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1. EHITUSKONSTRUKTSIOONID

1.1.    Üldosa

Kõik ehituskonstruktsioonid ja -tööd tehakse kehtivate määruste, ehitusnormide ning hea ehitustava reeglite kohaselt, järgides vastavate 
ametiisikute ja projekteerija nõudeid. Ehitustöödel juhindutakse MaaRYL 2000, TarindiRYL 2000 ja ViimistlusRYL 2000 nõuetest.

1.2.    Kasutatud ehitusnormid, kooormused

1.2.1.  Eesti Standard EVS 865-1:2006 – „Hoone ehitusprojekti kirjeldus” Osa 1: Eelprojekti seletuskiri

1.2.2.  Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused: Eesti Standard EVS-EN 1990:2002

1.2.3.  Koormused: Eesti Standardid EVS-EN 1991-1-1:2002,

1.2.4.  Eesti Standard EVS-EN 1991-1-3:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoor-
mus

1.2.5.  Eesti Standard EVS-EN 1991-1-4:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoor-
mus

1.3.    Kasutatud arvutusprogrammid

1.3.1.  AUTOCAD; EXEL

1.4.    Koormused

1.4.1.  Kasuskoormused

Ehitiste konstruktsioonidele mõjuvad kasuskoormused ja neile vastavad ülekoormustegurid onmääratud Eeesti standardi EVS-EN 1991-
1-1:2002 Osa 1-1 alusel normatiivsete suurustena.

Eluruumid ( grupp A) qk 2.0 kN / m2

Qk = 2.0 kN

1.4.2.  Lumekoormus ( EVS-EN 1991-1-3:2006)

Katusele lumekoormuste arvutamisel tuleb aluseks võtta maapinna lumekoormuse normsuurus s = 1.5 kN / m2. Lumekoormuse norm-
suuruse arvutamisel tuleb täiendavalt arvesse võtta ka katuste kalletest ja katuste kõrguste järskudest muutustest sõltuvaid lumekoor-
muse kujutegureid.

s =  µ1 * sk , kus

µ1 - lumekoormuse kujutegur

sk - lumekoormuse normsuurus maapinnal, sk = 1/5 kN / m2

α = 20.2o 

µ1 = 0.8

s = µ1 * sk = 0.8 * 1.5 = 1.2 kN / m2

1.4.3.  Tuulekoormus ( EVS-EN 1991-1-4:2007 )

Tuulekoormuste arvutamisel tuleb aluseks võtta Eesti territooriumi piires kehtestatud tuulekiiruse keskmine baasvärtus, s.o vref  = 21 
m/s. Arvestada tuleb ehitiste paiknevust maastikutüübil ja gabariite kooskõlas normidega EVS-EN 1991-1-4:2006.

Maastikutüüp – II ( linnaväline ala )

qref  = cpe * 0.64 kN / m2

1.5.    Osavarutegurid

VVastavalt standardi EVS-EN 1990:2002 rahvuslikule lisale.

Omakaalukoormused EVS-EN 1991-1-1:2002 järgi, osavarutegur kandepiirseisundis 1,20 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

Kasuskoormused EVS-EN 1991-1-1:2002  järgi: osavarutegur kandepiirseisundis 1,50 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

1.6.    Tulepüsivus
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Projekteeritud hoonede tuleohutusklass vastab TP3 normidele. 

Teraskonstruktsioonide tulepüsivus saavutatakse tulekaitsevärviga (võõbaga).

1.7.    Kavandatav kasutusiga

Projekteeritud kandekonstruktsioonide kasutusiga on 50 aastat.

1.8.    Ehitusgeoloogilised tingimused objektil

Käesoleva töö raames ehitusgeoloogilisi uurimistöid läbi ei ole viidud. 

Esialgselt on kasutatud REIBi poolt tehtud ehitusgeoloogilist aruannet- tõõ GE-1252 a.2010. a. teedele ja tehnovõrkudele.

1.9.    Konstruktsioonid

1.9.1.  Vundament

Ridaelamute boksidele on projekteeritud lintvundament, FIBO 5 plokkidest raudbetoontaldmikuga. Monoliitsest raudbetoonist vun-
damendi taldmik tuleb paigaldada allapoole külmumispiiri. Käesolevas töös on arvestatud külmumispiiri sügavuseks 1,20m mõõdetuna 
maapinnast. Vundamendi taldmiku alla on ettenähtud rajada tihendatud killustikalus paksusega 300mm. 

Vundamendile tuleb teha nii vertikaalne kui ka horisontaalne hüdroisolatsioon.

Vundamendi ülemine osa on soojustusega fiboplokkide vahel.

1.9.2.  Kandeseinad

Kandeseinad tehakse Aeroc Eco Term Pluss plokkidest paksusega 375mm. Plokid soojustatakse ISOVER 565-KL-100 soojustusega ver-
tikaalsete puitprusside vahel, edasi järgneb tuuletõke ja horisontaalne vooderdus vertikaalprussidega. Karkassi samm üldjuhul 600mm. 
Hoone keskteljele on paigaldatud liimpuidust peatala, mis toetub  r/bet vööle. Sillusteks kandeseintes on seespool monoliitsed valatud r/
bet sillused-vööd, millele toetuvad raudbetoonpaneelid või müürilatt katuse sarikate kinnitamiseks. Välispinnas Aeroc sillused. Puitkatuse 
sarikate alla on ettenähtud raudbetoonvöö ümber perimeetri. Fassaadidel  sarikate alla on ette nähtud väänderangid, et võtta vastu 
väänet kaldkatuselt. Vööle kinnitatakse müürilatt.Välispinnas kasutatakse Aeroc silluseid või blokke.

1.9.3.  Esimese korruse põrand 

Välistrasside projekteerimiseks teostatud geoloogilistest uuringutest on teada, et  antud majade piirkonnas olemasolevale mullakihile 
järgneb raske tolmne saviliiv või moreen. Mõlemad pinnased on leondusohtlikud ja tundlikud läbikülmumisele, kuid õige tegutsemisega 
sobilikud vundamentide aluseks. Esmalt tuleb taldmiku alla teha korralik liivapadi (h=300mm). Sellele rajada armeeritud taldmik ja fib-
oplokkidest vundament.

Põrandaks on armeeritud betoonplaat liivalusel. Plaadile on ettenähtud paigaldada horisontaalne hüdroisolatsioon. Hüdroisolatsioonile 
paigaldatakse spetsiaalselt põrandate soojustamiseks ettenähtud EPS soojaisolatsiooniplaate kogu paksusega 350mm. Soojaisolatsioonile 
tuleb paigaldada ehituskile, millele omakorda valatakse 80mm paksune armeeritud põrandaplaat. Põrandaplaati võib paigaldada põran-
daküttetorustiku. Põranda viimistluseks on ettenähtud tellija poolt valitud põrandakattematerjal. Parketi valikul tuleb silmas pidada, et 
valitud viimistlusmaterjal oleks sobilik ja ettenähtud kasutamiseks põrandaküttega põrandate puhul. Esimese korruse põrandakonstrukt-
sioon on täpsemalt kirjeldatud projekti graafilises osas.

1.9.4.  Teise korruse põrand

Teise korruse põrand on raudbetoonpaneelidest. Paneelid toetuvad välisseintele. Trepi juures on kasutatud täiendavalt terasposti ja tala, 
paneelile toetuseks. Vahelaekonstruktsioon on täpsemalt kirjeldatud projekti graafilises osas.

Heli summutav põrandad on projekteeritud kihilise konstruktsiooniga. Musta põranda peale on ette nähtud nn. ujuv põrandakonstrukt-
sioon. Müra edasikandumise vältimiseks eraldatud kandekonstruktsioonid põranda pinnakonstruktsioonidest. 

Ujuvpõrand peab olema lahus hoone kõigist kandekonstruktsioonidest. 

Ehitusosade vahelised liited tuleb teostada eriti hoolikalt, et heli ei pääseks liikuma tarindite kõrvalavasid mööda. 

Vahelaekonstruktsioon on täpsemalt kirjeldatud projekti graafilises osas.

1.9.5.  Katusekonstruktsioonid

Ridaelamu boksil on profiilplekk katus. Katusekonstruktsioon on projekteeritud tuulutatavana. Tuulutamiseks ettenähtud värskeõhk on 
ettenähtud haarata räästakonstruktsiooni kaudu ja juhitakse mööda selleks ettenähtud tuulutuskanaleid pidi katuseharja tuulutusvahe 
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kaudu välja. Sarikad toetatakse välisseintel müürilattidele, mis kinnitatakse r/bet.vöösse. Sarikate ristlõige 80x240mm liimpuit , samm 
600mm. Katusekonstruktsioonid ning sarikate kinnitused täpsemalt kirjeldatud põhiprojekti joonistel. 

1.9.6.  Trepid

Pääsuks teisele korrusele paigaldatakse trepp. Trepp valmistatakse puidust trepi valmistaja poolt koostatud tööjooniste kohaselt. Trepi 
mõõdud tuleb täpsustada ja kontrollida enne trepi tööjooniste koostamist. Tootja tootejoonis kooskõlastada enne trepi  tellimist tellija 
esindaja ja projekteerijaga.

2. PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUS 

2.1.    Ehituse täiendosad ja neile esitatavad põhinõuded

2.1.1.  Kergjaotusseinad ja neile esitatavad nõuded

Kipsplaatide kinnitamisel aluskarkassikülge juhinduda tootja paigaldusjuhistest. Mittekandvate vaheseinte ülaosa ühendatakse vahe- või 
katuslaega nii, et lae läbipaindel vahesein või  lagi ei saaks kannatada. Ühendus peab olema elastne  ja ei tohi tekitada helisilda. Karkassi 
vöö all peab kasutama heliisolatsiooni tihendeid, seda ka vaheseina ja välisseina liitekohtades. Postide karkassivahe täidetakse mineraal-
villadega vastavalt kasutatud karkassi paksusele. Vaheseinad on kaetud kahekordsets või kolmekordsets kipsplaatidega. Tuleb jälgida, et 
plaatide omavahelised liitekohad ei kattuks. On ette nähtud kasutada teise kihina erikõvasid kipsplaate, mille kaal on ca 12 kg/m2. Erikõ-
vade kipsplaatide kasutamisel saab konstruktsioonile täiendavat kaalu, misläbi hakkab sein summutama paremini ka madalamaid sagedusi. 
Niisketes ruumides ehitatavatele kergetele vaheseintele tuleb teha nõuetekohased isolatsioonid, tihendused ja äravoolud ning kasutada 
vastavaid materjale, mida on lubatud kasutada niisketes tingimustes. Vaheseinte konstruktsioonid  täpsemalt kirjeldatud põhiprojekti 
joonistel. 

2.1.2.  Aknad (materjalid, viimistlus, klaasimine, avamine, hooldus jne.)

Aknad on puit-või plastaknad. Klaas 2-kordne klaaspakett. Aken peab avanema sissepoole. Seinad ja aknad “teipida” õhutihedaks.

Nõutav aknaploki soojajuhtivus U=1,1W/m²K. Aken koos lengidega varustada kõigi vajalike suluste, tihenditega ja avamiseks ettenähtud 
pöördkäepidemetega.  Akende lengide ja raamide värvus vastavalt arhitektuursele lahendusele. Akna mõõtmed tuleb eelnevalt täpsus-
tada ja kontrollida ehitusplatsil , enne akna tellimist. Tootja akna tootejoonis kooskõlastada enne akna tellimist tellija esindaja ja projek-
teerijaga. Koos aknaga tuleb paigaldada kõik vajalikud katteliistud ja veeninad. Tüüp täpsustatakse koos projekteerija ja tellija esindajaga.  
Funktsionaalsete omaduste liigituse järgi tuleb akendele ette näha RT 41-10027 (SFS 4404) 1 klassi nõuded. RT 45-10204 juhendkaar-
tide kohaselt esitatakse akende ja aken-uste sulustel korrosioonikaitseks ja viimistluseks kasutatavad standardsed pinnatöötlused ning 
pinnatöötluse korrosioonikindlusnõuded, käesolevas projektis on see M3. Paigaldatava akna töömahtu kuulub aknaava aknapõskede 
viimistlustööd ning väliste veeplekkide paigaldamine. 

2.1.3.  Akende veeplekid

Akna veelaud tehakse 0,7mm paksusest terasplekist. Esmalt kaitstakse aluspind korrosioonikaitsevärviga ja seejärel viimistlusvärviga “Pu-
ral”. Värvi toon vastavalt arhitektuursele lahendusele.

2.1.4.  Uksed (materjalid, viimistlus; avanemisviis, lukustus jne.)

Puitkonstruktsioonis välisuksed . Uksed vastavalt spetsifikatsioonidele, kus juures tootja täpsed tootejoonised kooskõlastada enne uste 
tellimist tellijaga. Välisuksed peavad olema soojustatud. Lisaks kirjeldatud nõuetele vaata märkusi spetsifikatsioonil. Nõutav välisukse soo-
jajuhtivus U=0.7W/m²K.  Uksed varustada kõigi vajalike lengide, hingede, käepidemetega, lukkude ja tihenditega. Välisuste värv vastavalt 
arhitektuursele lahendusele. Käepidemete ja suluste tüüp kooskõlastada eelnevalt tellijaga. Lukustuse annab Tellija. Funktsionaalsete oma-
duste liigituse järgi tuleb ustele ette näha RT 41-10027 (SFS 4404) 1 klassi nõuded. RT 45-10204 juhendkaartide kohaselt esitatakse 
uste ja aken-uste sulustel  korrosioonikaitseks ja viimistluseks kasutatavad standardsed pinnatöötlused ning pinnatöötluse korrosiooni-
kindlusnõuded, käesolevas projektis on see M3.

2.2.    Katus

2.2.1.  Katusematerjal

Teraspleki mõõtmed: paksus 0,6mm, laius 610mm. Minimaalne lubatud kalle 7° (1:8), projektis ette nähtud kalle 18°.

2.2.2.  Tuulutus 

Kogu pööningu osa on tuulutatav. Avatud räästakonstruktsioonid. Pööningu lagi soojustatud ja kaetud tuuletõkkega. 
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2.2.3.  Korrosioonikaitse

Terasplekk kaitstakse korrosiooni eest kuumtsinkimisega 350g/m2 või värvilahendusega vastavalt arhitektuursele lahendusele.

Kinnitusvahendid. Kinnitusklamber valmistatakse samast materjalist plekist, millest katuski. Riba laiema osa laius vähemalt 20mm. Klamber 
kinnitatakse kruviga. Libisev klamber kahe kruviga. Kruvid peavad olema kuumtsingitud. 

Kinnitusklambrite arv: katuse nurga osa 1x1m klambreid 8tk./m2; katuse servaosades ja räästaosas 1m laiusel ribal 6tk./m2; ülejäänud 
katuseosas (keskosas) 4tk./m2.

2.2.4.  Tihendusmaterjalid 

Tihendamiseks võib kasutada butüülmastiksit, silindriõli  või muid tihendamiseks sobivaid aineid, mis ei kuiva ega voola ning säilitavad 
elastsuse. 

2.2.5.  Aluse erinõuded 

Terasplekk-katuse alus tehakse kuivast saematerjalist mõõtudega 28x95mm. Parema välimuse huvides kasutakse olulisemates kohtades 
hööveldatud laudasid. Lauad naelutatakse sarikatele kahe kuumtsingitud naelaga, mis lüüakse viltu. Aluse tegemisel ei või kasutada tarvi-
tatud laudu. Naelad lüüakse nii sügavale, et nende pead ei puudutaks katusekatet. Tihelaudis tehakse rennide, neelude, roode ja räästaste 
kohale, korstnate ümber ning kohtadesse, kuhu võib variseda lumi. Samuti tehakse tihelaudis katuseredelite ja –sildade kohale. Korstnat 
ümbritseva tihelaudise laius on vähemalt 1000mm. Tihelaudis peab ulatuma ka igasuguste serva- ja renniplekkide alla. Enne katusekatte 
paigaldamist tuleb alus puhtaks pühkida. Vee võimalikesse kogunemiskohtadesse tihelaudisel pannakse hüdroisolatsioonikiht

2.2.6.  Sõlmed ja detailid 

Plekk-katuse detailide ja sõlmede (neelu, murdekoha, ülemineku, vee- (lume-) -tõkke, katusellugi, räästa, läbiviigukoonuse, tulemüüri ja 
korstna) kaitseplekitus tehakse terasplekk-katusel sama paksust plekist kui katus.

Murdekoht: murdekoha kujundamisel tuleb erilist tähelepanu osutada selle veetihedusele. 

Üleminek. üleminekuplekk ulatub plekitamata püstipinnale vähemalt 300mm, plekitatud pinnal valtsitakse üleminekuplekk pinna kattep-
lekiga kokku vähemalt 150mm kõrgusel. 

Sadevete ärajuhtimine katuslaelt.  Sadeveed juhitakse katuselt ära räästarennidesse. Kallete suunad ja sülitite asukohad vaata katuste 
plaanilt arhitektuursest osast.

Räästad: külgräästale naelutatakse ca 150mm laiune alusplekk samast materjalist, mis katusekate. Räästaplekk kinnitatakse aluspleki kül-
ge püstvaltsõmblusega. Räästa kaitseplekk valmistatakse plekklehest. Kaitsepleki serv painutatakse tagasi ja kujundatakse alla suunatud 
tilganinana, mille kaugus räästalaudisest peab olema vähemalt 20mm, krohvitud või müüripinnast aga vähemalt 50mm. Kaitseplekk peab 
ulatuma vähemalt 50mm tuulutuspilust allapoole. Kaitseplekk kinnitatakse: 

-laudise külge kruvidega, samm 300mm

-kinnituspleki külge ribiõmbluse või kinnitusribadega sammuga 300mm

-ribiõmblusega pleki või laudise alaservas.

Kui räästal tuulutuspilud on suuremad kui 2cm tuleb need avad katta 2...3mm silmaga jäiga võrguga.

Läbiviigukoonus. Katust läbistavate torude, antennide jms. ehitusdetailide ümber tehakse vähemalt 300mm kõrge plekk-koonus. Läbi-
viigukoonuse alaserv ühendatakse alusplaadiga, mis omakorda valtsitakse viiluplekiga kokku kahekordse lameõmblusega. Valtsõmblused 
tihendatakse mastiksiga.

Muud märkused ja nõuded.  Katus peab olema veekindel. Töö teostaja vastutab  katuse veepidavuse eest. Tahvli keskosa tohib olla aluselt 
kerkinud mitte rohkem kui ühe protsendi võrra tahvli laiusest. Katusele esitatakse RYL 2000 kvaliteedinõuded.

2.2.7.  Sadevete ärajuhtimine katuslaelt

Sadeveed juhitakse katuselt ära sadevete äravoolu torustiku kaudu. Äravoolutorustiku läbimõõt 125mm Kallete suunad peavad olema 
sobilikud ja piisavad sadevete juhtimiseks äravoolukaevudesse. Nõuded vastavalt RIL 107.

Vihmaveetorud kinnitatakse seina külge tüüblite ja kruvidega. Klambrite vahekaugus ei tohi ületada 1900mm. Klambrid tuleb paigutada 
ka torude liitekohtadel. Vihmaveetoru alumise otsa kõrgus maapinnast peab olema vähemalt 300mm.

2.3. Fassaadi värvimine

2.3.1.  Fassaadivärvile esitatavad nõuded vastavalt Maalaus RYL 2001-le.

2.3.2.  Keskkonnatingimuste klass 7
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2.3.3.  Värvkatte kvaliteediklass P2 (P-kattev viimistlus)

2.3.4.  Valitud värvide 4m² suuruse näidispinna värvimine ja esitamine ehitusjärelvalvele ja arhitektile enne vaadeldava tööetapi käivita-
mist. Peale kõigi osapoolte heakskiitu võib osta värvid ning alustada värvimistöödega.

2.3.5.  Kasutatav värv peab moodustama poorse “hingava” värvikile. 

2.3.6.  Värvitav aluspind peab olema puhas, vigastamata, kuiv, ühesugune, ühtlase kvaliteediga ning piisavalt tugev. 

2.3.7.  Värvimistingimustele esitatavad nõuded selguvad värvi kasutusjuhenditest. Töötamisel tuleb arvestada kõiki töö kordaminekut 
mõjutavaid asjaolusid nagu ilma, õhutemperatuuri ja õhuniiskuse sobivust, eelnenud tööde valmidusastet, maalritööde järjekorda ning 
vajadusel tuleb osasid pindasid kaitseks eraldada.

