eskola L, Arumägi E, Jokisalo J, Donarelli A, et al. (2014) Renovation 

alternatives to improve energy performance of historic rural houses in the Baltic 

Sea region. Energy and Buildings 77: 58-66. 

16. Pikutis R, Šeduikyte L (2006) Estimation of the effectiveness of renovation work in 

Lithuanian schools. Journal of Civil Engineering and Management 12: 163-168. 

17. (19.05.2010) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete 

energiatõhususe kohta. Euroopa Liidu Teataja: 13-35. 

18. Bjarløv SP, Vladykova P (2011) The potential and need for energy saving in 

standard family detached and semi-detached wooden houses in arctic Greenland. 

Building and Environment 46: 1525-1536. 

19. Ehitisregister (22.05.2014) Tiigi 78. www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0197&pageNr=1. 

20. Kultuuriminister (20.03.1997) Kultuuriministri määrus nr. 12. Kultuurimälestiseks 

tunnistamine (RTL 1997, 68, 376). 

21. (22.05.2014) Kultuurimälestiste riiklik register. Tiigi 78. 



77 

 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=7023. 

22. Palamets H (2005) Lugusid vanast Tiigist: Ajalookirjanduse Sihtasutus "Kleio". 

23. (21.05.2014) Tartu Ülikooli Kirjastus. www.tyk.ee/ajalugu. 

24. Ingermann K (2003) Soojusvarustussüsteemid. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 

soojustehnika instituut. 

25. Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu 

konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 

13779:2007. EVS 906:2010. 

26. (2013) Riigi Kinnisvara AS. Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele. 

27. Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. EVS 812-6:2012+A1:2013. 

28. Ehitisregister (22.05.2014) Tiigi 80. www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0197&pageNr=1. 

29. Ehitisregister (22.05.2014) Tuglase 9. www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0197&pageNr=1. 

30. (1981) Tartu linn. Tähtvere mõis. Eesti NSV mõisaarhitektuur. M-483. ERA.T-

76.1.15011. 

31. Rosenberg T (1994) Eesti mõisad; Oja T, editor. Tallinn: Olion. 

32. Praust V (2008) Tartumaa mõisad Tartu: Tänapäev. 

33. Valdre P (2011) Tartumaa mõisate inventeerimine, säilivuse ja tehnilise seisukorra 

hinnangud. Tartu: Tallinna Tehnikaülikool. 77 p. 

34. Onton K (2013) Tiigi 78, Tartu. Muinsuskaitse eritingimused hoone ümberehituseks 

ja remondiks. Tartu. 

35. (13.05.2014) Lindab BSLCU põlvega 

ümarsummuti.www.lindab.com/ee/pro/products/pages/bslcu-100.aspx. 

36. (12.05.2014) Lindab PVA ümar sirge summuti. 

www.lindab.com/ee/pro/products/pages/pva-100.aspx. 

37. (12.05.2014) Lindab SLFA painduv mürasummuti. 

www.lindab.com/ee/pro/products/pages/slfa.aspx?refpageid=8fb7714f-432c-

4b5e-8ed5-f92cdbcd0282. 

38. (11.05.2014) Jeven torusisene mürasummutuselement SAVA. 

http://www.jeven.fi/mvhome/homepage_item_view.html?id=0000949&selected

_item_id=949&did=298&lang=en. 

39. (11.05.2014) Jeven mürasummutuselement INNO. 

http://www.jeven.fi/mvhome/homepage_item_view.html?id=0000948&selected



78 

 

_item_id=948&did=298&lang=en. 

40. (11.05.2014) Lindab tasanduskast. 

http://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/comfort/li

ndab/technical/a_07_plenum-boxes.pdf. 

41. (01.08.2009) Põrandaküte. Süsteemid ja komponendid. Osa 4: Paigaldamine. EVS-

EN 1264-4:2009. 

42. Kõiv T-A, Rant A (2013) Hoonete küte. Tallinna Tehnikaülikool, ehitusteaduskond, 

keskkonnatehnika instituut. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus. 

43. (2014) OÜ Pakrum. Korterelamu Tiigi 80 VKKV projekt töö nr 002-14. 

44. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine 

projekteerimise ja ehitamise käigus. EVS 812-7:2008/AC:2011. 

45. Päästeamet (2013) Tuletõkkemansettide valik ja paigaldus  

46. Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals. EVS-EN 

1366-3:2009. 

47. (20.05.2014) Eesti Ohutus tuletõkkemansetid. 

http://eestiohutus.ee/tooted/tuletokkemansetid/. 

48. (10.05.2014) Atlantic vertikaalne seinaboiler. 

www.atlanticbaltic.ee/index.php?page=96&action=show_product_details&prod

uct_id=42&group_id=138. 

49. (20.05.2014) Cliox ventilatsiooniseade Flexit Spirit K2R. 

www.cliox.ee/dokumendid/ventilatsioon/flexit/Flexit_Spirit_K2R_cat.pdf. 

50. (20.05.2014) RVB õhuvõtu-väljaviskerest. www.etsnord.com/RVB-ohuvotu-

valjaviskerest. 

51. (18.05.2014) Cliox Värskeõhuklapp Aero 

dB. www.cliox.ee/ventilatsioon/v%C3%A4rske%C3%B5huklapp-aero-db. 

52. (15.05.2014) Lindab välisrest USAV. 

http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/pdf/Comfort/UK/product/1

1_Grilles/USAV_Grilles_UK.pdf. 

53. (2000) Majandus- ja Keskkonnaministeerium. Elamu tehnosüsteemid : vesi ja 

kanalisatsioon. Soojus ja ventilatsioon. Elekter. Tallinn: Viplala. 

 

 