Maalritööd tuleb organiseerida nii, et ilmastiku tingimused ei kahjustaks tehtavate tööde kvaliteeti tööde tegemise ajal.

2.3.8.  Enne värvimise algust kaetakse kõik värvimisel kahjustuda võivad ehitiseosad, et nad ei määrduks ega kahjustuks töö ajal.

3. EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL ESITATAVATE KVALITEEDINÕUTE LOETELU. GARANTIINÕUDED MATERJALIDELE JA TÖÖLE

Ehitustöid tehakse kehtivate või seletuskirjas ja joonistel mainitud määruste, normide ning HEA EHITUSTAVA ehitusreeglite kohaselt, 
järgides omaniku järelvalve ja projekteerija nõudeid. Ehitustöödel juhindutakse Tarindi RYL2000, Viimistlus RYL2000 kvaliteedi nõuetest. 
Kõik materjalid peavad olema varustatud toote tehniliste näitajate sertifikaatide ja selle kvaliteeti ja vastavust (sobivust) tõestavate 
dokumentidega, tervisekaitse ja päästeameti sertifikaatidega. Tööde teostus peab olema sellisel tasemel ,et oleks tagatud materjalide 
tehnilistes tingimustes esitatud garantiiaeg. 

Teostatavatele töödele antav garantiiaeg lepitakse kokku töövõtja ja tellija vahelise lepinguga. Kui see pole kokkulepitud teisiti, siis tuleb 
ehitustöödele anda garantiiaeg, mis on sätestatud kehtivas EHITUSSEADUSES vähemalt 2 aastat. Seletuskirjas ja tööjoonistel kirjeldatu 
lahknemisel tuleb lahenduse saamiseks pöörduda projekteerija poole.

Töös kasutatavad ehitusmaterjalid peavad olema dokumentidele vastavad. Kasutatavad ehitusmaterjalid tuleb ehitusel ladustada selliselt 
et nende kvaliteet ei halveneks. Kasutatavad töövahendid, masinad ning abiseadmed peavad olema eesmärgikohased ja vastama mater-
jalide õige töötlemise ja tööohutuse nõuetele. Töötingimused ja muud töö tegemist mõjutavad asjaolud tuleb selgeks teha enne tööde 
alustamist

Ehituse kommunikatsioonide hoolduse jaoks tuleb jätta või paigaldada vajalikud seadmed, kontroll-luugid jms. 

4. PUUTÖÖD

Montaažil ei tohi tekitada detailidele ega sõlmedele mehaanilisi vigastusi. Sõlmed peavad olema komplekteeritud ühest puuliigist. Ette on 
nähtud kasutada okaspuitu mitte suurema niiskusesisaldusega kui 15%. Saematerjal peab kuuluma vähemalt tugevusklassi C18, kasutus-
klass 2 (EPN-ENV 5.1). Kivi- või raudbetoonkonstruktsioonidega kokkupuutuva saematerjali ja konstruktsiooni vahel peab olema 2 kihti 
mittemädanevat hüdroisolatsioonimaterjali

5. METALLITÖÖD

Terasmaterjalide koostis, mõõdud ja tolerantsid peavad vastama neile esitatud standardi nõuetele. Keevitamisel kasutatav elektrood 
peab vastama põhimaterjalile (Keevitada metalli margile vastavate elektroodidega). Keevisõmblused peavad olema katkestuseta. Keevise 
kõrgus valida vastavalt keevitatavate elementide minimaalsele (õhema elemendi) paksusele. Keevised puhastada enne viimistlust räbust. 
Kandekarkasside elementide käsitlus enne pindade värvimist ja katmist vastavalt SFS- ISO -8501 nõuetele. Pinnad puhastada roostest 
ja õlidest mehhaanilisel teel (liivapritsiga). Värvitoonid vastavalt projektis kirjeldatud lahendusele. Kõik soojustusest läbiminevad ankrud 
ja kinnitid peavad olema roostevabast terasest või kuumtsingitud. Metallkonstruktsioonide kinnitused üksteisega ja piirnevate ehitusosa-
dega määratakse detailselt ehitusjoonistel. Montaažikeevituste jäljed ja värvikahjustused lihvitakse ja puhastatakse ning kaetakse koheselt 
kruntvärviga. Paigaldades ei tohi detailidele rakendada jõudu selliselt, et see toob kaasa deformatsioone või kahjulikke koormusi konst-
ruktsioonidele. Terase tugevusklassid S355.

Korrosioonitõrje. väliskeskkonnaga kokkupuutuvad terasprofiilid puhastada ning kruntida ja värvida korrosioonikindla värviga.

6. BETOON

Betooni vesitsementtegur tuleb hoida võimalikult madal (W�0,5) ja vastavalt vajadusele kasutada plastifikaatoreid, mis ei sisalda kloriide. 
Betooni plastsus ja tihendamismeetodid tuleb valida nii, et betooni tihedus ning kvaliteedinõuded oleks täidetud kogu mahus ühtlaselt. 
Tagada tuleb betooni minimaalne mahukahanemine.

Kontroll betooni omaduste üle peab vastama kehtivatele nõuetele. Vajalikud uuringud ja testid kasutatud betooni margi ja tugevuse 
hindamiseks tuleb teha vastavalt BY21, RakMK B4 juhistele ja standardile SFS 4474.

Värsket betoonisegu tuleb hoida leondumise ja läbikülmumise eest. Talvel tehtavatel betoonitöödel tuleb juhinduda normist BY 119. 
Külma ilma korral tuleb betoonis kasutatav täiteaine ja vesi soojendada temperatuurini, mis tagab kasutatava betoonimassi temperatuuri 
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vähemalt +50C. Paigaldatud betoonimassi soojendamist jätkatakse kuni selle projektijärgse tugevuse saavutamiseni. Lahtirakestatud ja 
eelnevalt soojendatud konstruktsiooni koormamisel tuleb arvestada betooni tugevuse kasvu aeglustumisega külmas keskkonnas.

Betoonkonstruktsioonide lahtirakestamist võib alustada pärast betooni 70 % tugevuse saavutamist.

Järelhooldust tuleb alustada vahetult pärast betoneerimist. Selle kestvus sõltub keskkonna tingimustest ja betooni kivinemise kiirusest. 
Märga hooldust võib kasutada tingimusel, et seda tehakse kogu pinna ulatuses pidevalt ja katkestusteta kogu hooldeaja vältel. Niisutami-
seks kasutatava vee temperatuur peab olema sama, mis oli tarduval betoonil. Järelhooldustöödel juhinduda BY32 nõuetest. 

6.1.    Sarrus

Vundamendikonstruktsioonid sarrustatakse terasega 500HW. Väliskeskkonnaga kokkupuutuvates konstruktsioonides on minimaalne 
kaitsekiht 40 mm. Vundamendi taldmikuls on kaisekihtide paksused 50mm ja 70mm.

Sarruse fikseerimine betoneerimisel tuleb teostada nii, et vajalik betoonkaitsekihi paksus ja nõuded betoon-pindadele oleksid tagatud. 
Sarrusvarraste toetamiseks raketises kasutatakse spetsiaalseid tugesid ja vardad seotakse omavahel sellise tihedusega, mis tagab pärast 
betooni paigaldamist sarruse paiknemise projektijärgses kohas (arvestades lubatud hälbeid).

Sarrusvardaid ei tohi painutada temperatuuril alla + 50 C.

Keelatud on elektrikaablite isolatsioonitorude paigaldamine sarruse kaitsekihi tsooni ja nende torude paiknemine töösarruse vahetus 
läheduses.

6.2.    Raketis

Raketis ja selle tugikonstruktsioon tuleb teha korduvat betoneerimist taluvast materjalist, mis tagab ühtlasi konstruktsioonile esitatavate 
pinnasileduse, tolerantsi ja tugevusnõuete täitmise. Raketis peab olema tihe. Liitekohtades ei tohi olla pinnakõrguste erinevusi.

7. MÜÜRITÖÖD

Müürialus peab olema piisavalt tugev ja tasane. Segu on soovitav tellida segusõlmest, kus on tagatud kvaliteetne materjal.

Fibo kergplokkidest vundamendiseinte ladumisel lähtuda projektdokumentatsioonist ja üldistest Fibo kergplokkidest seinte paigaldusju-
histest. Paigaldada nõuetekohane bi-armatuur, vuugis tuleb kasutada alati kahte sarrusvarba. Armatuur igas kolmandas horisontaalsuuna-
lises vuugis. Vuuk esimese ploki kohal ja vuuk viimase ploki all tuleb alati sarrustada. 

8. KESKONNAKAITSE ABINÕUD

Projekteeritud alal keskkonda reostavad objektid puuduvad.  Projektiga kavandatav ehitustegevus pinnasele ja põhjaveele reostusohtu ei 
kujuta.  Tolmu vältimiseks ja vähendamiseks tuleb konteinerid ja kallurid katta kilega (nii laadimisel kui ka transportimisel).

9. EHITUSPLATSI HEAKORRASTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS

Ehitustööde ajal korraldab ehitusplatsi hoolduse ehitaja, kooskõlastades selle eelnevalt töö tellijaga. Pärast ehitustööde lõppu tuleb kõik 
ehituspraht krundilt koristada ning tagada selle esialgne heakord.  Ehitusjäätmete käitlemisel juhinduda kohalikust jäätmehoolduseeskirja  
nõuetest ja selle lisadest. Jäätmete laduskoht kooskõlastada Tellijaga. Eemaldatav kasutuskõlblik kasvupinnas tuleb kokku koguda ja la-
dustada hilisema kasutamise eesmärgil tellija poolt ettenähtud kohtades. Hoone ümbrus korrastatakse peale ehitustööde lõpetamist. Et 
võimaldada muru kasvamaminek, tuleks tagada vähemalt 10 cm paksune kasvumulla kiht. 

10. OHUTUSHOID

Tööohutuseeskirjade täitmise eest ehitustöödel vastutab töövõtja. Ehitusjäätmete käitlemise eest, vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja 
nõuetele, vastutab jäätmevaldaja. Ehitustööde teostamisel jälgida kõiki kehtivaid ohutusõudeid, vajadusel paigaldada ajutised piirded 
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KÜTE

1. ÜLDOSA

Antud seletuskiri käsitleb ridaelamubokside Tamm172  tüüplahenudst kütte osa põhiprojekti mahus vastavalt järgmiste normdokumen-
tidele:

• Hoone kütte projekteerimine EVS 844:2004

• Soome Ehitusnormide kogumik, osa D2 (2010)

• Piirtarindid EPN 12.1

• Hoone soojuskoormuse määramine EVS 829:2003

• Sisekliima EVS 839:2003

• EVS 811:2006 Hoone ehitusprojekt

• Hoone tehnosüsteemide RYL 2002. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded I ja II osa

• Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid. Juhend 2004 (EVS 812-3:2007; E7)

• Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest EVS 842:2007

• Standard EVS-EN 15251:2007  “Sisekeskonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtu-
des siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast”

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a. määrusele nr. 70, arvestades Eesti Vabariigi Standardi EVS 811:2006 
“Hoone ehitusprojekt” nõudeid.

Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nõuded nagu seadused, määrused, ministeeriumite 
otsused, samuti tuletõrje ja töökaitseametite määrused. Eriküsimused peab töövõtja kooskõlastama tellijaga.

Kõigist tööde käigus  ette tulnud jooniste ebatäpsustest peab töövõtja teatama projekteerijale.

Kvj-projektis kasutatavad mõisted:

• KV – küte, ventilatsioon

• Tellija – Töövõtja lepingupartner või Tellija esindajana tegutsev KVJ- projekteerija ja/või paigaldamistööde projektijuht. Nimetatud 
asjatundjate ülesanded ja volitused ehitustööde teostamise ajal teatatakse Töövõtjale eraldi.

• Töövõtja – Tellija lepingupartner (KVJ-töövõtja, tellija erihankija jne.), kes teostab tööd KVJ-projekti alusel. Muude töövõtjate kohta 
kasutatakse eesliitega täpsustatud nimetust (ehitustöövõtja, elektritööde töövõtja jne.).

- Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nõuded, nagu seadused, määrused, ministee-
riumide otsused samuti tuletõrje-, töökaitse- ja politseiametkondade suunised ja määrused. Eriküsimused peab töövõtja koos-
kõlastama tellija ja ametivõimudega.

- Töövõtja väljastab vajaliku info õigeaegselt teistele töövõtjatele, Tellijale ja san. tehniliste tööde järelvalvajale, vastavalt kokkule-
pitud tööde ajagraafikule ning oma hangete kohaletoimetamise aegadele.

- Töövõtja on kohustatud kontrollima ehitusplatsil kõik ehitustarindite, seadmete, jm. töövõtuga seonduvad mõõdud.

- Töövõtja on kohustatud kogu teostamisele kuuluva projektdokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et nendes esinevad 
võimalikud vastuolud saaks lahendada enne tööde teostamise algust.

Kui vastuolud on sellised, mida Töövõtja oleks pidanud märkama ja Tellijale teatama, ja see põhjustab tööde hilinemise või liigsed kulu-
tused, vastutab selle eest Töövõtja.

• Töövõtt – kõik käesolevas köites toodud hanked, tööd, asjaajamised ja muud toimingud ning teised Tellija poolt esitatud toimingud. 
Töövõtu hulka kuuluvad ka kõik Kvj-projektis toodud seadmed ja materjalid, täielikult valmis, kohale paigutatuna ja kasutamiskorda 
reguleeritutena. Töövõtt tuleb sooritada vastavalt dokumendile “RYL 2002, Hoone tehnosüsteemide üldised kvaliteedinõuded”, kui 
projektis ei ole esitatud muid nõudmisi.

Arvutuslik talvine välisõhu temperatuur küttele –22°C, suvine on +27°C ja RH 50%. Kütteperioodi välisõhu keskmine temperatuur on 
–0,6 °C ja kestvus on 224 ööpäeva.

Arvutuslikud sisetemperatuurid on:

1. Toad                                    +21°C

2. WC-vanniruumid                  +22°C
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Hoone soojuskoormus on leitud, kasutades järgmisi algamterjale:

• Arhitektuursed joonised

• Tellija nõuded

• Projekteerimise lähteülesanne

Ehitusobjektil on järgnevad võrgud:

• põrandaküte 

Arvutuse aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse 20.detsembri 2007.a. määrus nr 258 ”Energiatõhususe miinimumnõuded”.

Kütte ja ventilatsiooni projekteerimisel on arvestatud energiatõhususe miinimumnõuetega. Soojusenergia põhiliseks allikaks on kaugküt-
tevõrk. Hoones on põrandakütte (35/30°CHoone energiatõhusus arv vastab EV energiatõhususe miinimumnõuetele.

2. KÜTTESÜSTEEMID

2.1.    Põrandaküttesüsteem

Põrandakütte vesi on parameetritega 45° / 40 °C. 

Maksimaalseks põranda temperatuuriks on 31,7 °C.

(Süsteemi rõhukadu on 26 kPa ja maht ~103,6 l.) Põrandakütte arvutuses on arvestatud Tellija poolt antud põrandakatte materjalidega. 1. 
ja 2. korrusel on ette nähtud vesipõrandaküte, jaotuskarp (kollektor) asub 1 korrusel painipaigas/trepi all, 2.korrusel asub kollektor majan-
dusruumis. Vajaliku temperatuuri saavutamiseks ja reguleerimiseks ruumides, kasutatakse termostaat-mootorklapi süsteemi, mis tagab ruu-
mides vajaliku temperatuuri ja hoiab põrandapinna temperatuuri optimaalsena (h-1,6m) Hoones paiknevad ruumitermostaadid ruumide 
seintel. Vajaliku põrandaküttevee temperatuuri saavutamiseks kasutatakse segamissõlmesid UPONOR PUSH 15A. Põrandatorustikena on 
ette nähtud kasutada PEX 20x2,0 põrandakütte torustikke. Magistraaltorustikud on ette nähtud Alupex torudest. Kõik hargnemised on 
varustatud tasakaalustamis- ja sulgemisarmatuuriga. Küttesüsteemi kvalitatiivne juhtimine on ette nähtud pumbaruumis. Seinu ja vahelage-
sid läbivad küttetorud paigaldada hülssidesse. 

3. KÜTTETORUSTIK

Kütte magistraaltorustik on isoleeritud. Kütte ühendustorustik paikneb 1. ja 2.korruse põrandas. Magistraaltorustik (soojustrass) paikneb 
hoone all põrandakanalis ja rajada kaldega i=0,003 küttesõlme suunas. Seinu ja vahelagesid läbivad küttetorud paigaldada hülssidesse. 
Tuletõkke piiretest läbiminekud tihendada tuldtõkestava materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust. Haruühenduste tagasivooluto-
rudele paigaldatakse liiniseadeventiilid LENO MSV BD  „Danfoss”, pealevoolutorudele paigaldatakse kuulkraanid.  Torustik ühendatakse 
surveliitmiku abil. Torude suurim lubatud töörõhk on 16 baari. Enne montaaži tuleb torud hoolikalt puhastada ja torude lõikamisel tekki-
nud ebatasasused kõrvaldada. Torud asetatakse sellise vahemaa tagant, et liitmis-, isolatsiooni- ja hooldustööd saaks teostada takistusteta. 
Tugede puhul tuleb arvestada ruumidele esitatavaid nõudeid. Torud monteerida nii, et nad saavad müra põhjustamata vabalt liikuda ning 
sellise kaldega, et saab eraldada õhu ja teostada tühjendamist. Tugede vahekaugused valitakse nii, et ei tekiks lubamatut läbipainet. 

Täpsemalt vaata punkt. 10.3.  Sanitaartehnika paigaldamine

Torude kinnitusena kasutada “wus” kinnitussüsteeme.

Ehituskonstruktsioonidest läbiminekul kasutada hülsse, hülsid täita tulekindla täidisega. Kõik tarvilikud tühjendused ja õhutused on töö-
võtja määrata. Magistraaltorude kõrgematesse kohtadesse paigaldada automaatsed õhueemaldajad.

Terastorule vastavad UNIPIPE torud:

Dn15 = 20x2,25

Dn20 = 25x2,5

Kõik nähtavale jäävad toruühendused peavad olema esteetliselt teostatud.

4. ISOLATSIOON

Magistraaltorud, püstikud ja torud kütteruumis isoleeritakse isolatsiooni koorikuga PAROC PV-E ð= oleneb toru läbimõõdust ja asu-
kohast.

Torud 40, S=50mm

Vt. lisaks punkt 13. ISOLATSIOON
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5. SÜSTEEMI VASTUVÕTMINE

Süsteemid viiakse katserõhu alla minimaalselt 30 minutiks. Surveproovi ajaks eraldatakse süsteemist väiksema rõhutaluvusega seadmed.

Survestamise rõhud ja pikkus:

• küttesüsteem     600kPa, 30min.

6. KATLAMAJA

Hoone soojus ja soojatarbeveevajaduse katab tsentraalkütte trass. Igale boksile on ette nähtud iseseisev soojusvahetiga soojussõlm nt. 
„Danfoss“ Akva Vita VX-2000. 

Boksi soojavajadus:

• põrandaküte 6800 W fresh-klappidega

 3600W koos soojusvaheti ja galofeeriga

Bokside soojakulu mõõtmiseks on ette nähtud paigalda igasse boksi soojusmõõtjad kasutades nt. „Mesa“ mõõtesüsteemi. Soojusmõõt-
jasõlm paikneb soojussõlme ruumis. Soojusmõõtja andmete kogumine toimub elektrooniliselt. Sama süsteemiga ühendatakse ka sooja-
tarbevee ja külmavee mõõtjad.

6.1.    Reguleerimissüsteemi põhimõte ja töö selgitus ning süsteemi töötemperatuurid

Reguleerimiskeskus muudab küttesüsteemi andva vee temperatuuri juhtides ventiili vastavalt temperatuuri anduri ja välisõhu tempera-
tuuri anduri mõõtesuuruste järgi. Kütte süsteem väljaspool kütteperioodi lülitakse välja vastava armatuuri sulgemisega.

6.2.    Sekundaarpoole (põrandakütteküttesüsteemi) küttevee arvutuslikud parameetrid:

• pealevoolu temperatuur     45 °C

• tagasivoolu temperatuur     40 °C

• rõhukadu     26 kPa

6.3.    Sekundaarpoole (sooja tarbeveesüsteem) vee arvutuslikud parameetrid:

• sooja tarbevee temperatuur     55 °C

• sooja tarbevee ringluse temperatuur     50 °C

• külma vee temperatuur     5 °C

7. JAHUTUS

Jahutust antud hoonele ei ole ette nähtud

8. KV-TÖÖVÕTJA ÜLDISED KOHUSTUSED

8.1.    Töövõtupiirid

8.1.1.  Üldist

Töövõtu programmis määratakse hanke töövõtu jaotus. Selles määratakse peatöövõtja, kes on seadusandluse kohane peateostaja ja kes 
vastutab ehitusplatsi juhtimise eest. Töövõtupiiride lisas sitatakse töövõtjate ühised ja eri töövõtjate vahelised kohustused ning hoones-
taja erihangetest tulenevad töövõtjate kohustused. KV-süsteemide töövõttu kuuluvad süsteemide elementide (põhiseadmed, lõppsead-
med, torustikud jms.) tarned ja kõik paigaldamisega seotud ehituslikud tööd, sh ka torustike siseseintest läbiminekute avade teostamine, 
avade nõuetekohane tihendamine, tuletõkkemeetmed jms. Samuti kuuluvad töövõttu kõik süsteemide normaalsesse ekspluatatsiooni 
andmiseks vajalikud katsetus- ja seadistustööd (torustike survestamine, ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade ning vesisüsteemide voolu-
hulkade seadistamine jms). Kütte ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine, reguleerimine ja üleandmine peab toimuma vastavalt „Tehno-
süsteemide RYL 2002“ nõuetel. Vastav dokument peab olema töövõtjal ehitusplatsil kasutamiseks. 

8.1.2.  Kütte hanked ja tööd

Töövõtjale on kohustuslikud sanitaartehnika süsteemide üldnõuded (RYL 2002, osa G0) 

Töövõttu kuulub:

• Küttesüsteemid ja tasakaalustus
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• Küttesüsteemide isoleerimine

• Ventilatsiooni kalorifeeride torustik

• Soojussõlme torustik ja seadmed pärast akumulatsiooni paake

8.1.3.  Soojavarustuse haknked ja tööd

Töövõtjale on kohustuslikud sanitaartehnika süsteemide üldnõuded (RYL 2002, osa G0)

Töövõttu kuulub:

• Soojuspumbad, nende akumulatsioonipaagid ning soojavarustuse automaatika

• Soojussõlme seadmed ja torustik enne akumulatsiooni paake

• Elektrikatlad ja nende ühendamine soojussõlme automaatikaga

•  Sooja tarbevee akumulatsioonipaagid ja nende ühendamine soojussõlme automaatikaga

8.1.4.  Automaatikahanked ja -tööd

Töövõtjale on kohustuslikud sanitaartehnika süsteemide üldnõuded (RYL 2002, osa G0) 

Töövõttu kuulub:

• Automaatikasüsteemide ühendamine hooneautomaatikasse

• Soojussõlme automaatika ühildamine hoone automaatikaga

• Kütte ja jahutuse koostöötamise välistamise automaatika

• Jahutussüsteemi automaatika

• Elektriseadmete toide ja ühendamine

8.2.    Seadmete ja toodete kooskõlastamine tellijaga

8.2.1.  Üldist

Töövõtja peab kooskõlastama ehitustööde ajal kokku lepitava ajakava alusel Tellija juures kõik seadmed ja materjalid, mida ei ole üheselt 
määratud Kvj-projektis.

Kinnitamiseks peab Töövõtja esitama Tellijale toodete kohta vajalikud andmed. Tootest sõltuvalt, tuleb esitada muuhulgas tegelikud para-
meetrid järgmiste seadmete kohta:

• õhutöötlusseadmed (kalorifeeride võimsused, temperatuurid, vooluhulgad ning õhu kui ka veesüsteemide rõhukaod)

• soojusvahetid

• pumbad (tootlikkusekõverad, tegevuskohad, võimsuse tarbimine ja kasutegurid)

• õhujaoturid ja reguleerimisseadmed (müra andmed) 

Muude seadmete ja materjalide kohta tuleb esitada ehitustööde käigus, iga toote kohta, kokku lepitud mahus:

• lõplikud mõõdistusnäidud

• andmed hooldamise kohta

• mõõdud ja kaalud

• andmed elektriseadmete ja reguleerimisseadmete kohta

• ametivõimude poolt kinnitatud dokumendid

• töödeldud pinnaga toodete värvitoonid (kinnitatakse arhitekti juures). 

Pumbad valitakse antud valmistaja mudelite hulgast konkreetses mõõtmiskohas parima võimaliku kasuteguriga mudel. 

Sama tüüpi tooteid tuleb valida, kui see on võimalik, ühe ja sama valmistaja toodete hulgast, kui KV-projektis ei ole esitatud muid nõudeid. 
Näiteks pumbad, soojusülekande seadmed, õhutöötlemisseadmed jms. Elektrimootorid tuleb valida nii, et mootori poolt tarbitav vool 
normaalse ekspluatatsiooni korral ei ületaks 80% nominaalvoolu.

8.2.2.  Pumpade mõõdistamisnäitude kontrollimine

KVJ-projektis tuuakse pumpade valikuks kasutatud rõhukaod torustikku ühendatud seadmete järgi. Ventilatsiooniseadmete töövõtja 
peab teatama torustiku töövõtjale ja Tellijale seadmete lõplikud rõhukaod pumpade kontrollimiseks enne pumpade tellimist. Töövõtja 
vastutab seadme mõõdistusnäitude võimaliku muutumise korral pumpade suurendamisest tekkivate lisakulutuste eest.
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8.2.3.  Näidispaigaldused

Töövõtja peab saama kinnituse järgmiste näidispaigalduste kohta enne paigaldustööde alustamist:

• nähtavale jäävad paigaldused

• KVJ- seadmed

8.3.    Nõuded ehitusaegsetele dokumentidele

8.3.1.  Töövõttu kuuluvate dokumentide koostamine

Töövõtja on kohustatud koostama omal kulul vastavalt kokkulepitud ajakavale, ametivõimude, muude töövõtjate ja Tellija poolt nõutud 
spetsiaalsed joonised jms. dokumendid, mis ei kuulu otseselt Töövõtjale lepingu alusel toimetatavate dokumentide hulka. Töövõtu hulka 
kuulub vajalike teostusjooniste koostamine, muuhulgas ka:

• tehniliste ruumide paigaldamisjoonised (1:20)

• mõõdistamisjoonised seadmete vundamentide kohta, ka luukide, raamide, võrede jms. kinnitamise joonised konstruktsiooni külge

• katusele paigaldamine, seadmete ja nende kandekonstruktsioonide paigaldamisjoonised

• reguleerimisseadmete joonised, Töövõttu kuuluvate reguleerimisseadmete kohta ja nende juhtmestiku joonised

8.3.2.  Tehniliste ruumide paigaldamisjoonised

Töövõtja poolt koostatavatel tehniliste ruumide paigaldamisjoonistel mh. tuuakse ära järgmised küsimused:

• seadmete, torustike ja kanalite täpsed paigaldamiskohad

• seadmete märked

• hooldamisruumi vajadused katkendliku joonega

• seadmete torustike liitekohad

• vajalikud hooldusplatvormid

• seadmete valmistajate poolt määratud tehnilised kaitsekaugused mh. reguleerimisventiilide, reguleerimissiibrite, õhuvoo mõõtmiste 
jne. jaoks.

Erinevate osade töövõtjad teevad koostööd tehniliste ruumide kasutamise osas, kanalite, torustike, kaablirennide jms. ristumiskohtade 
osas, ning teostusjooniste koostamise osas. Peale plaani, koostatakse vajalikes kohtades ka lõiked ja detailjoonised.

Joonised koostanud Peatöövõtja kinnitab need eelnevalt Tellija juures, ning seejärel hoolitseb jooniste jõudmise eest teiste töövõtjate 
kätte, täienduste tegemiseks. Seejärel kinnitab valmis joonised kõikide osapoolte juures ja kopeerib need kokkulepitud jaotuskava alusel.

8.3.3.  Muudatusdokumendid

Tellijale osutatud täiendavad ja muudatustööde pakkumised tuleb teha järgmiselt:

• muudatus- ja võrdlusdokumentide numbrid ja kuupäevad

• iga dokumendi kohta mahuarvestusel tehtud täiendava töö maht või hüvitise suurus.

• muudatustöö pakkumise lõppsumma

Muudatus- ja täiendava töö pakkumine peab sisaldama kõik muudatustega seotud kulutused.

8.3.4.  Ametivõimude kontrollid

Töövõtja on kohustatud omal algatusel hoolitsema, et ametivõimude ülevaatused oleksid teostatud õigeaegselt ja kandma nendega 
seotud kulutused. Tellijale tuleb reserveerida võimalus osaleda ülevaatusel.

Ehitusaegsed dokumendid

8.3.5.  Dokumentide kopeerimise kulud

Töövõtja saab Töövõtuga seotud KVJ- projekteerija poolt koostatud projekteerimisdokumentidest 1 komplekti koopiaid paberil. 

Peatöövõtja tasub võimalike täiendavate koopiate eest, kõikide Tellija poolt koostatud dokumentide kopeerimise eest erinevatele osa-
pooltele ning üleandmisdokumentide kopeerimise eest.

8.3.6.  Ehitamise aegsete muudatuste esitamine projektides

Sellised KVJ-projektides kajastamata muudatused, millel võib olla tähtsust hoone tulevastele kasutajatele, märgitakse Töövõtja poolt üle-
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andmisdokumentatsioonis. Nendes on mh. lõplikud andmed toodete kohta, peidetud kanalite ja torude asukohtade muutused. Näiteks 
vahelagedest ülespoole jms. kohtadesse peidetult paigutatud sulg- ja liiniseade ventiilide, reguleerimissiibrite, puhastusluukide, torustike, 
õhueraldajate jms. torustiku ja kanalite seadmete tegelikud asukohad.

Töövõtjal peab olema ehitusplatsil kõikide töövõtuga seotud KVJ-projekteerimisdokumentidest üks seeria koopiaid, mille Töövõtja 
märgib üleandmisdokumentatsioonis esitatavad täpsustused koheselt pärast paigaldamist. Reaalajas olev dokumentide seeria koos muu-
datusis-märgetega tuleb palve korral esitada Tellijale.

8.4.    Üleandmisdokumendid

8.4.1.  Üldist

Töövõtja poolt paberkoopiatena toimetatavad üleandmisdokumendid paigutatakse koos sisukorraga ja vahelehtedega rõngasmappi-
desse. Üleandmisdokumendid teostatakse eestikeelsetena. Üleandmisdokumendid loovutatakse Tellijale kahes eksemplaris, kui ei ole 
Tellijaga kokku lepitud teisiti. Dokumentide rühmitamine mappidesse, nende sisukorrad, mappide tüüp jms. küsimused mis on seotud 
üleandmisdokumentide sisuga ja vormistamisega tuleb eelnevalt kinnitada Tellija juures.

8.4.2.  Teostusjoonised

Töövõtja loovutab tellijale teostusjoonised.

8.4.3.  Masinakaardid 

Töövõtja annab valmis täidetud masinakaardid kõikide töövõttu kuluvate seadmete kohta.

8.4.4.  Mõõtmisprotokollid ja aktsepteerimistõendid

Need dokumendid toimetatakse mappidesse mitte hiljem kui garantiiajal.

Tellijale tuleb üle anda järgmised dokumendid:

• ametlikud aktsepteerimistõendid nagu surveanumate katsetunnistused, keskkütte tarnija kasutamisload jne.

• survekatsetuse protokollid vastavalt punktile “Survekatsetused”

• protokollid torustike läbipesemise ja ventilatsioonikanalite seespoolse puhastuse kohta

• reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid vastavalt punktile “Reguleerimised ja mõõtmised”

• töövõttu kuuluvate reguleerimisseadmete seadistus- ja etteantud nähtude protokollid

8.4.5.  Kaetud tööde aktid

Üleandmisdokumentide hulka kuuluvad kaetud tööde aktid. Kaetud tööd peab enne kinnikatmist Tellijale üle andma. Töövõtjad teatavad 
Tellijale aja, millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti.

8.4.6.  Elektrilülitusskeemid

Töövõtu hulka kuuluvate rühma- ja juhtimiskeskuste kohta tehakse pea- ja kontuurskeeme. Üks komplekt paigutatakse konkreetse rüh-
makeskuse plastiktaskusse, ja kaks komplekti elektritöövõtja üleandmisjooniste mappidesse.

8.4.7.  Ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid

Töövõtja toimetab Töövõttu kuuluvate seadmete eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid, kust on näha:

• seadmete perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused

• seadmenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide katsetused (mida ja kuidas kontrollitakse või katsetatakse)

• üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida omanik/rentnik võib ise teostada.

• tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta

Juhendeid antakse üle kaks komplekti kogutuna rõngasmappidesse.

Valmistajate käsiraamatutest lisatakse juhenditele ainult nimetatud seadmeid puudutavad leheküljed.

8.4.8.  Kasutuse õpetamine

Tehnilisele kasutajale tutvustatakse enne lõppülevaatust kinnistu ja ruumide kasutus- ja hooldusjuhiseid, hooldusraamatut ja muid üle-
andmisdokumente. Seejärel korraldatakse paigaldatud sanitaartehnika süsteemide ja toodete toimimise, kasutuse ja hoolduse koolitus. 
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Kontrollharjutusega veendutakse et koolitus on süsteemide ja seadmete õigeks kasutamiseks piisav.

8.5.    Garantiiaja remonttööd ja hooldus

8.5.1.  Üldist

Garantii tingimused ja garantiiaja kestvus määratakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega kui ei ole Tellijaga teisiti kokku 
lepitud. Garantiiajal töövõtu hulka kuuluvad, peale garantiitingimustele vastavate remonttööde, punktis “Garantiiaja hooldus” loetletud 
hooldustööd. Kõik garantiiajal teostavate remont- ja hooldustöödega seotud kulutused, nagu reisi- ja lähetuskulud sisaldavad töövõttu. 
Töövõtja peab võtma ühendust asutuse vastava hooldusosakonnaga enne remont- ja hooldustööde alustamist. Käigu kohta tuleb esitada 
ettekanne, milles on ära toodud kirjeldus ning kasutatud tagavaraosad ja tarbeained. Ettekandel peab olema ekspluatatsiooni personali 
esindaja allkiri.

8.5.2.  Garantiiaja hooldus

Töövõtja peab teostama garantiiajal Töövõttu kuuluvate seadmete valmistajate soovidele vastavad tähtajalised hooldustööd. Hooldus 
peab sisaldama vähemalt järgmist:

• Kaks korda aastas:

- pumpade, mootorite ja muude pöörlevate seadmete laagrite, helide, vibratsiooni ja soojenemise kontroll ning vajaduse korral 
määrimine, hooldus või remont

- töövõttu kuuluvate reguleerimis- ja jälgimisseadmete funktsioneerimise ja seadenäitude kontroll ning vajaduse korral hooldus 
või remont

- kiilrihmülekannete kontroll, pingutus ja vajaduse korral rihmade vahetamine

- jahutusseadmete hooldus

• Üks kord aastas:

- pumpade, reservuaaride jms. käivitus-, peatamis- ja häirepiiride kontroll ja vajaduse korral remont

- pumpade, torustike ühenduste ja ventiilide tihendite kontroll ja vajaduse korral remont;

- torustike filtrite puhastus

Kaks korda aastas teostatavate hoolduste vahemik on 4...8 kuud.

Viimane hoolduskäik tuleb teostada mitte hiljem kui 1.5 kuud enne garantiiaja lõppu.

Hooldustöödeks vajalikud määrdeained, tihendid jms. kuuluvad töövõttu.

9. ÜLDNÕUDED SEADMETELE JA MATERJALIDELE

9.1.    Tsirkulatsioonipumbad

Soovitav on kasutada tsirkulatsioonipumpasid pöörlemiskiirusega kuni 1500 p/min, märgmootori puhul võib pöörlemiskiirus olla 3000 
p/min. Pumbad peavad töötama maksimaalse kasuteguri piirkonnas, tegelik tootlikus võib erineda 10% projekteeritust. 

Pumbad peavad olema varustatud sildiga, kus on ära näidatud:

• valmistaja tehas;

• toote mudel, pumba tööratta läbimõõt;

• pöörlemiskiirus (p/min);

• tootlikus (m³/h, l/s);

• pumba rõhk (kPa);

• mootori võimsus (kW) ja nimivool (A);

• suurim lubatud rõhk (MPa või bar);

• suurim lubatud temperatuur (ºC). 

Pumpade tehnilised andmed on esitatud joonistel, töökirjelduses ning seadmete loetelus.

9.2.    Ajamiga reguleerventiilid

Kasutatakse kahe- ja kolmekäigulisi ventiile.

Töörõhk on 1.6 MPa. Kinnises olekus võib ventiilide ebatihedus olla maksimaalselt 0,05% Kvs arvust. 

Minimaalne reguleeritav vooluhulk peab olema mitte rohkem kui 2%.

Regulaarventiilid ei tohi tekitada häirivat müra, mis võiks kanduda teenindavatesse ruumidesse ning ületada lubatud mürataset.
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Regulaarventiilidel peab olema markeering, millel on näidatud:

• valmistaja tehas;

• mudel (tüüp);

• K vs arv; 

• tingläbimõõt 

• lubatav rõhk (Mpa).

9.3.    Küttekehad

On ette nähtud põrandaküte.

9.4.    Elektriseadmed

Pingesüsteem 380/220 V 50 Hz (kui ei ole märgitud teisiti).

Elektriajamiga seadmed tuleb hankida komplektselt ning kooskõlas automaatikasüsteemiga. Seadmesisesed juhtmed peavad olema val-
mismonteeritud. Elektrimootorite ja muude elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli läbimõõdule 
vastava tihendusega. Seadmete elektrimootorid peavad olema sobiva võimsusega kuid mitte ülediminsioneeritud. Kõigi pumpade, venti-
laatorite, elektriajamiga ventiilide jms. seadmete lülitusseadmestik ning kaablid kuuluvad üldjuhul elektritööde koosseisu.

9.5.    Küttesüsteemi torud, toruosad

Kõik terastorud nimiläbimõõduga DN > 50 mm tuleb ühendada kas keevituse või äärikliite abil. Väiksemate torude ühendamiseks võib 
kasutada keermeliiteid. Keevitatud terastorud peavad olema metallist Fe 360 BFN (SFS-EN 10025), St 37 (DIN 1626), CT.1-2-3°C, 
õmbluseta terastorud St 35, 8/1 (DIN 17 175). Tehnilised tingimused vastavalt DIN 1626 ja DIN 1629.

10. PAIGALDUSTEHNILISED NÕUDED

10.1.    Akustilised nõuded

Ülalkirjeldatud tehniliste süsteemide valik, paigaldus, mürasummutus ja isolatsioon tuleb teha nii, et nende tööst tekkiv müratase ei üle-
taks norme. Töövõtja vastutab, et lubatud müratasemeid ei ületata, kui seadmed töötavad maksimaalse võimsusega.

Töövõtja peab enne paigaldamistöid kontrollima projektides esitatud müra summutamise lahenduste vastavust seadmete tõelistele he-
litehnilistele omadustele ja vastutama võimalike muutuste poolt tekitatud kulude eest. Projektidesse tehtavad muutused tuleb kinnitada 
tellija juures.

10.2.    Sanitaartehnika paigaldamine

10.2.1.  Üldist

Torustikke võib tuletõkketarindist läbi viia tihendades läbiviigukoha nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu tõkestamise võimet.  
Kui tuletõkketarindit läbiv kommunikatsioon on plastmassist, tuleb erilahendus kooskõlastada kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja pääs-
teametiga. Suletud süsteemide (küte jne.) torustiku montaažil välditakse tarbetuid õhukotte, kuhu õhk võib koguneda. Kogu torusti-
kust peab olema võimalik eraldada õhku, töövõttu kuuluvad vajalikud õhueraldid. Torustike madalamatesse kohtadesse paigaldatakse 
tühjendusventiilid. Torustiku soojuspaisumiseks nähakse ette vajalikud kompensaatorid paisumist võimaldavate ühendusosadega, mille 
soojuspaisumine on reguleeritud.

10.2.2.  Toetus ja kinnitus

Nakked ja kinnitusvahendid ei tohi alandada aluse kvaliteeti ega põhjustada sellele kahjustusi. Toed ja konstruktsioonid ei tohi nõrgenda-
da ehituse põhikonstruktsioone. Sissebetoneeritud haaratsite ja kinnitite suurus, tugevus, arv ja muud omadused peavad olema sellised, 
et need taluksid sanitaartehnikatoodetest põhjustatud koormusi. Toestamiseks kasutatavad toed tuleb kinnitada kivimaterjalist pindadele 
kiilankrute ja kinnituspoltidega või muul koormusele ja tulekoormusele vastupidaval viisil. Torustike kandjad kinnitatakse üldjuhul ehitus-
konstruktsioonide külge kas kiilankrute või montaažpüstoli abil. Kui kinnituse küllaldane tugevus pole tagatud, tuleb toestuseks kasutada 
nurk- või karprauda. Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torustike läbimõõtudega. Kõik torude, kanalite ja seadmete toestused ning 
kinnitused tuleb arvestada torude, seadmete, jms. tööde hinna sisse.

Kinnituste, riputite või tugede vahekaugused torutöödel:
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Toru Ø (mm)
Horisontaalne kinnitite maksimaalne vahekaugus (m)

Vertikaalne maksimaalne 
vahekaugus (m)

Terastorud Vasktorud PVC-torud PEX-torud Terastorud Vasktorud

<20 2,5 1,25 0,7 0,3 2,0 1,5

20 2,5 2,5 0,7 0,3 3,0 2,0

25 2,5 2,5 0,9 0,4 3,0 3,0

32 2,5 2,5 1,0 0,4 3,0 3,0

40 2,5 2,5 1,1 0,5 3,0 3,0

50 3,0 1,2 1,2 0,5 4,0 3,0

65 4,0 1,4 1,4 0,6 4,0 3,0

80 4,0 1,5 1,5 0,6 5,0 3,5

10.3.    Seadmete markeering

10.3.1.  Juhtimis- ja kontrollseadmete tekstid

JJuhtimis- ja kontrollseadmete jms. ekspluatatsiooni- ja hoolduspersonali jaoks mõeldud tekstid peavad olema eesti keeles. 

Mõõtühikud peavad olema SI-süsteemis.

10.3.2.  Paigaldusaegsed markeeringud

Iga sanitaartehnika masin ja seade ning nende juurde kuuluvad elektrimootorid, seadmed ja reguleerimisseadmed tuleb vahetult pärast 
paigaldamist märgistada.Paigaldusaegne märgistus peab sisaldama sanitaartehnika tootele projektis antud tunnust ning paigalduskuupäe-
va. Paigaldusaegne märgistus peab olema varjatud või seda peab olema hõlpsasti ja jälgi jätmata eemaldada. Markeering tehakse näiteks 
viltpliiatsiga (vees lahustumatu värv) seadmete külge hästi kleepuvale lindile. Töövõtja peab hoolitsema, et paigaldusaegne markeering 
säilib kuni tunnussildid on paigaldatud ning, et pärast seda eemaldatakse ajutised markeeringud ja märked.

10.3.3.  Seadmete tunnussildid

Tunnussiltidega varustatakse kõik KVJ-seadmete loetelus esinevad seadmed, juhtimispuldid, reguleerimisseadmed, andurid jms. kodeeri-
tud seadmed. Tunnussildile märgitakse KVJ-seadmete loetelule vastav tunnus, seadme nimetus ning kasutamisotstarve või teenindamisala. 
Tunnussildid valmistatakse valgest lamineeritud plastmassist, millele graveeritud tekst on must. Teksti tähekõrgus on u. 10 mm. Sildid 
kinnitatakse ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajaduse korral eraldi alusele. Garantiiaja lõpus tuleb kontrollida tähistussiltide püsimist 
ja vajadusel sildid uuendada.

10.3.4.  Masinate sildid

Reservuaaridel, pumpadel, soojusülekandjatel, õhutöötlemise masinatel jm. seadmetel peab peale tunnussildi olema täiendavalt masina-
silt, millel on märgitud valmistaja (ja importija), valmistusaasta, tehnilised näitajad ning tüübimärge, mille alusel on võimalik leida valmistaja 
kataloogidest seadme andmed. Masinate siltidele märgitakse seadmete tegelikud tehnilised andmed, kui need erinevad projektiandme-
test. Masinate sildid kinnitatakse nii, et need asetseksid isolatsiooni peal. 

10.3.5.  Torujuhtmete markeeringud

Torujuhtmed markeeritakse vastavalt standarditele SFS 3701 ja 3702.

Torustikud tähistatakse nende külge (ø≥200) või ümber (ø<200) kinnitatavate kleeplindist tähistusega. Magistraaltorustik ja -kanalid 
märgistatakse kummalgi pool vaheseina ning seadmete juures nii, et sealt ilmneks süsteemi tähistus, torustikus olev aine, voolusuund ja 
mõjupiirkond. Juhul ,kui seade või armatuur ei ole nähtaval tuleb pääsuluuk varustada vastava sildiga. Samuti peavad markeeringud olema 
tehnilistes ruumides ja kõikide kontroll-luukide peal.

10.3.6.  Klapid ja ventiilid

• Reguleerarmatuur: sildid kinnitatakse reguleerarmatuuri külge reeglina ketiga (küte ja veevarustus). Sildilt peab ilmnema süsteemi 
tähis, vooluhulk ja reguleering.

• Sulgarmatuur: siltide kinnitusmoodus sama, mis reguleerarmatuuri puhul. Sildilt peab ilmnema süsteemi tähis ja mõjupiirkond.

• Tuletõkkeklapid: Siltide kinnitusmoodus sama, mis reguleerarmatuuri puhul. Sildilt peab ilmnema süsteemi tähis, tuletõkesti tähis ja 
mõjupiirkond.
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10.4.    Torustike puhastus

10.4.1.  Üldist

Töövõtja koostab plaani võrkude läbipesemise kohta ja kinnitab selle tellija juures enne tööde alustamist. Läbipesemine teostatakse tellija 
kontrolli all ja see peab olema tellija poolt kinnitatud. Pärast pesemist puhastatakse võrkude kõik filtrid.

10.4.2.  Kütte soojusvarustusevõrkude läbipesemine

Võrgud pestakse läbi kas suruõhuga või veega. Veega läbipesemiseks kasutatakse tsirkulatsiooniveepumpasid ja vajaduse korral abipumpasid. 
Kui läbipesemine toimub tarbimisveega, vajalikud läbipesemisühendused kuuluvad töövõttu. Voolu kiiruse suurendamiseks ja kõikide võrgu 
harude küllaldase läbipesemise tagamiseks jaotatakse võrgud läbipesemise teostamisel sulgurventiilidega osadeks.

10.5.    Pinnaviimistlus

Kui materjali või seadme tehaseline kaitseviimistlus on rikutud taastab töövõtja selle omal kulul või tagastab tootjale uuesti viimistle-
miseks. Kogu kohapealne parandusvärvimine tuleb korraldada vastavalt tootja poolt esitatud nõuetele ja tellijaga kooskõlastades. Enne 
värvimist tuleb materjalid ja seadmed puhastada rasvast, mustusest, jms. Rooste eemaldamiseks tuleb kasutada terasharja. Roostevaba 
ja tsingitud pindu ei värvita.

11. KVALITEEDI TAGAMINE JA KASUTUSELEVÕTT

11.1.    Üldist

San. tehnika süsteemid peavad üleandmisel olema lepingudokumentide kohased ja toimima nendes ettenähtud viisil. Kogu ehituse 
jooksul kontrollitakse pidevalt lepingudokumentides ette nähtud nõuetele vastavust ning sanitaartehnika süsteemide ja seadmete pro-
jektikohast toimimist. Kontrolli tulemused protokollitakse kontroll- ja vaatlusprotokollides. Mõõtmisel jälgitakse san.tehnika süsteemide 
kehtivaid mõõtmisjuhiseid ja -standardeid. Mõõtmisseadmetel peab olema kehtiv kalibreerimistunnistus.

11.2.    Tihedus ja surveproovid

11.2.1.  Üldist

Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad Töövõtus. Survekatsetused teostatakse tellija kontrolli-
misel ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. Peidetavate torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne peitmist. Töövõtja 
koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid.

Torustike osas protokollis näidatakse ära:

• mõõtmiste aeg

• töövõtja

• mõõtja

• mõõdetav võrgu osa

• katsetussurve

• kinnitaja allkiri

Ventilatsiooni survekatsetuse protokollid koostatakse ehitusinspektsiooni juhenditele vastavalt.

11.2.2.  Kütte soojusvarustusetorustikud

Survekatsetused teostatakse üldjuhul veega. Vajadusel lisada veele jäätumist takistavat ainet. Enne surveproovi täidetakse torustik ve-
delikuga ja õhutatakse. Veetemperatuuril lastakse ühtlustuda. Väiksema survetaluvusega võrgu osad, nagu automaatsed õhueemaldajad, 
paisupaagid ja kaitseventiilid eraldatakse survestatavast võrgust. Keskküttetorustiku survekatsetused viiakse läbi vastavalt soojuse tarnija 
juhenditele. Survekatsetuse aeg on neli tundi. Kasutatavad surved erinevate võrkude kõrgemates osades on:

• küte      0.6 MPa

• jahutus  0,6 MPa

Survekatsetuste surve tuleb siiski valida nii, et see ei ületaks võrku ühendatud seadmete projekteeritud survet.

11.3.    Seadmete ja paigalduse kontrollid

11.3.1.  Üldist

Kontrollimisel juhindutakse RYL2002 osa G08 järgi, mis kirjeldab üksikasjalikult san.tehniliste tööde kvaliteedi tagamist ning süsteemide 
kasutuselevõttu. 
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Seadmete ja paigalduste kontrolli tehakse kogu ehituse ulatuses vastavalt tööde edenemisele. Selle käigus tuleb veenduda et:

• San. tehnika tooted, materjalid ja paigaldusviisid on lepingudokumentide kohased

• San. Tehnikatoodete kasutus, hooldus ja tööturvalisus on nõuetekohased

• San.tehnika tooteid on võimalik puhastada paigaldatud hooldus- kontroll -ja puhastusluukide või lahtivõetava lõppseadme kaudu.

11.3.2.  Toimimiskontroll

Töö kvaliteedi kindlustamiseks võtab Töövõtja sant.tehnika süsteemid ja seadmed esmalt ise vastu toimimiskontrolliga, mille käigus vaa-
datakse üksikasjalikult üle iga süsteemi toimimine. Avastatud vead ja puudused likvideeritakse koheselt. Toimimiskontrollid protokollitakse 
ja need võivad jääda toimimiskatsetuste aluseks.

11.3.3.  Toimimiskatsetused

Toimimiskatsetused tehakse pärast toimimiskontrolli. Heakskiidetud toimimiskatsetuste eesmärk on kindlustada süsteemidele ja seadme-
tele enne vastuvõttu piisav tööaeg ettenähtud proovikasutuseks ning reguleerimiseks ja mõõtmiseks.

12. REGULEERIMISED JA MÕÕTMISED

12.1.    Üldist

Töövõtja hangib reguleerimisel ja mõõtmisel vajalikud mõõteriistad ning koostab mõõtmiste kohta protokollid. Reguleerimised ja mõõt-
mised teostatakse tellija valve all ja need tuleb tellija juures kinnitada.

12.2.    Veevoolude reguleerimine

12.2.1.  Üldist

Reguleerimistöid võib alustada kui võrgud on ühendatud, läbi pestud, täidetud ja õhutatud. Küttevõrkude reguleerimisega seotud ruu-
mide temperatuuri mõõtmised tuleb teostada siis, kui välistemperatuur on alla -5 °C. Töövõtja saab KV-projekteerijalt (tööprojekti  ma-
hus) reguleerimistöö jaoks torustiku liinireguleerimise- ja kontuuriventiilide jaoks algsed, KV-tööprojektis esitatud veevooludele vastavad 
elreguleerimisnäidud. Arvutatud reguleerimisnäidud paigaldatakse ventiilidele ja veevoolud mõõdetakse järgnevalt toodud viisil. Töövõtja 
kontrollib küttevõrkude reguleeringuid järgmisel talvel, sõltumata garantiiaja kestusest ning teostab reguleerimistele vajalikud korrek-
tuurid nõutud ruumide temperatuuri saavutamiseks. Ventilatsioonisüsteem, milles sissetuleva õhu temperatuur või õhuvool muutub 
vastavalt soojuskoormusele (juhtimine väljuva õhu kaudu või ruumist), reguleeritakse sisse puhuma konstantse temperatuuriga  õhu või 
seadmed lülitatakse välja reguleerimise ajaks. Talvisel ajal mõõdetakse ruumide temperatuurid vastavalt punktile “Sisekliima mõõtmised”. 
(Küttekeha ventiilist eraldatakse termostaadiosad, 1 ööpäev enne mõõtmisi).

12.2.2.  Kütte magistraalide reguleerimine

1. Liinid magistraalil seatakse omavahel tasakaalu liiniseadeventiilidega. Liiniseadeventiilid seadistatakse arvutatud, esialgsete reguleeri-
misnäitudele. Võrgu kõige kaugemates harudes peab rõhukadu olema 2,0 kPa.

2. Küttevõrgus olevad reguleerventiilid viiakse täielikult avatud asendisse.

3. Mõõdetakse võrgu kõikide liiniseadeventiilide veevooluhulgad ja märgitakse need mõõtmisprotokolli (esialgsed mõõtmisandmed 
alternatiivselt joonistele). Esimese ringi ajal veel ei muudeta reguleerimisarve.

4. Mõõtmistulemuse alusel vajaduse korral muudetakse liiniseadeventiilide reguleerimisnäitusid üheaegselt kogu võrgus.

5. Etappe 4 ja 5 korratakse kuni saavutatakse KV-projektis esitatud liiniseadeventiilide veevoolud.

6. Mõõdetakse liiniseadeventiilide rõhuvahed ja veevoolud uuesti. Lukustatakse ventiilid ja reguleerimisnäidud kirjutatakse mõõtmis-
protokolli.

12.3.    Sisekliima mõõtmised

12.3.1.  Üldist

Allpool nimetatud mõõtmised tuleb teha peale reguleerimistöid. Mõõtmisel tuleb kasutada ettenähtud meetodeid ja kalibreeritud mõõ-
teriistu. Tulemused protokollitakse. Mõõdetud tulemused peavad vastama peatükki 1.5. etteantud suurustele

• Ruumi õhutemperatuurid. Kõikide siseruumide temperatuurid mõõdetakse talveajal peale küttevõrkude reguleerimist.

• Suhteline niiskus. Õhu liikumine viibimistsoonis.

• Müratasemete mõõtmine.

• Tootlikkuse näitajate mõõtmine
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Tootlikkuse näitajate mõõtmine teostatakse vastavalt töövõtja poolt koostatud programmile. Programm peab olema Tellija poolt kinni-
tatud. Töövõtja hangib mõõtmiseks vajalikud seadmed.

12.4.    Mõõtmismeetodid

12.4.1.  Üldist

Alltoodud täpsusnõuded sisaldavad nii mõõtmistulemuse hälbe kui ka meetodi ebatäpsusest tuleneva hälbe. Mõõteriistad peavad olema 
kalibreeritud. Nõudmise korral tuleb esitada kehtiv kalibreerimistunnistus.

12.4.2.  Õhutemperatuur

Mõõtmismeetod digitaaltermomeeter, täpsus ±0.1°C

Täpsusnõue ±0.5 °C

Märkusi ruumide temperatuurid mõõdetakse 1.5 m kõrgusel, 1.5 m välisseina keskkohast (nurgaruumides 1.5 m kaugusel 
mõlemast välisseinast), uksed ja aknad on suletud.

12.4.3.  Vedelikevoolud

Mõõtmismeetod digitaalne diferentsiaalmanomeeter (mõõtmine ühekordse reguleerimisega ventiilidest)

Täpsusnõue kogu vedelikuvool - 3...+8%, seadmepõhised vedelikuvoolud ±10%

12.5.    Reguleerimis-ja mõõtmistulemuste dokumenteerimine

12.5.1.  Üldist

Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostatakse puhtalt ümber kirjutatud protokollid tabeli vormis. Kõikides protokollides peavad olema 
esitatud järgmised andmed:

• mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmise teostaja

• kasutatud mõõteriist ja mõõtmismeetod

• reguleerimise ja mõõtmise objektruumi ja seadme individuaalne kood

• mõõteriista näidud

• projektile vastavad ja mõõdetud näidud

Registreeritavate mõõteriistade abil mitmes punktis teostatud mõõtmiste tulemuste kohta koostatakse mõõtmisperioodide kohta graa-
fikud ja võimsuse arvestused protokollide lisadena.

12.5.2.  Torujuhtmete võrgud üldiselt

• veevoolud ja mõõdetud surve vahed

• ühekordse reguleerimisega ventiilide mudel, mõõdud ja reguleerimisnäit

• märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta.

12.5.3.  Õhuvoolude mõõtmine

Kontrollmõõtmised: kui Töövõtja on üle andnud ülaltoodud reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid, teostatakse valikuliselt kontrollmõõtmi-
sed. Mõõtmised teostab töövõtja oma mõõteriistadega tellija juuresolekul. Soovi korral tellija võib kasutada ka oma mõõteriistu.

13. ISOLATSIOON ( RYL 2002 OSA G9 )

13.1.    Üldised nõuded

Tehnosüsteemide isoleerimise eesmärk on kaitsta seadet või selle osa soojuskao ja kondenseerumise eest ning isoleerida süsteem või 
selle osa akustiliselt ja/või tuletehniliselt. Torude ja seadmete soojusisoleerimise nõuded on esitatud Eesti Standardis EVS 860 ”Tehni-
liste paigaldiste termiline isoleerimine”. Isoleerimistööde tegija peab olema pädev ja vilunud. Isoleerida tuleb alati nii, et saavutatakse 
isoleerimise eesmärk. Arvestatakse tööetappe ja teiste tööde mõju isoleerimisele. Valmis isolatsiooni või selle osa kaitstakse vahetult 
peale valmimist mehaaniliste vigastuste ja ilmastiku mõjude eest. Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata niiskuse eest kaitsmisele. Tööde 
katkestamisel tuleb kasutada ajutisi kaitsmeid. Isolatsioon kaetakse alati kiudude eraldumise takistamiseks, välja arvatud torupüstikutes jm 
ruumides, kus ei liiguta. Põhinõuded peavad olema täidetud kõikide isolatsioonide paigaldamisel. Süsteemide isoleerimisel esitatakse iga 
süsteemi erinõuded. Peale põhinõuete võivad olenevalt süsteemist esineda ka erinõuded.
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13.2.    Kütte- ja veetorude isoleerimise põhinõuded

Kahe isoleeritava toru või torude ja tahke konstruktsiooni vahe on vähemalt nii suur kui on toodud järgnevas tabelis. Tabelis on esitatud 
torukooriku erinevate sarjade mõõdud millimeetrites.

s = isolatsioonikihi paksus

a = kahe isoleeritava toru vahe

b = isoleeritava osa ja konstruktsiooni vahe

Toru DN
Sari 21 Sari 22 Sari 23 Sari 24 Sari 25

a s b a s b a s b a s b a s b

10-40 90 20 60 110 30 70 130 40 80 150 50 90 170 60 100

50-80 110 30 70 130 40 80 150 50 90 170 60 100 210 80 120

100-150 130 40 80 150 50 90 170 60 100 210 80 120 260 100 140

200-300 150 50 90 170 60 100 210 80 120 260 100 140 310 120 170

350-700 180 60 100 230 80 120 260 100 140 300 120 160 340 140 190

13.2.1.  Isoleeritavad kohad, isolatsioonitüübid ja -paksused

Toru osa
Isolatsiooni sari v. 

paksus
Tüüp Kattematerjal Asukoht, märkused

Kaugkütte-, kütte,-ja 
soojaveetoru ja ventiilid

25 Aa 6 Soojussõlmeruum 1)

Küttetoru 23 Aa 6 Nähtav isolatsioon 2)

Soojaveetoru 23 Ac - Peidetud isolatsioon 2)

Külmaveetoru, vihmavee kanal 21 Aa 6K Nähtav isolatsioon 4)

Külmaveetoru, vihmavee kanal 21 Ac K Peidetud isolatsioon 4)

Külmaveetoru 21 Ac, Cd 7K, 6K Niisked ruumid 4)

Generaatori sumbuti EI120 10

Märkused:

1) Soojust eraldavad ventiilid ja armatuurid isoleeritakse.

2) DN 18 ja sellest peenemad soojavee tsirkulatsioonitorud paigaldatakse ja isoleeritakse koos soojaveetorudega. Torud ühendatakse 
kokku vasktraadiga, kui joonistel ei ole märgitud teisiti.

3) Põrandakonstruktsiooni paigaldatavad torud teostatakse plastikkattega Cu-torust või paigaldatakse kaitsetoru sisse.

4) Kastmistoru ühendustorud tuleb alati isoleerida.

5) Isolatsiooni paksus, kuni toruläbimõõduga 22 mm, soojas ruumis, on sari 22.

13.3.    Isolatsioonitooted

Isoleerimiseks kasutatakse KV-juhist LVI-50-10344 ja standardi SFS 3976 nõuete kohaseid isolatsioonimaterjale, katteid ja tarvikuid.

Kasutatavate toodete kvaliteet ja mõõtmed peavad olema standardi SFS 3976 ja SFS 5454 nõuete kohased. Kui ühtne standard või 
euroopalik tehniline heakskiit on olemas, näidatakse toote kõlblikkust CE-märgiga.

13.3.1.  Isolatsioonimaterjalid

• Aa Torukoorik PV-E või KK. Kaared/käänakud teostada kaarelementidega, villast lõigatud vahetükkidega või, kuni läbimõõduni DN50, 
lahtisest villast kokku suruda ning katta plekk kattega.

• Ac Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvill PV-AE või KK-Al. Kaared/käänakud teostada  kaareelementidega või katta eraldi villast 
lõigatud vahetükkidega.

• Cd Katmata polüstüreen, kõva vahtplastikisolatsioon.

• De Volditud alumiiniumkartongiga tehases kaetud PV-KAT, tihedus 80 kg/m3.

• Ef Kummiisolatsioon, näiteks tüüp Armaflex.
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13.3.2.  Kattematerjalid

Isolatsiooni- ja kattematerjalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid. Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev.

• 6 PVC-kate (vastavalt tuleohutuse klassile)

• 6K Kattematerjalide liitekohad tihendada 30 mm paksuse PVC teibiga, tüüp Jotyn.

• 7K Kinnituste avad, otsad jmt. tihendada värvitu silikoonkitiga nii, et kattematerjalist moodustub kokku aurutõke.

• 10 Tsingitud plekk SFS-EN 10142, ZI-275

13.3.3.  Isolatsiooni kodeerimissüsteem

Isolatsioonimaterjali kood moodustub järgnevalt: 

Suur täht määrab isolatsiooni pearühma ning sellele järgnev väike täht täpsustab seda. Kattematerjalide peatüübi määrab number. Numb-
ri järgi olev K-täht määrab isolatsioonile aurutõkke.

13.3.4.  Värvimine Ja pinnatöötlus

Niipalju kui isolatsiooni pindasid värvitakse, kuuluvad alustustööd isolatsioonidel isolatsiooniehitajale.

13.3.5.  Pakendamine

Tarvikute omadused märgitakse kasutatavatele tarvikutele selgelt. See märgitakse nende pakenditele ja tarnedokumentidesse või tea-
tatakse muul viisil. Pakendil peab olema tüüpheakskiidu märgistus, kui sellele kohaldatakse tüüpheakskiitu. Vajadusel esitatakse kasutus-
ohutuse teave.

13.3.6.  Vedu ja ladustamine

Tarvikud toimetatakse ehitusplatsile kaitstuna mehaaniliste vigastuste, märgumise ja määrdumise eest. Ehitusplatsil tuleb tooteid säilitada 
kaitstuna kahjustumise eest. Ladustamisel tuleb järgida tootja kirjalikke juhiseid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata isolatsioonitarvikute 
kaitsmisele niiskuse eest.

13.4.   Isolatsiooni paigaldamine

Isolatsioon paigaldatakse hoolikalt järgides KVVK-juhise LVI 50-10344, standardi SFS 3987 ja valmistaja juhiseid.

13.4.1.  Isolatsioonimaterjali kinnitus

• Aa Torukoorik , välisläbimõõduga kuni 400 mm, kinnitatakse ø 0,9 mm tsingitud terastraadiga. Sidumistihedus 300 mm ja vähemalt 
üks sidumisosa/kinnitus.

• Ac Nähtaval oleva sooja ja külma toru koorik kinnitatakse 0,25 mm paksuse alumiiniumpaberi teibiga. Peidetud koha soe toru koo-
rik kinnitatakse ø 0,9 mm tsingitud terastraadiga. Sidumistihedus 300 mm ja vähemalt üks sidumisosa/kinnitus.

• De Villaplaat kinnitatakse 25 mm paksuse alumiiniumpaberi teibiga.

• Ef Isolatsiooni kondentstihendus saadakse liimides isolatsiooni piki-ja risti liitekohad kokku liimiga valmistaja juhiste järgi. Isolatsiooni 
alg-ja lõpukohad liimitakse toru külge kinni.

13.4.2.  Kattematerjalide paigaldus

Plastikkate kinnitatakse plastikust naeltega, paigaldustihedus 150 mm. Piki-ja ristiliitekohad tuuakse umbes 20 mm üksteise peale.

Kolmikute tegemiseks lõigatakse haaratoru kattematerjal peatorule sobivaks. Käänakud kaetakse selleks ette nähtud osaga. Kui katte-
materjali käänakut ei ole saadaval valmis osana, tehakse kate 0,7 mm paksusest PVC-plaadist nurgaosaga või mähkides tasandatud iso-
latsioon kattematerjaliga ühte värvi PVC-lindiga. Isolatsiooniläbimõõdu muutused ja lõpud kaetakse otsaplaadiga. Metallkattematerjalid 
kinnitatakse POP-traatidega.

13.4.3.  Aurutõke

• K Aurutõke saavutatakse tihendades kattetüüpe 6 ja 10 liitekohad pehme värvitu PVC-teibiga või sulgedes isolatsioonitüüpide 
Ac ja Ba katete liitekohad alumiiniumpaberi teibiga. Lõpud, kinnitusavad ja muud läbiviigud tihendatakse silikoonkitiga nii, et kate 
moodustaks aurutõkke. Alternatiivina võib kasutada ka vastavat soojapidavust omavat aurutõkke isolatsiooni. Isolatsioonimater-
jalid pannakse terviklikult torude ja käänakute.

• 7K Koorikute liitekohad seotakse kokku teibiga nii, et piki-ja ristiliitekohad sulguvad peaaegu hermeetiliselt.
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13.4.4.  Isoleerimata jäetavad toru osad, seadmed ja lisaseadmed

• Külmaveetorustikus nähtavale jäävad san. seadmetega ühendustorud ja pinnale paigaldatud jaotustorustikud (kastmisveetoru iso-
leeritakse alati)

• Soojaveetorustikus tsirkulatsioonivabad ühele san. seadmele minevad ühendustorud ja pinnale paigaldatud jaotustorustikud

• Seinal nähtaval olevad radiaatorküttevõrgu püstikud

• Samas ruumis olevad radiaatori ühendustoru

• Tagavaraventiili väljapuhketoru

• Tühjendus-, väljatõmbe-ja rõhumõõdikute ühendustorud ning paisusüsteem

• Küttesüsteemi täitetoru

• Paisupaak

• Liiniseade- ja sulgeventiilid (soojas ruumis)

• Pumbad

• Soojussõlmest väljapoole ehitisse paigaldatud DN20 ja sellest peenemad küttetorud, kui joonisel ei ole märgitud teisiti. Enamasti 
kõik ripplae taga või šahtis olevad küttetorud isoleeritakse.

• Seadmete tehnilist informatsiooni sisaldavaid silte

Isolatsioonid kinnitatakse standardi SFS 3978 või valmistaja juhiste kohaselt.

13.4.5.  Ventiilide isoleerimine

Ventiilid isoleeritakse standardi SFS 3978 või valmistaja juhiste kohaselt. Ventiilide isolatsioon koos kattega kinnitatakse põlvedega, mille 
laius on 20 mm. Põlvede paigaldustihedus on 200 mm, vähemalt 2 tk ümbrise kohta. Muhviga liidetav ja keevitatav ventiil isoleeritakse 
eraldi koorikuga nii, et toru isolatsioon jätkub ventiilist üle. Äärikutega ventiil isoleerimisel võib kasutada ka koorikuid, mille siseläbimõõt 
on sama kui isolatsiooni välisläbimõõt ja isolatsioonikihi paksus on 50 mm. Koorik töödeldakse ventiili ja toru peale sobivaks. Kirjeldatud 
tööviis eeldab, et ventiili äärik ulatub isolatsioonist väljapoole. Mudafiltrid jt. samalaadsed osad isoleeritakse nagu ventiilegi.

13.4.6.  Seadmete isoleerimine

Seadmed isoleeritakse standardi SFS 3978 või valmistaja juhiste kohaselt. Seadmete isolatsioonimaterjalina kasutatakse plaate ja matte, 
isolatsioonikihi paksus vastavalt projektile või eraldi jooniste järgi.

13.4.7.  Isolatsioon tarindite läbiviikudes

Seadmed isoleeritakse standardi SFS 3978 või valmistaja juhiste kohaselt või läbiviikudele koostatud juhiste kohaselt. Isoleeritud toru 
läbiminekul konstruktsioonidest viiakse isolatsioon katkestamata ka läbiviigukohal. Kui seinade järelpaigaldus tehakse enne torude iso-
leerimistööd, tuleb läbiviigukohad eraldi isoleerida. Kui toru isolatsioonile on ette nähtud aurutõke, tuleb isolatsioon kaitsta vastavalt. 
Torude läbiminekul sektsiooni seinast või vahelaest tuleb põlev isolatsioon asendada mittepõleva isolatsiooniga. Enne töö alustamist 
kontrollitakse isolatsioonitööde eelduste olemasolu ja töö tulemust kontrollitakse enne vastuvõtukontrolli.

13.4.8.  Torustikud

Enne tööde alustamist kontrollitakse paigalduste eesmärgikohasust ja paigaldusvahesid. Kontrollitavad kohad on:

• kasutada olevate paigaldusruumide piisavus ja projektikohasus

• viimistluse valmidus ja ulatus

• isolatsiooni ulatus

• isolatsioonimaterjalid

• muude tööde tegemise võimaldamine

13.4.9.  Valmis isolatsioon

Isolatsioon peab olema paigaldatud nii, et valmis isolatsioon ja tihend ning kattekihid oleksid katkematud ja isolatsioon on lõpetatud 
selleks sobiva manseti või menetlusega.

13.4.10.  Isolatsiooni kontroll
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Enne valmis isolatsiooni katmist kontrollitakse:

• materjale

• paksust

• kinnitusi

• katteid ja viimistlust

• paigalduse veatust

• paigalduse välimust

Purunenud või muul viisil kahjustunud isolatsioon parandatakse paigates või asendades algupärasega samaväärseks.

13.5.    Üleandmine

Võimalikud järelevalveprotokollid jm selgitused ja garantiitunnused antakse tellijale üle vastuvõtukontrollil.

13.6.    Remonttööd

Enne isolatsiooni remondi alustamist kontrollitakse ka piirnevate ehitisosade seisundit ja selgitatakse kahjustuste põhjused. Remondita-
vaid tarindeid katvad voodrid ja nendega liituvad ümbritsevad tarindid lammutatakse ainult vajalikus ulatuses. Isolatsioone võib paigata 
või asendada.

13.7.    Keskkonnamõjud

13.7.1.  Lammutamine

Enne lammutamist selgitatakse võimalik asbestisisaldus ning niiskus-ja seenkahjustused. Lammutamisel saadud tooted ja materjalid liigita-
takse. Kõlbmatud tooted ja materjalid veetakse ehitusplatsilt ära, et need ei segaks muid töid.

13.7.2.  Taaskasutus

Isolatsioone kasutatakse uuesti võimaluste kohaselt. Soojustusmaterjale võib taaskasutada, kui need saab lahti võtta tervetena ning nad 
on puhtuselt ja kvaliteedilt kasutuskõlblikud. Plaat-ja mattmineraalvilla võib jahvatada ka puistevillaks või briketeerida ja valmistada nen-
dest uusi tooteid.



Tamm172-kivi

29www.OxfordPark.ee         Info@OxfordPark.ee

KÜTTE- JA VENTILATSIOONI OSA

VENTILATSIOON (MEHHAANILINE)

1. PROJEKTEERIMISE ALUSED

Ventilatsiooni projektlahendus on koostatud vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 

• EPN 12.2 Sisekliima

• EVS 845-1,2,3:2004 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine

• EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus, osa 2, Ventilatsiooni süsteemid

• SRMK, osa D2 Soome ehitustööde määruste kogumik. Hoonete sisemine kliima ja ventilatsioon

• VV määrus nr. 315, 27.10.2004 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ja ventilatsiooni projekteerimiseks vajalikule 
tehnilisele ülesandele.

• EESTI STANDARD EVS 845-1:2004; EVS 845-2:2004; EVS 845-3:2004; EVS 812-2:2005

Konstruktiivsed lahendused vent.süsteemide ja seadmete paigalduseks põhinevad olemasoleval situatsioonil ja täpsustatakse koha järgi.

2. SÜSTEEMI KIRJELDUS 

Hooneosa varustatakse sundventilatsiooniga. 

Õhuhulgad on määratud järgnevate andmete põhjal:

• erinevate ruumide omavahelised rõhuvahed

• ruumide puhtusnõuded

• magamistuba – 0.7 l/s, m2

• elutuba – 0.5 l/s, m2

• köök- 20 l/s.ühik

• WC – 10 l/s, üh

• dush – 15 l/s, üh

2.1.    Ventilatsioonisüsteemid on alljärgnevad:

Projektis on ette nähtud mehaaniline ventilatsioon. Eraldi väljatõmbe süsteemid on ette nähtud köögist (VT-1.2: Lmin=30 l/s), Köögis on  
ette nähtud köögimoodul koos filtriga. Ventilatsiooniseade SP/VT-1.1 asub pööningul (üld.ventilatsioon: L=+84/-84 l/s).

2.2.    Sissepuhke ja väljatõmbesüsteemid

Ventsüsteemid SP/VT-1.1 – SFP peab olema mitte suurem 2,5. Sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsiooniagregaat on tehases valmistatud ja 
komplekteeritud. Ventagregaat SP/VT-1.1 on varustatud filtritega, elektrikalorifeeriga, soojusutilisaatoriga, ventilaatoritega, mürasummu-
titega ja täieliku automaatikaga. Õhufiltri klass on EU7,G3. Hargnemised on varustatud reguleerimisseadmetega. Süsteemis SP-1.1 õhu-
kanalid paiknevad vahelae all (peidetuna) ja pööningul. Sissepuhkeõhk antakse ruumi lae alla, plafoonide abil. Väljatõmme toimub seintes 
ja ripplaes asuvate plafoonide abil. Õhu liikumise (siirdõhk) suunamiseks eluruumidest wc-sse, vannituppa, kööki, tuleb jätta nimetatud 
ruumide uste alla pilud (10 mm)/või vabavoolurestid OSK vajaliku siirdeõhu voolu kindlustamiseks. Tellija soovil võib asendada restid 
OSK mürasummutusplaadiga vabavoolu-restiga SKA-700x100. Agregaat SP/VT-1.1 töötab täie võimsusega, aga välistemperatuuril alla 
-10 kraadi lülitub automaatselt ümber ½ tootlikkusele, samuti öösel. Õhuhaarde rest peab olema selline, et vihmavesi ei pääseks sisse.

2.3.    Kanalid, ventiilid ja restid

Samuti nähakse ette paigaldada ventilatsioonitorustikule puhastus-luugid, reguleerimis- ja mõõtmisseadmed IRIS-sed. Kõikidele puhas-
tusluukidele, reguleerimis- ja mõõtmisseadmetele tagada juurdepääs. Kindlasti paigaldatakse puhastusluugid iga tuletõkke klapi juurde. 
Õhukanalid on valmistatud tsingitud plekist spiraalvaltsmeetodil ning kinnitatakse selleks otstarbeks ettenähtud kinnitusdetailidega. Vent-
süsteemide ja kanalite tihedus peab olema C. Klappide soojustus ning tihedusklassid peab olema mitte vähem 3.

2.4.    Ventilatsiooni süsteemide puhastusluugid ja tuletõkkeklapid.

Puhastusluugid tuleb paigaldada sulguva tuletõkesti kohale, kanalite üle 45° nurgakohtade lähedale ja horisontaalkanalitesse üldjuhul 
vahemaaga 8m, ning kanalite hargnemiskohtadesse kui neid või nendest hargnevaid kanaleid ei saa teisiti puhastada. Puhastusluukide 
mõõtmed peavad vastama EPN 10.7 (Ventseadmete tuleohutus) tabelites 5 ja 6 toodud mõõtmetele. Puhastusluugi tulepüsivusklass 
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peab vastama õhukanali tulepüsivusklassile.

Õhukanalidele, millised läbivad tuletõkke piirdeid paigutatakse tuletõkkeklapid, milliste tulepüsivus vastab EI sertifikaadile Klapi tulepüsi-
vus aeg vastavalt piirde tulepüsivusele. Juhul kui kasutatakse E sertifikaadiga klappe (soojaisolatsiooni nõue ei ole täidetud) peab õhuto-
rud isoleerima vastavalt EPN10.7 nõuetele ja jälgima ka klapi tootja poolt antud isoleerimise nõudeid.

3. AKUSTILISED NÕUDMISED

3.1.    Üldist

Ruumitüübile vastavad mürataseme nõuded on näha tööselgituse lisana olevas sisekliima arvutuslike näitude tabelis. Loetelus mittesi-
salduvate ruumide osas kasutatakse analoogiliste ruumide näitusid. Töövõtja vastutab, et lubatud müratasemeid ei ületata, kui seadmed 
töötavad maksimaalse võimsusega. Töövõtja peab enne paigaldustöid kontrollima projektides esitatud müra summutamise lahenduste 
vastavust seadmete tegelikele helitehnilistele omadustele ja vastutama võimalike muutuste poolt tekitatud kulude eest. Projektidesse 
tehtavad muudatused tuleb kinnitada tellija juures.

3.2.    Vibratsiooni ja korpuse omamüra isoleerimine

Kõik seadmed, milledes on pöörlevad, periooditi töötavaid või muul viisil korpuse omamüra tekitavaid osasid, tuleb paigaldada õigesti 
mõõdistatud vibratsiooniisolaatoritele nii, et seadmete ja ehituse karkassi vahel ei oleks mingit jäika ühendust. Vibratsiooni summutamise 
võib jätta ära seadmetel, millede pöörlemiskiirus on väike ja seadmest tekkiv omamüra on tähtsusetu. Ka sellisel juhul töövõtja vastutab 
nõutava mürataseme saavutamise eest. Ehitustöövõtja ehitab projektis toodud seadmete raudbetoonvundamendid töövõtja juhenditele 
vastavalt. Töövõtja hangib ja paigaldab kõik vibroisolaatorid ja nende metallosad. Vibroisolaatorid on kummist, plastmassist või terasved-
rust. Need mõõdistatakse nii, et saavutatakse küllaldane kere omamüra- ja vibratsiooniisolatsioon. 

Mõõdistamise tulemust hinnatakse valemiga: 

f / fo > 2.5    fo< 8 Hz

f = seadme madalaim helisagedus (Hz)

fo = kogu vibreeriva massi omasagedus (Hz)

Kui vibratsiooniisolaatoritele paigaldatavate seadmete all on teraskonstruktsioon või elastne betoonkonstruktsioon, tuleb summutus-
lahendus kinnitada tellija juures ja tellija nõudmisel ka akustika projekteerija juures (mõõdistamisel võetakse sellisel juhul arvesse ka 
vundamendi konstruktsiooni resonantssagedus. Betoonvundament jäetakse üldjuhul ära).

Summutitele paigutatud seadmete toruühendused ja elektrisisestused teostatakse elastsete vaheelementide abil. Peenemate torude 
ühendamist võib teostada nii, et ühendustoru moodustab vabalt rippuva silmuse. Suurtes torudes kasutatakse elastseid ühendusmuhve.

Elastsed torude ühendusmuhvid paigaldatakse nii, et ühendustes ei tekiks tõmbepingeid. Töövõtja peab kinnitama tellija juures ühendus-
tele langevate aksiaaljõudude kompenseerimise lahendused.

Erijuhtudel võib tellija nõusolekul kasutada ka muid, kui eespool esitatud lahendusi summutamise alal. Töövõtja vastutab tellija nõudmisel 
nende kinnitamise eest akustika projekteerija juures.

3.3.    Ventilaatorid

Ventilaatorid, milledel on ettepoole kaardus tiivikud, tuleb valida nii, et töötamine oleks suurimat kasutegurit näitava joone kohal või 
sellest allpool. Kestas olevate õhutöötlemismasinates peab ventilaator olema kesta karkassist eraldatud summutitega. Ventilaatorites 
kasutatakse tavaliselt plastikuga tugevdatud kangasühendusi. Ühenduste valikul tuleb võtta arvesse kanalis olev rõhk.

4. SEADMETE MARKEERING

4.1.    Juhtimis- ja kontrollseadmete tekstid

Juhtimis- ja kontrollseadmete jms. ekspluatatsiooni- ja hoolduspersonali jaoks mõeldud seadmete markeerimise tekstid peavad olema 
eesti keeles. Mõõtühikud peavad olema Si-süsteemis.

4.2.    Ehitusaegsed markeeringud

Kõik siltidega varustatavad seadmed markeeritakse vahetult pärast paigaldamist ajutiste markeeringutega, milledest on näha seadmete 
tunnused ja paigaldamiskuupäevad. Markeering tehakse näiteks viltpliiatsiga (vees lahustumatu värv) seadmete külge hästi kleepuvale 
lindile. Töövõtja peab hoolitsema, et ajutine markeering säilib, kuni tunnussildid on paigaldatud, ja selle eest, et pärast seda eemaldatakse 
ajutised markeeringud ja kõik muud ajutised märked.

4.3.    Seadmete tunnussildid
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Tunnussiltidega varustatakse kõik KVV-seadmete loetelus esinevad seadmed, juhtimispuldid, reguleerimisseadmed, andurid jms. kodeeri-
tud seadmed. Tunnussildile märgitakse KVV-seadmete loetelule vastav tunnus, seadme nimetus ning kasutamisotstarve või teenindamis-
ala. Tunnussildid valmistatakse valgest lamineeritud plastmassist, millele graveeritud tekst on must. Teksti tähekõrgus on vähemalt 10 mm. 
Sildid kinnitatakse ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajaduse korral eraldi alusele.

4.4.    Masinate sildid

Masinate siltidele märgitakse seadmete tõelised tehnilised andmed, kui need erinevad projektiandmetest. Masinate sildid kinnitatakse nii, 
et need oleks isolatsiooni peal.

4.5.    Torustiku markeeringud

Torustikud markeeritakse vastavalt SFS standarditele 3701 ja 3702 voolusuuna noolte kleebistega, millede värv ja tekst näitavad võrgu 
kasutamisotstarvet või teenindamisala. Kleebiseid kinnitatakse torustikule nii, et need oleks võimalik määratleda ilma suurema vaevata. 
Need peavad olema näiteks tehnilistes ruumides jms. kohtades vahemaaga umbes 5 m, ventiilide juures, seinaläbistuskohtades mõlemal 
pool, torustikuriiulite hooldusplatvormidel, kõikide kontrollluukide kohal jne.

4.6.    Ventilatsioonikanalite märgistamine

Ventilatsioonikanalid märgistatakse samasuguste tunnussiltidega nagu seadmed. Siltidele graveeritakse kanali kasutamisotstarve, venti-
latsiooniseadme loetelu tunnus ning teenindamisala, näiteks: Sissepuhe, SP. Sildid kinnitatakse peakanalitele nähtavatesse kohtadesse, 
horisontaalkanalitele umbes 10 m vahemaaga, ventilatsioonišahtide hooldusplatvormidele, kõikide kontroll-luukide juurde.

4.7.    Ühekordse reguleerimisega seadmete ja mõõtmispunktide markeeringud

Töövõtja markeerib kõik joonistel olevad ilma individuaalse tunnuseta olevad ühekordse reguleerimisega ventiilid ja ventilatsiooni 
seadeklapid jms. ühekordse reguleerimisega seadmed ning õhuvoolu mõõtmispunktid tellijaga kokku lepitud tunnuste süsteemi alusel. 
Töövõtja lisab tunnused ka üleandmisjoonistesse.

Ülanimetatud objektid varustatakse heaks kiidetud reguleerimistöö järgselt markeeringutega, millest on näha individuaalsed seadme 
tunnused ja reguleerimisnäidud. Ventilatsiooni osas peab markeeringutes olema ka õhuvoog ja mõõdetud rõhuvahe.

Ühekordse reguleerimisega ventiilide markeerimiseks kasutatakse Iäbipaistvast plastikust valmistatud avatavaid kesti. Nende sisse paigu-
tatakse masinakirjas markeering. Kestad kinnitatakse ventiilide külge ketiga või kitsa pakilindiga.

Ventilatsiooni ühekordse reguleerimisega seadmete ja õhuvoolu mõõtmispunktide markeerimiseks võib kasutada ka kanalite külge 
kinnitatavaid kleebiseid.

4.8.    Muud markeeringud

Ripplagede ülapoolele jäävad puhastusluugid, sulgur- ja ühekordse reguleerimisega ventiilid, jm. Seadmed markeeritakse ripplagedele 
või seina ülemisse osasse kinnitatavatele väikesemõõdulistele lamineeritud plastikule graveeritud plaatidele. Markeerimisviis tuleb igal 
konkreetsel juhtumil kooskõlastada kirjalikult Tellija juures.

5. SURVEKATSETUSED

5.1.    Üldist

Survekatsetuste tegemine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. Survekatsetused teostatakse tellija juuresolekul 
ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. Varjatud torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne kinnikatmist.

5.2.    Ventilatsioonitorustike survekatsetus

Ventilatsiooni survekatsetused tehakse vastavalt SRMK osale D2, standardile SFS 4699 ja ehitusjärelvalveorganite juhenditele nii õhu-
töötlemisseadmetele kui ka õhukanalitele.

6. VENTILATSIOONIKANALITE PUHASTAMINE

Ventilatsiooni töövõtja peab puhastama õhu töötlemisseadmed ja ventilatsioonikanalid seestpoolt ehitustolmust ja muust mustusest kas 
tolmuimejaga või muul tellija poolt lubatud viisi.

Puhastusmeetod tuleb kinnitada tellija juures. Töö teostatakse telliija kontrolli all ja see tuleb kinnitada tellija juures.



Tamm172-kivi

32www.OxfordPark.ee         Info@OxfordPark.ee

KÜTTE- JA VENTILATSIOONI OSA

7. ÕHUHULKADE REGULEERIMINE JA MÕÕTMINE

Õhuhulkade reguleerimistöö alustamine eeldab, et tolmused tööd on hoones lõpetatud ja et ruumid on tolmust puhastatud. Regulee-
rimise teostamise ajal peavad hoone uksed ja aknad olema suletud. Ventilatsiooniseadmed, välisõhu kambrid ja kanalid peavad olema 
seestpoolt tolmust puhastatud.

Reguleerimistöö teostatakse järgnevalt:

• Mõõtmiste teostamiseks ventilatsiooniseadmete filtrite otsapinnast kaetakse osa nii, et filtrite rõhukaod vastavad KVV-seadmete 
loetelus 50% saastatusega filtritele ettenähtud rõhukadudele. Rõhukadu mõõdetakse seadme oma mõõteriista või spetsiaalse 
manomeetri abil. Ventilatsiooniõhu töötlemisseadmed asetatakse täiele õhuvoolule ja sissepuhketemperatuur reguleeritakse nor-
maalseks. Kanalite ja ruumide seadmete ühekordse reguleerimisega seadmed asetatakse esialgsetele näitudele nii, et nende ahendus 
väheneks kanalite lõpuosa suunas. Kõige kaugemad ühekordse reguleerimisega seadmed peavad olema esialgse reguleerimise ajal 
avatud.

• Pideva voolu regulaatorid asetatakse KV-projektis esitatud näitudele. Mõõdetakse kanalitesüsteemi kõikide ühekordse regulee-
rimisega seadmete, mõõtmiskohtade ja ruumide seadmete õhuvoolud ja märgitakse need mõõtmisprotokolli (esialgsed näidud 
alternatiivselt joonistele). Esimese ringi ajal ei muudeta veel reguleerimisnäitusid.

• Mõõtmistulemuste alusel reguleeritakse põhikanalite ühekordse reguleerimisega seadmeid, üritades viia need omavahel tasakaalu. 
Reguleerimisel välditakse ülemääraseid ahendusi. Vajaduse korral reguleeritakse ventilaatorite kogu õhuvoolu, muutes pöörlemis-
kiirusi, aksiaaventilaatorites tiiviku nurka või muul energeetika suhtes majanduslikul viisil. Kogu õhuvoolu ei tohi reguleerida kanalite 
ühekordsete reguleerimisseadmete ahendamise teel.

• Reguleeritakse harukanalite õhuvoolud.

• Reguleeritakse ruumide seadmete õhuvoolud. Sissepuhkeseadmete poolt tekitatav õhu liikumiskiirus töötsoonis ei tohi ületada 
seletuskirja lisana olevas siseõhu arvutuslike näitajate tabelis toodud arvnäitajaid. Mõõdetakse kõikide ventilatsiooniseadmete, pea-
kanalite, ühekordse reguleerimisega seadmete ja ruumide seadmete õhuvoolud. Lõplikud mõõtmisnäidud kirjeldatakse mõõtmis-
protokollis ja fikseeritakse ühekordse reguleerimisega seadmed.

8. SISEÕHU MÕÕTMISED

Erinevates ruumides nõutavad siseõhu parameetrid on esitatud ventilatsiooni-osa seletuskirjas. Temperatuuride mõõtmine Kõikide si-
seruumide temperatuurid mõõdetakse talvel küttesüsteemi reguleerimise ajal. Kõikide ruumide müratasemed mõõdetakse. Vajaduse 
korral mõõdetakse eraldi foonimüra. Kui see on päeva ajal häiriv, tuleb mõõtmised teostada väljaspool tööaega.

9. TULEKAITSE

Torude tuletõkketarindist läbiviigu kohal tuleb tuletõkkeklapp tihendada nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule- ja suitsutõkestamisvõimet.

NB!

1) Vent.torude läbiviikudele tuletõkkekonstruktsioonidest paigaldatakse tulekaitseklapid vastavalt konstruktsioonide tulepüsivusastmele.

2) Kui tuletõkke klappi pole võimalik paigaldada vahetult toru läbimisel konstruktsiooni, isoleerida õhutoru kuni tuletõkkeklapini EI-iso-
latsiooniga, vastavalt antud tuletõkke klassile.

3) Tuletõkke klapi kinnitus peab vastama antud tuletõkkeklassile millest läbiminekul tuletõkkeklapp paigaldatakse.
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VENTILATSIOON (LOOMULIK)

1. PROJEKTEERIMISE ALUSED

Ventilatsiooni projektlahendus on koostatud vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 

• EPN 12.2 Sisekliima

• EVS 845-1,2,3:2004 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine

• EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus, osa 2, Ventilatsiooni süsteemid

• SRMK, osa D2 Soome ehitustööde määruste kogumik. Hoonete sisemine kliima ja ventilatsioon

• VV määrus nr. 315, 27.10.2004 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ja ventilatsiooni projekteerimiseks vajalikule 
tehnilisele ülesandele.

Konstruktiivsed lahendused vent.süsteemide ja seadmete paigalduseks põhinevad olemasoleval situatsioonil ja täpsustatakse kohajärgi.

2. SÜSTEEMI KIRJELDUS 

Hoone varustatakse väljatõmbe sundventilatsiooniga ja loomulik sissepuhke ventilatsioon.

Õhuhulgad on määratud järgnevate andmete põhjal:

• magamistuba – 0.7 l/s, m2

• elutuba – 0.5 l/s, m2

• köök- 30 l/s.ühik

• WC – 10 l/s, üh

• dush – 15 l/s, üh

2.1.    Ventilatsioonisüsteemid on alljärgnevad:

• san.sõlm VT-2.1 L= -84 l/s

• köök VT-2.2 Lmin=30 l/s

 

2.2.    Sissepuhke ja väljatõmbesüsteemid

Projektis on ette nähtud mehaaniline väljatõmme ja loomulik sissepuhke ventilatsioon. Eraldi väljatõmbe süsteemid on ette nähtud WC-
dest (V1:L=-84 l/s), köögist (V2:Lmin=30 l/s). Köögis on ette nähtud köögimoodul koos filtriga ,ventilaatoriga ja kiiruseregulaatoriga. 
Väljatõmbeõhu kompenseerimiseks, on ette nähtud paigaldata tuulutuspilud (seina konstruktsioonis,vahelae all) 

Õhu liikumise (siirdõhk) suunamiseks eluruumidest wc-sse, vannituppa, kööki, tuleb jätta nimetatud ruumide uste alla pilud (10 mm)/või 
vabavoolurestid OSK vajaliku siirdeõhu voolu kindlustamiseks. Tellija soovil võib asendada restid OSK mürasummutusplaadiga vabavoolu-
restiga SKA-700x100.

Väljatõmbesüsteemide V – SFP peab olema mitte suurem 1.

Väljatõmbe ventilaatorid on tehases valmistatud ja komplekteeritud.

2.3.    Ventilatsiooni töö põhimõtte

Ventilatsioonisüsteem WC-des: nähakse ette ventilaatoritele käsitsi sisse- ja väljalülitus.

2.4.    Kanalid, ventiilid ja restid

Nähakse ette paigaldada ventilatsioonitorustikule puhastusluugid, reguleerimis- ja mõõtmisseadmed IRIS-sed. Kõikidele puhastusluuki-
dele, reguleerimis- ja mõõtmisseadmetele tagada juurdepääs. Kindlasti paigaldatakse puhastusluugid iga tuletõkkeklapi juurde. Õhutorud 
on valmistatud tsingitud plekist spiraalvaltsmeetodil ning kinnitatakse selleks otstarbeks ettenähtud kinnitusdetailidega. Ventilatsioonisüs-
teemide ja kanalite tihedus peab olema C. Klappide soojustus ning tihedusklassid peab olema mitte vähem 3.

2.5.    Ventilatsioonisüsteemide puhastusluugid ja tuletõkkeklapid.

Puhastusluugid tuleb paigaldada sulguva tuletõkesti kohale, kanalite üle 45° nurgakohtade lähedale ja horisontaalkanalitesse üldjuhul 
vahemaaga 8m, ning kanalite hargnemiskohtadesse kui neid või nendest hargnevaid kanaleid ei saa teisiti puhastada. Puhastusluugi tule-
püsivusklass peab vastama õhukanali tulepüsivusklassile.

Õhutorudele, millised läbivad tuletõkke piirdeid paigutatakse tuletõkkeklapid, milliste tulepüsivus vastab EI sertifikaadile Klapi tulepüsivus 
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aeg vastavalt piirde tulepüsivusele. Juhul kui kasutatakse E sertifikaadiga klappe (soojaisolatsiooni nõue ei ole täidetud) peab õhutorud 
isoleerima vastavalt EPN10.7 nõuetele ja jälgima ka klapi tootja poolt antud isoleerimise nõudeid.

3. AKUSTILISED NÕUDMISED

3.1.    Üldist

Ruumitüübile vastavad mürataseme nõuded on näha tööselgituse lisana olevas sisekliima arvutuslike näitude tabelis. Loetelus mittesi-
salduvate ruumide osas kasutatakse analoogiliste ruumide näitusid. Töövõtja vastutab, et lubatud müratasemeid ei ületata, kui seadmed 
töötavad maksimaalse võimsusega. Töövõtja peab enne paigaldustöid kontrollima projektides esitatud müra summutamise lahenduste 
vastavust seadmete tegelikele helitehnilistele omadustele ja vastutama võimalike muutuste poolt tekitatud kulude eest. Projektidesse 
tehtavad muudatused tuleb kinnitada tellija juures.

3.2.    Vibratsiooni ja korpuse omamüra isoleerimine

Kõik seadmed, milledes on pöörlevad, periooditi töötavaid või muul viisil korpuse omamüra tekitavaid osasid, tuleb paigaldada õigesti 
mõõdistatud vibratsiooniisolaatoritele nii, et seadmete ja ehituse karkassi vahel ei oleks mingit jäika ühendust. Vibratsiooni summutamise 
võib jätta ära seadmetel, millede pöörlemiskiirus on väike ja seadmest tekkiv omamüra on tähtsusetu. Ka sellisel juhul töövõtja vastutab 
nõutava mürataseme saavutamise eest. Ehitustöövõtja ehitab projektis toodud seadmete raudbetoonvundamendid töövõtja juhenditele 
vastavalt. Töövõtja hangib ja paigaldab kõik vibroisolaatorid ja nende metallosad. Vibroisolaatorid on kummist, plastmassist või terasved-
rust. Need mõõdistatakse nii, et saavutatakse küllaldane kere omamüra- ja vibratsiooniisolatsioon. 

Mõõdistamise tulemust hinnatakse valemiga: 

f / fo > 2.5    fo< 8 Hz

f = seadme madalaim helisagedus (Hz)

fo = kogu vibreeriva massi omasagedus (Hz)

Kui vibratsiooniisolaatoritele paigaldatavate seadmete all on teraskonstruktsioon või elastne betoonkonstruktsioon, tuleb summutus-
lahendus kinnitada tellija juures ja tellija nõudmisel ka akustika projekteerija juures (mõõdistamisel võetakse sellisel juhul arvesse ka 
vundamendi konstruktsiooni resonantssagedus. Betoonvundament jäetakse üldjuhul ära).

Summutitele paigutatud seadmete toruühendused ja elektrisisestused teostatakse elastsete vaheelementide abil. Peenemate torude 
ühendamist võib teostada nii, et ühendustoru moodustab vabalt rippuva silmuse. Suurtes torudes kasutatakse elastseid ühendusmuhve.

Elastsed torude ühendusmuhvid paigaldatakse nii, et ühendustes ei tekiks tõmbepingeid. Töövõtja peab kinnitama tellija juures ühendus-
tele langevate aksiaaljõudude kompenseerimise lahendused.

Erijuhtudel võib tellija nõusolekul kasutada ka muid, kui eespool esitatud lahendusi summutamise alal. Töövõtja vastutab tellija nõudmisel 
nende kinnitamise eest akustika projekteerija juures.

3.3.    Ventilaatorid

Ventilaatorid, milledel on ettepoole kaardus tiivikud, tuleb valida nii, et töötamine oleks suurimat kasutegurit näitava joone kohal või 
sellest allpool. Kestas olevate õhutöötlemismasinates peab ventilaator olema kesta karkassist eraldatud summutitega. Ventilaatorites 
kasutatakse tavaliselt plastikuga tugevdatud kangasühendusi. Ühenduste valikul tuleb võtta arvesse kanalis olev rõhk.

4. SEADMETE MARKEERING.

4.1.    Juhtimis- ja kontrollseadmete tekstid.

Juhtimis- ja kontrollseadmete jms. ekspluatatsiooni- ja hoolduspersonali jaoks mõeldud seadmete markeerimise tekstid peavad olema 
eesti keeles. Mõõtühikud peavad olema SI-süsteemis.

4.2.    Ehitusaegsed markeeringud

Kõik siltidega varustatavad seadmed markeeritakse vahetult pärast paigaldamist ajutiste markeeringutega, milledest on näha seadmete 
tunnused ja paigaldamiskuupäevad. Markeering tehakse näiteks viltpliiatsiga (vees lahustumatu värv) seadmete külge hästi kleepuvale 
lindile. Töövõtja peab hoolitsema, et ajutine markeering säilib, kuni tunnussildid on paigaldatud, ja selle eest, et pärast seda eemaldatakse 
ajutised markeeringud ja kõik muud ajutised märked.

4.3.    Seadmete tunnussildid

Tunnussiltidega varustatakse kõik KVV-seadmete loetelus esinevad seadmed, juhtimispuldid, reguleerimisseadmed, andurid jms. kodeeri-
tud seadmed. Tunnussildile märgitakse KVV-seadmete loetelule vastav tunnus, seadme nimetus ning kasutamisotstarve või teenindamis-
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ala. Tunnussildid valmistatakse valgest lamineeritud plastmassist, millele graveeritud tekst on must. Teksti tähekõrgus on vähemalt 10 mm. 
Sildid kinnitatakse ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajaduse korral eraldi alusele.

4.4.    Masinate sildid

Masinate siltidele märgitakse seadmete tõelised tehnilised andmed, kui need erinevad projektiandmetest. Masinate sildid kinnitatakse nii, 
et need oleks isolatsiooni peal.

4.5.    Torustiku markeeringud

Torustikud markeeritakse vastavalt SFS standarditele 3701 ja 3702 voolusuuna noolte kleebistega, millede värv ja tekst näitavad võrgu 
kasutamisotstarvet või teenindamisala, näiteks: kalorifeeride soojendus - pealevool.

Kleebiseid kinnitatakse torustikule nii, et need oleks võimalik määratleda ilma suurema vaevata. Need peavad olema näiteks tehnilistes 
ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades vahemaaga umbes 5 m, ventiilide juures, seinaläbistuskohtades mõlemal pool, torustikuriiulite 
hooldusplatvormidel, kõikide kontrollluukide kohal jne.

4.6.    Ventilatsioonikanalite märgistamine

Ventilatsioonikanalid märgistatakse samasuguste tunnussiltidega nagu seadmed. Siltidele graveeritakse kanali kasutamisotstarve, ventilat-
siooniseadme loetelu tunnus ning teenindamisala, näiteks: Sissepuhe, 301SP Hooldushall.

Sildid kinnitatakse peakanalitele kõikidesse määramiseks vajalikesse kohtadesse, nagu masinaruumidest ja šahtidest väljuvad kanalid, hori-
sontaalkanalitele umbes 20 m vahemaaga, ventilatsioonišahtide hooldusplatvormidele, kõikide kontroll-luukide juurde.

4.7.    Ühekordse reguleerimisega seadmete ja mõõtmispunktide markeeringud

Töövõtja markeerib kõik joonistel olevad ilma individuaalse tunnuseta olevad ühekordse reguleerimisega ventiilid ja ventilatsiooni 
seadeklapid jms. ühekordse reguleerimisega seadmed ning õhuvoolu mõõtmispunktid tellijaga kokku lepitud tunnuste süsteemi alusel. 
Töövõtja lisab tunnused ka üleandmisjoonistesse.

Ülanimetatud objektid varustatakse heaks kiidetud reguleerimistöö järgselt markeeringutega, millest on näha individuaalsed seadme 
tunnused ja reguleerimisnäidud. Ventilatsiooni osas peab markeeringutes olema ka õhuvoog ja mõõdetud rõhuvahe. Ühekordse regu-
leerimisega ventiilide markeerimiseks kasutatakse Iäbipaistvast plastikust valmistatud avatavaid kesti. Nende sisse paigutatakse masina-
kirjas markeering. Kestad kinnitatakse ventiilide külge ketiga või kitsa pakilindiga. Ventilatsiooni ühekordse reguleerimisega seadmete ja 
õhuvoolu mõõtmispunktide markeerimiseks võib kasutada ka kanalite külge kinnitatavaid kleebiseid.

4.8.    Muud markeeringud

Ripplagede ülapoolele jäävad puhastusluugid, sulgur- ja ühekordse reguleerimisega ventiilid, jm. Seadmed markeeritakse ripplagedele 
või seina ülemisse osasse kinnitatavatele väikesemõõdulistele lamineeritud plastikule graveeritud plaatidele. Markeerimisviis tuleb igal 
konkreetsel juhtumil kooskõlastada tellija juures.

5. SURVEKATSETUSED

5.1.    Üldist

Survekatsetuste tegemine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. Survekatsetused teostatakse tellija juuresolekul 
ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. Varjatud torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne kinnikatmist.

5.2.    Ventilatsioonitorustike survekatsetus

Ventilatsiooni survekatsetused tehakse vastavalt SRMK osale D2, standardile SFS 4699 ja ehitusjärelvalveorganite juhenditele nii õhu-
töötlemisseadmetele kui ka õhukanalitele.

6. VENTILATSIOONIKANALITE PUHASTAMINE

Ventilatsiooni töövõtja peab puhastama õhu töötlemisseadmed ja ventilatsioonikanalid seestpoolt ehitustolmust ja muust mustusest kas 
tolmuimejaga või muul tellija poolt lubatud viisi. Puhastusmeetod tuleb kinnitada tellija juures. Töö teostatakse tellija kontrolli all ja see 
tuleb kinnitada tellija juures.



Tamm172-kivi

36www.OxfordPark.ee         Info@OxfordPark.ee

KÜTTE- JA VENTILATSIOONI OSA

7. ÕHUHULKADE REGULEERIMINE JA MÕÕTMINE

Õhuhulkade reguleerimistöö alustamine eeldab, et tolmused tööd on hoones lõpetatud ja et ruumid on tolmust puhastatud.

Reguleerimise teostamise ajal peavad hoone uksed ja aknad olema suletud. Ventilatsiooniseadmed, välisõhu kambrid ja kanalid peavad 
olema seestpoolt tolmust puhastatud.

Reguleerimistöö teostatakse järgnevalt:

• Mõõtmiste teostamiseks ventilatsiooniseadmete filtrite otsapinnast kaetakse osa nii, et filtrite rõhukaod vastavad KVV-seadmete 
loetelus 50% saastatusega filtritele ettenähtud rõhukadudele. Rõhukadu mõõdetakse seadme oma mõõteriista või spetsiaalse 
manomeetri abil. Ventilatsiooniõhu töötlemisseadmed asetatakse täiele õhuvoolule ja sissepuhketemperatuur reguleeritakse nor-
maalseks. Kanalite ja ruumide seadmete ühekordse reguleerimisega seadmed asetatakse esialgsetele näitudele nii, et nende ahendus 
väheneks kanalite lõpuosa suunas. Kõige kaugemad ühekordse reguleerimisega seadmed peavad olema esialgse reguleerimise ajal 
avatud.

• Pideva voolu regulaatorid asetatakse KV-projektis esitatud näitudele. Mõõdetakse kanalitesüsteemi kõikide ühekordse regulee-
rimisega seadmete, mõõtmiskohtade ja ruumide seadmete õhuvoolud ja märgitakse need mõõtmisprotokolli (esialgsed näidud 
alternatiivselt joonistele). Esimese ringi ajal ei muudeta veel reguleerimisnäitusid.

• Mõõtmistulemuste alusel reguleeritakse põhikanalite ühekordse reguleerimisega seadmeid, üritades viia need omavahel tasakaalu. 
Reguleerimisel välditakse ülemääraseid ahendusi. Vajaduse korral reguleeritakse ventilaatorite kogu õhuvoolu, muutes pöörlemiskii-
rusi, aksiaalventilaatorites tiiviku nurka või muul energeetika suhtes majanduslikul viisil. Kogu õhuvoolu ei tohi reguleerida kanalite 
ühekordsete reguleerimisseadmete ahendamise teel.

• Reguleeritakse harukanalite õhuvoolud.

• Reguleeritakse ruumide seadmete õhuvoolud. Sissepuhkeseadmete poolt tekitatav õhu liikumiskiirus töötsoonis ei tohi ületada 
seletuskirja lisana olevas siseõhu arvutuslike näitajate tabelis toodud arvnäitajaid. Mõõdetakse kõikide ventilatsiooniseadmete, pea-
kanalite, ühekordse reguleerimisega seadmete ja ruumide seadmete õhuvoolud. Lõplikud mõõtmisnäidud kirjeldatakse mõõtmis-
protokollis ja fikseeritakse ühekordse reguleerimisega seadmed.

8. SISEÕHU MÕÕTMISED

Erinevates ruumides nõutavad siseõhu parameetrid on esitatud ventilatsiooni-osa seletuskirjas. Temperatuuride mõõtmine Kõikide si-
seruumide temperatuurid mõõdetakse talvel küttesüsteemi reguleerimise ajal. Kõikide ruumide müratasemed mõõdetakse. Vajaduse 
korral mõõdetakse eraldi foonimüra. Kui see on päeva ajal häiriv, tuleb mõõtmised teostada väljaspool tööaega.

9. TULETÕRJESÜSTEEM

NB!

1) Ventilatsioonitorude läbiviikudele tuletõkkekonstruktsioonidest paigaldatakse tulekaitseklapid vastavalt konstruktsioonide tulepüsivus-
astmele.

2) Kui tuletõkkeklappi pole võimalik paigaldada vahetult toru läbimisel konstruktsiooni, isoleerida õhutoru kuni tuletõkkeklapini EI-iso-
latsiooniga, vastavalt antud tuletõkke klassile.

3) Tuletõkkeklapi kinnitus peab vastama antud tuletõkkeklassile, millest läbiminekul tuletõkkeklapp paigaldatakse.
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VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Kasutatavad normid

• EVS 835:2003 „Kinnistu veevärgi projekteerimine”

• EVS 846:2003 „Kinnistu kanalisatsioon”

• Hoone tehnosüsteemide RYL 2002. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded, I osa

• EVS-EN 1610:2007 „Dreenide ja kanalisatsiooni ehitamine ja katsetamine”

• Hoone tehnosüsteemide RYL 2002

• Ühisveevärk EVS 847 – 1,2,3:2003

• „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a. määrus nr. 315

1. MAJANDUS-JOOGIVEE SÜSTEEM

1.1.    Veevarustuse vooluhulgad

Kinnistu arvutuslikud külmavee hulgad:

• sekundiline 0,41 l/s;

• ööpäevane 1,3 m³/d.

1.2.    Veevarustuse allikas

Veevarustuse allikaks on kinnistu läbiv ühisveetorustik. Projekteeritud üks veesisendi toru. Veesisendi toru ehitatakse PEPN10 DN25 
(De32) plasttorust. Hoone all paigaldada torustik kaitsehülssi, mis täidetakse ja tihendatakse vastavalt tüüplahendusele. Hargnemiskohale 
ühisvõrgust paigaldada AVK siiber DN32-liitumispunkt. Torustik paigaldada allpool külmumispiiri 1,8m sügavusel, märkkaabliga. 

1.3.    Veemõõdusõlm

Kinnistu veemõõdusõlme asukoht on majas, koheselt välisseina taga. Kasutatud on DN15, Qn=1.5 m3/h külmaveearvestit. Viimane kin-
nitatakse konsooliga seina külge ning maandatakse hoone peakilpi.

1.4.    Soojavee süsteem

Hoone soe vesi saadakse projekteeritavast katlast (vt. KV-osa). Sooja veega varustatakse kõiki sanseadmeid, v.a. klosetipotid, pesumasinad. 

1.5.    Kastmisvee süsteem

Kinnistule nähakse ette 2 kastmiskraani „ORAS“ läbimõõduga 20mm maja seinale.

2. VEETORUSTIKE PAIGALDUS

Veetorustik paigaldada vastavalt toru tootja nõuetele. Paigaldamisel järgida RYL 2002 nõudeid.

Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud kraasid eemaldada nii, et toru läbilõikepind jääks igas kohas 
toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab 
eemaldada ilma torusid katkestamata. Torud ei või kokku puutuda söövitavate ainetega. Seintest ja põrandast läbiminekul ei või torud 
puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, selleks varustada läbimineku avad kaitsehülsiga. Torustike paigaldamisel lae alla arvestada teis-
te torustike (ventilatsioon, küte, kanalisatsioon) ja kaabliredelite asukohaga. Kroomitud torude ühendamisel kasutatakse kroomitud osi.

2.1.    Torustiku materjal

Majandus- ja joogivee süsteemi tarvis kasutada alupex kihtsein-plasttorusid Ø16x2,0÷Ø25x2,5. Torustikud paigaldada põrandasse ja 
vertikaalsed osad seinakonstruktsiooni. Torupüstikud paigutada postide kõrvale või selleks ette nähtud šahtidesse. Tehnilistes ruumi-
des monteeritakse veetorustikud pinnapealselt. Pinnapealselt paigaldatavad veetorustikud monteeritakse sirgetest alupex veevarustuse 
kihtsein-plasttorudest. Kõik torud ja seadmed peavad olema transporditud ja ladustatud sellisel viisil, et pealispinnad, torustiku otsad ja 
muud seadmete osad ei saaks mehaaniliste ja keemiliste mõjurite toimel vigastada. Torudel peab olema sissepressitud või kustumatu 
kehtivatele normidele vastav märgistus, kus on ära näidatud tootja nimi või identifitseerimismärk, toote määrav standard, valmistamisaeg, 
nominaaldiameeter, toru klass, kasutusala ja lõpuks number, mille järgi on võimalik määrata torude ja liitmike katsetamise tingimused.
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2.2.    Armatuur

Hargnemiskohtades kasutada sulgarmatuuri. Armatuurina kuni DN50 mm, kasutada kuulkraane PN10. Ventiilide ja siibrite hoovad pea-
vad olema suunatud kas ülespoole või kõrvale, kuid mitte kunagi allapoole. Tagasilöögiklapp paigaldada peale veearvestit, vältimaks vee 
tagasivoolu. Paigaldada valmistaja juhiste kohaselt.

2.3.    Toruliitmikud ja ühendused

Vastavalt kasutatava toru tootja soovitustele. Toruliitmikud peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad.

2.4.    Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest

Plasttorustike läbiminekud tuletõkketarindist ei tohi vähendada tarindi tulepüsivust. Plasttorude läbiviigud tuletõkke tarinditest varusta-
takse tuletõkke mansettidega, tuletõkke mähistega või torudele kuni ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.

2.5.    Toestus ja kinnitused

Kõik torud peavad olema toestatud ja kinnitatud nii, et oleks kindlustatud täielik ohutus. Arvesse tuleb võtta koormused, mis tulenevad 
toru kaalust, pikenemisest töötamise ajal, proovi¬survestusest jne. Kõik veetorude kinnitid peavad olema elasttihendiga tsingitud terasest 
või kõvaplastist (seintel nähtavana).

Kinnitite maksimaalsed vahekaugused veetorudele võtta järgnevast tabelist:

Toru diam. Alupex horisontaalsed torud, (cm) Alupex vertikaalsed torud, (cm)

10÷16 120 150

20 130 170

25 130 200

Torud hülsis seintes ei vaja eraldi kinnitamist.

2.6.    Torustike isoleerimine

Projekteeritud külmavee magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolat-
siooni paksuste tabelile- seeria 22. Projekteeritud soojavee ja soojavee ringluse magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse alumiinium-
fooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolatsiooni paksuste tabelile - seeria 23. Isolatsiooni tuletundlikkuse klass on B-s1,d0.

Kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt LVI RYL 2002 järgi on järgmised:

Toru ø Seeria 22 Seeria 23

Du s a b s a b

mm mm mm

10…49 20 110 70 30 130 80

50…89 30 130 80 50 150 90

90…169 40 150 90 60 170 100

2.7.    Hüdraulilised katsetused

Suurim lubatud proovirõhk plasttorudel 1500 kPa (15 bar). Seda ei tohi tihedusproovi ajal ületada. Tavalise tihedusproovi ajal võib elast-
ne plasttoru veesurve mõjul paisuda, mis manomeetril ilmneb rõhu alanemisega. Rõhu stabiliseerumine võib võtta ööpäeva ning alles 
seejärel saab kontrollida tihedust.

Samuti võimalik teha surveproovi kiirkatse:

• süsteem täidetakse veega ja õhustatakse;

• Rõhk tõsta 1,5 x töörõhk (max rõhk 1000 kPa). Rõhku hoida 0,5 tundi sellel tasemel, lisades torude paisumise korral torustikku 
vett. Kontrollida, et torustikuga ühendatud seadmed taluvad proovirõhku ja vajadusel eraldada need surveproovi ajaks torustikust;

• Vesi lasta kiiresti välja, kuni rõhk on alanenud töörõhu poole väärtuseni. Sulgeda tühjendusventiilid;

• Veekindlas torustikus stabiliseerub rõhk mõne minutiga (1000kPa võrgustikus 500kPa-st kuni 700kPa-ni);

Rõhku kontrollida 1,5 tunni jooksul. Kui rõhk selle aja jooksul ei alane, on süsteem veekindel. Väike leke on manomeetril kohe nähtav.
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3. VÄLISVÕRGUD

Kinnistu veeühendus on ette nähtud teha ühisveetorustikult. Kinnistu piirile projekteeritud maakraan DN25 koos pika spindliga/liitumis-
punkt (lahendatud eraldi tööga).

Torustik paigaldada 1,8m sügavusele liivapadja sisse. Veetorustiku kohale tuleb 300÷400 mm kõrgusele, paigaldada traadiga varustatud 
märkelint. Märkelindi otsad tuleb tuua maapinnani piki spindlipikendusi ja kaeve. Veetorustike märkelint peab olema sinine.

3.1.    Torustike materjalid

Kõik torustike rajamiseks kasutatavad materjalid peavad olema uued. Materjale tuleb transportida, ladustada, virnastada, jne vastavalt 
tootja juhistele ja nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb ehitusplatsilt eemaldada. PE survetorud peavad vastama standardi 
EN12201 nõuetele.

3.2.    Armatuur

Liitumispunktides ja torustiku ringistamisel paigaldada sulgarmatuur (kummikiilsiibrid) pikendatud spindli ja kapega, PN16. Kasutada 
ääriksiibreid. Sulgarmatuurile esitatavad nõuded: kummikiilsiiber PN10 kõrgtugevast malmist, kaetud seest ja väljast epoksüüdkattega, 
kiil vulkaniseeritud EPDM kummiga. Sulgarmatuur varustada pikendatud spindli, isoleeritud teleskooptoru, hülsi ja malmkaanega (hülsi 
otsa ja kaane vahekaugus minimaalselt 10 cm). Ühendused kas äärik- või keevisühendused. Poldid äärikühendustel roostevaba terasest.

3.3.    Kaevik

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber 
paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Teostamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1.0m ja vähemalt 0.4 m laiem toru 
läbimõõdust. Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude ja paigaldussügavuste 
erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid.

Kaevik teha nõlvade püsivuse parandamiseks kalletega. Nõrkades pinnastes tuleb kaeviku põhi kaevata käsitsi või väiksema mehhanismi-
ga, et vältida aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse kujunemist. Töötamisel allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi. 

Hoone vundamentide vahetus läheduses teostatavate kaevetööde puhul talvistes tingimustes tuleb tarvitada meetmeid vundamentide 
aluse pinnase läbikülmumise vältimiseks.

Torustikukraavide kaevandamisel peab kanalites olema vaba ruumi vähemalt järgmiselt:

• torude alla 100 mm;

• torude kõrvale 200 mm;

• kaevude ümber 300 mm.

3.4.    Tasanduskiht

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna on vähemalt 150 mm 
(muhvi alla peab jääma vähemalt 100 mm). Tasanduskiht teha liivast, kruusast või killustikust.

Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon (dmax) sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust (de).

Suurim osakeste suurus (prEN 1046):

• de < 110 15 mm

• 110 de < 315 20 mm

Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja ümbritseva loodusliku pinnase) 
materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu. Aluskiht tihendada 95% tihedusastmeni vältides pinnase rikkumist. Enne kaevikute 
täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

3.5.    Torustiku paigaldus ja kaeviku täide

Torude leidmise hõlbustamiseks ning kaevetöödel nende kahjustamise vältimiseks tuleb veetorustike paigaldamisel torustiku külge kinni-
ta asukoha määramiseks min 1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli 
otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetoru kohale umbes 0,4 m kõrgusele liivapatja paigaldada sinine märkelint kirjaga 
“Ettevaatust veetorustik”. Ning lõpuks uuesti liivapadi märkelindi peale, et lint paigast ära ei nihkuks.

3.5.1.  Algtäide (sängituskiht, külgtäide)

Nõuded on üldiselt samad, mis tasanduskihil. Algtäide de160 torude korral peab ulatuma vähemalt 300mm toru ülaservast kõrgemale. 
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Sängitusmaterjali tihendada kihiti. Esimene kiht võib ulatuda maksimaalselt toruläbimõõdu kõrguseni. Vajadusel võib torustiku tihenda-
mistööde ajaks täita veega. Otse torude peal olevat sängitusmaterjali tohib mehhanismidega tihendada alles siis, kui kiht on vähemalt 
300mm paksune, kuid tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 150mm.

3.5.2.  Lõpptäide

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema 98%tihendatav. Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite jätta tihendamata või siis tihen-
dada see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või 
maapinnaga ühele tasemele. Toru ülaservast mõõdetuna 1 meetri paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega 
kamakaid. Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks. PE-torud ühendada põkk-keevitusega või äärik-
ühendustega, kasutades selleks sobivaid äärikliiteid. PE torude ühendamiseks võib kasutada toru valmistaja poolt soovitatavaid tehases 
valmistatuid liiteid. Liitmike materjal ja pinnatöötlus peab olema üldiselt sama mis torudel. Põkk-keevitusega PE torude ühendamisel 
tuleb kinni pidada toru valmistaja poolt esitatud nõuetest. Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.

3.6.    Külmumiskaitse ja soojusisolatsioon

Veetorustikud paigaldada maapinna külmumispiirist allapoole. Toru peal pinnase paksus vähemalt 1,8m.

3.7.    Hüdraulilised katsetused

Paigaldatud torustikud tuleb katsetada vastavalt EN 805-le. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja 
ankurdab selle nii, et oleks võimalik läbi viia kõik ettenähtud katsetused.

Plasttorudele HDPE on nõutav kaks katsetust:

• eelkatse: torustiku nimirõhul, kestvus enam kui 12 tundi;

• põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu, kestvus 3 tundi, proovirõhk 1, 5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 
torustiku puhul).

4. REOVEE KANALISATSIOON

4.1.    Arvutuslik vooluhulk

• Qs 1,9 l/s;

• Qd 1,3 m3/d.

4.2.    Eelvool

Kanalisatsiooni eelvooluks on projekteeritud reoveekanalisatsiooni torustik (lahendatud eraldi tööga).

4.3.    Pumpla

Ei projekteerita.

5. SAJUVEEKANALISATSIOON

Hoonele on ettenähtud välimine vihmavete äravoo. Kuna piirkonnas puudub sajuveekanalisatsioon tuleb vihmavesi hajutada kinnistu 
piires haljasalale.

5.1.    Arvutuslik vooluhulk

• Qs, katus 1.5 l/s

6. KANALISATSIOONITORUSTIKE PAIGALDUS

6.1.    Torustike materjalid

Sisekanalisatsiooni tarvis kasutada PP ja/või HTP materjalist torusid. 

6.2.    Torustikud ja armatuur

Reoveekanalisatsioonis kasutatavad torud on välisdiameetriga Ø32÷Ø110. Kasutatakse torusid, mille jäikusklass on S4 ja SN8. Viimaseid 
torusid võib paigaldada ka pinnases. Torustikud paigaldatakse kaldega, mis tagab vajaliku isepuhastuskiiruse. Ø50 i=0.03, Ø75 i=0.025, 
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Ø110 i=0.02. Toruliitmikud peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. Nähakse ette puhastustükid ja 
puhastusluugid 1-korrusele. Süsteemi õhutamiseks viiakse õhutorud läbi katuse 0,7 m üle selle pinna.

6.3.    Toestus ja kinnitused

Plastkanalisatsioonitorustike kinnituste, riputite vahekaugus mitte vähem, kui alltoodud tabelis.

Välisdiameeter (mm) Horisontaalsete kinnitite 
maksimaalne vahekaugus (m)

Vertikaalsete kinnitite 
maksimaalne vahekaugus (m)

32 0,3 0,8

50 0,5 1,2

75 0,7 1,8

110 1,0 2,0

6.4.    Torustike isoleerimine

Kõik kanalisatsioonipüstikud ja laealused torustikud isoleerida 50 mm paksuse al.fooliumkattega mineraalvillast toruisolatsiooni koori-
kutega (tihedus ≤100 kg/m3), kui ei ole joonisel näidatud teisiti. Toruisolatsiooni süttimistundlikkus-tulelevimisklass peab olema B-s1, d0.

6.5.    Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest

Tuletõkke tarinditest läbiminevatele plastiktorustikele paigaldada tuletõkke mansetid, alates toru diameetrist DN50. Muudel juhtudel 
töödeldakse tuletõkke sektsioonide servi, mida torud läbivad, tuletõkkeseguga.

6.6.    Hüdraulilised katsetused

Omaniku järelvalvel on õigus nõuda isevoolse torustiku veepidavuse katset.

7. KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGUD

Kinnistult tulevad heitveed on juhitakse Mihkli teele projekteeritud ühiskanalisatsioonitorustikku (lahendatud eraldi tööga). Kinnistu 
ühendus tänavatorustikuga on ette nähtud teha krundi piirile projekteeritud kanalisatsioonikaevuga (liitumiskaev). Kinnistu torustik on 
ette nähtud ehitada Ø160 surveklass SN8 torudest. Kanalisatsiooni vaatluskaevuna väljundil on ette nähtud plastmass teleskoopkaevud 
D400/315.

7.1.    Torustike materjalid

Lahtisel meetodil rajatavate isevoolsete reoveekanalisatsiooni torustike ehitamiseks tuleb kasutada ühekihilisi siledaseinalisi PVC või PP 
torusid. PVC torud ja toruliitmikud peavad olema toodetud vastavalt Euroopa standardile EN 1401. PVC torud peavad olema ühenda-
tavad muhvotsliitega, rõngasjäikus SN8, varustatud kummitihenditega. Toruliitmikud (kolmikud, põlved, otsakorgid, jne) peavad vastama 
samale standardile kui torudki ning olema valmistatud sama tootja poolt.

7.2.    Kaevud

Kaevudeks kasutada plastik teleskoopkaevusid Ø400/315, 40T kandevõimeliste metallkaantega. Plastist kontrollkaevude ehitamisel ka-
sutatakse kaevuelemente: kaevupõhjad koos sisseehitatud toruühendusmuhvidega ja teleskoopseid pikendusi. Kui joonistel ei ole teisiti 
määratud, peetakse kinni plastist kaevudele esitatavatest nõuetest. Kaevudes peavad olema poole torustiku läbimõõdu kõrgused voo-
lurennid.

7.3.    Kaevik

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber 
paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Teostamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1.0m ja vähemalt 0.4 m laiem toru 
läbimõõdust. Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude ja paigaldussügavuste 
erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid. Kaevik teha nõlvade püsivuse parandamiseks kalletega. Nõrkades 
pinnastes tuleb kaeviku põhi kaevata käsitsi või väiksema mehhanismiga, et vältida aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse 
kujunemist. Töötamisel allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi. Hoone vundamentide vahetus läheduses teostatavate kaevetööde 
puhul talvistes tingimustes tuleb tarvitada meetmeid vundamentide aluse pinnase läbikülmumise vältimiseks.

Torustikukraavide kaevandamisel peab kanalites olema vaba ruumi vähemalt järgmiselt:
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• torude alla 100 mm;

• torude kõrvale 200 mm;

• kaevude ümber 300 mm.

7.4.    Tasanduskiht

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna on vähemalt 150 mm 
(muhvi alla peab jääma vähemalt 100 mm). Tasanduskiht teha liivast, kruusast või killustikust. Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suu-
rim lubatud fraktsioon (dmax) sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust (de).

Suurim osakeste suurus (prEN 1046):

• de < 110 15mm

• 110 de < 315 20mm

Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja ümbritseva loodusliku pinnase) 
materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu. Aluskiht tihendada 95% tihedusastmeni vältides pinnase rikkumist. Enne kaevikute 
täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

7.5.    Torustiku paigaldus ja kaeviku täide

7.5.1.  Algtäide (sängituskiht, külgtäide)

Nõuded on üldiselt samad, mis tasanduskihil. Algtäide de110 torude korral peab ulatuma vähemalt 300mm toru ülaservast kõrgemale. 
Sängitusmaterjali tihendada kihiti. Esimene kiht võib ulatuda maksimaalselt toruläbimõõdu kõrguseni. Vajadusel võib torustiku tihenda-
mistööde ajaks täita veega. Otse torude peal olevat sängitusmaterjali tohib mehhanismidega tihendada alles siis, kui kiht on vähemalt 
300mm paksune, kuid tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 150mm.

7.5.2.  Lõpptäide

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite jätta tihendamata või siis tihendada 
see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maa-
pinnaga ühele tasemele. Toru ülaservast mõõdetuna 1 meetri paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega 
kamakaid. Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks. Surveta torud ühendatakse kummitihenditega 
muhvühendustega. Ühendused teha toru valmistaja poolt esitatud juhiste kohaselt. Vajaduse korral tuleb tihendid puhastada vee või 
nõrga soodalahusega. Tihendite paigaldamisel võib kasutada neid libisemist soodustavaid aineid, mis on soovitatud tihendite valmistaja 
poolt. Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.

7.6.    Torustike paigaldus eritingimustes

Eritingimused puuduvad.

7.7.    Hüdraulilised katsetused

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike veepidavuskatsed tuleb läbi viia vastavalt EVS-EN 1610-le. Pärast katsetusi ühendatakse torustikulõik 
süsteemiga. Isevoolsete plasttorustike ovaalsust kontrollitakse, kui Tellijal on kahtlusi, et toru ristlõike kuju on paigalduse ja täite tegemi-
se käigus muutunud rohkem kui tootja poolt lubatud. Lubatud maksimaalne ovaalsus plasttorudel on 8% peale paigaldamist. Kaevude 
tihedust kontrollitakse visuaalsel vaatlusel. Kui osutub vajalikuks, tuleb kaevude veetiheduse katsetamine teha vastavalt SFS 3113 ja SFS 
3135-le.

8. KESKKONNAKAITSEMEETMED

Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid. Kaitset vajavate puude juures teha kaevetööd käsitsi. Ehitusjäätmed likvideerida. 

8.1.    Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed koguda kokku ehitusjäätmete konteinerisse ja ladustada litsentseeritud firma poolt.

8.2.    Haljastuse taastamine

Torustike rajamise järel taastada endine olukord või teostatakse haljastamine vastavalt arhitektuursele projektil
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I. ELEKTRIPAIGALDIS

1.1    Üldosa

1.1.1.  Ehitise üldandmed

Objekti nimetus: Oxford park, ridaelamuboksibokside ehitusprojekt

Aadress: Raplaamaa, Juuru vald, Atla küla

Tellija: .  OÜ Liis Projekt

1.1.2.  Objekti iseloomustavad andmed

Korruselisus: 2

Ehitustööde liik: uus

1.1.3.  Lähteandmed

Lähteandmeteks on:

• projekti arhitektuuriline osa,

• projekti KVVK osa,

• tellija poolsed lähteülesanded.

1.2.    Tehnilised põhiandmed

1.2.1.  Ühenduspunkt

Liitumiskilp (LK) kinnistu krundi piiril. Peakaitse - 3x25A.

1.2.2.  Elektrotehnilised andmed:

Pingesüsteem 3x230/400V

Juhistikusüsteem TN-S

Arvestuslik võimsus 16 kW

1.2.3.  Sideühenduspunkt

Sidevarustust käesoleva projekti mahus ei ole ette nähtud.

1.3.    Normdokumendid

Projekti koostamisel on aluseks võetud järgmised normatiivdokumendid:

• Elektriohutusseadus

• Ehitusseadus

• Standard EVS-EN61140. 2003.a. Kaitse elektrilöögi eest

• Standard EVS 811:2006 – Hoone projekt,

• Standard EVS-IEC 60364-4… – Ehitiste elektripaigaldised. Kaitseviisid,

• Standard EVS-IEC 60364-5… – Ehitiste elektripaigaldised. Elektriseadmete valik ja paigaldamine,

• Standard EVS-EN 12464-1:2011 – Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus,

• Elektriohutusseadus

• Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“

Esmasena tuleks lähtuda Eesti (EVS) standarditest, seejärel Euroopa (EN-HD, EN, jt.) standarditest, nende puudumisel alles IEC või 
rahvuslikest (DIN, SFS, jt.) standarditest.

1.4.    Elektri – ja sidevarustus. Välistrassid

Elektrivarustamine teostatakse Eesti Energia poolt paigaldatavast liitumiskilbist „LK”.

Liitumiskilbist „LK” ridaelamuboksi sisestuskilbini “JK” paigaldatakse toitekaabel MCMK 3x10/10 mm².

Kinnistu krundi piirile on Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ poolt planeeritud mõõte-liitumiskilp „LK” kombiarvestiga ja peakaitsmega 3x25A.
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Liitumiskilbist „LK” teostatakse sisestus ridaelamuboksi kilpi kaabliga MCMK 3x10/10 mm².

Elektrikaabli paigaldussügavus on 0,7 m ja torude tugevusklass on B (rõngasjäikus 8 kN/m2).

Ridaelamuboksi peajaotuskilp “JK” asub soojusõlmes. Kilp on lukustatav, komplekteeritud väljuvatele liinidele vastavate automaatkaitselü-
lititega, peamaandus- ja neutraallatiga.

Ridaelamuboksi kinnistul paigaldatakse ka maanduskontuur.

Reaktiivenergia kompenseerimist ei toimu.

1.4.1.  Sidekanalisatsioon ja kaabelliinid

Sidevarustust käesoleva projekti mahus ei ole ette nähtud.

1.5.    Tugevvoolupaigaldis

1.5.1 Üldiseloomustus

Elektrotehnilised andmed:

Pingesüsteem 3x230/400V

Juhistiku süsteem TN-S

Arvestuslik võimsus 16 kW

Peakaitse suurus 3x25A

1.5.2.  Elektri jaotussüsteemid

Ridaelamuboksi peakaitse 3x25A ning elektrienergia arvesti asuvad liitumiskilbis „LK”.

Ridaelamuboksi sisestuskilp „JK” on ette nähtud paigaldada soojussõlme.

Kilp ,,JK“ on lukustatav, komplekteeritud väljuvatele liinidele vastavate automaatkaitselülititega, maandus- ja neutraallatiga. Elektrikilp on 
tehases monteeritud, metallkestaga ja ühepoolse teenindusega. Kilp varustatakse hingedega ja võtmega avatava süvislukuga uksega. Vii-
mistletud tootja standardi kohaselt halli emailiga. Peamaanduslatt (MEB) on paigaldatud peajaotuskilpi “JK” .

Potentsiaalide ühtlustamiseks tuleb metallist vee- ja kanalisatsioonitorude ning muude metall-konstruktsioonide kestad ühendada maan-
duslatiga. Kõik elektrilised paigaldused käesoleva projekti mahus peavad olema teostatud kooskõlas TN-S süsteemi nõuetega (viie-
juhtmeline süsteem; 3 faasi, neutraal, PE). Kaitsemaanduse (PE) juhi ristlõike pindala peab olema arvestatud faas - PE ahela lühisvoolu 
soojuslikule toimele.

1.5.3.  Kaabliteed

Kaablid paigaldadakse süvistatult põrandates, seintes ning lagedes PVC-torudes.

1.5.4.  KVVK seadmete elektrivarustus

Pööningul paigaldatava ventilatsiooniseade toidetakse peajaotuskilbist „JK” pistikupesa kaudu.

1.6.    Elektritoite ühendussüsteemid

1.6.1 Pistikupesad, lülitid

Pistikupesad põhiliselt paiknevad seintes süvistatult.

Kui pole spetsiaalselt teisiti märgitud, pistikupesade klass: 16A, 250V, IP20 ja IP44.

Pistikupesade rühmakaablid on vaskkaablid PPJ 3G2,5.

Abi- ja WC-ruumi ning väljas on ette nähtud pritsmekindlad pistikupesad (IP44)

Pindpaigalduse tüüpi pistikupesad peavad olema hangitud terviklikult koos sobivate monteerimiskarpidega ühelt ja samalt tootjalt.

Kolmefaasiliste pistikupesade kest peab olema valmistatud suure tugevusega tulekahju korral isekustuvast polükarbonaadist.

Kui paiknemisplaanidel ei ole märgitud teisiti on paigalduskomponentide paigalduskõrgus järgmine:

• lülitid, normaalse keskkonnaga ruumides: - 1,0 m põrandast;IP20

• lülitid, niiske või märja keskkonnaga ruumides: - 1,2 m põrandast; IP44

• pistikupesad normaalse keskkonnaga ruumides: - 0,2 m põrandast; IP20

• regulaatorid normaalse keskkonnaga ruumides: - 0,2 m põrandast; IP20
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• pistikupesad , niiske või märja keskkonnaga ruumides: - 1,2 m põrandast; IP44

1.6.2.  Pistikühendus- ja kaablisarjasüsteemid

Kõikide rühmade pistikupesades ja valgustites eeldatakse statsionaarset ühendust.

Jaotuskeskuste pistikupesade- ja teiste väikese võimsusega ahelate kaabeldus

peab olema tehtud mitmesoonelise 450/750V PVC isolatsiooniga mittearmeeritud kaablitega, paigaldamiseks kaablikonstruktsioonidel 
ning pinnapealselt.

Projektis on kasutatud PPJ tüüpi vaskkaablit ristlõikedega 1,5 ja 2,5 mm2.

1.7.    Valgustussüsteemid

Valgusallikatena kasutatakse põhiliselt hõõg- ja halogeenlampe.

Ruumides toimub valgustuse lülitamine ruumide kaupa ukse kõrval asuvast liht- või grupilülitist.

Valgustite IP klass – IP20/IP44.

Valgustite rühmaliinide kaabeldus tehakse kaabliga PPJ 3G1,5.

Juhtimisgruppide kaabeldus lihtlülitite korral – PPJ2x1,5, grupi- ja vahelduslülitite korral - PPJ 3x1,5.

1.8.    Piksekaitse

Pisekaitsesüsteemi käesoleva projekti mahus ei ole ette nähtud.

2. NÕRKVOOLUPAIGALDIS

2.1.    Üldiseloomustus

Projektiga osa lahendatakse: telefoni/arvutivõrk; TV-võrk; valve- ja tulekahjusignalisatsioon; videovalve.

2.2.    Andmesidesüsteemid

Projektiga on määratud telefoni/arvutivõrgu pistikupesade ja seadmete asukohad. Jaotlatena kasutatakse ridaelamuboksi seadmekapp. 
Ridaelamuboksi sidekapp „SK” asub soojusõlmes. Sidekapp saab elektritoitet peajaotuskilbist „JK”.

Andmesidesüsteem lahendatakse eraldi projektiga.

2.2.1.  Üldkaabeldus

Andmeside jaotusvõrk lahendatakse eraldi projektiga.

2.3.    Telefonisüsteemid

2.3.1 Telefonivõrk

Projektiga on määratud telefoni/arvutivõrgu pistikupesade ja seadmete asukohad. Jaotlatena kasutatakse ridaelamuboksi seadmekapp 
„SK”.

Telefoniside jaotusvõrk lahendatakse eraldi projektiga.

2.4.    Tulekahjusignalisatsioon

Ridaelamuboks varustatakse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga.

Ruumides paigaldatakse põhiliselt optilised tulekahjusuitsuandurid (eraldi tsoon 24h valves). Andurite valikul lähtutakse konkreetsete 
ruumide suurusest, kasutusotstarbest, turvariskist ning ümbritsevatest keskkonnatingimustest ja – mõjudest. Andurid paigaldatakse koht-
kindlalt. Alarmseadmetena kasutatakse välisireeni koos integreeritud vilkuri ja akuseadmetega, mis paigaldatakse hoone välisfasaadile.

Mistahes seadmete paigaldamisel tuleb jälgida nende paiknemiskoha õiget asendit seinte, ventilatsiooniavade, valgustite ja mitmesuguste 
suitsu või soojuskiirguse levikut tõkestavate esemete ja konstruktsioonide suhtes.

Tulekahjusignalisatsioonisüsteem lahendatakse koos valvesignalisatsiooniga.

2.5.    Valvesignalisatsioon

Projektiga on lahendatud valvesignalisatsioonipaigaldis. Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki asjakohaseid Eestis kehtivaid seadusi, mää-
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rusi, standardeid ja eeskirju. Valvesignalisatsioonisüsteemi projekti koostamisel on lähtutud EVS-EN 50131-1:1999 nõuetest. Valvesigna-
lisatsiooni eesmärk on avastada lubamatu sissetung või liikumine valvatavale alale selle võimalikult varajases staadiumis ning teavitada 
sellest valvepersonali ning edastada häiresignaal ka turvateenust osutava ettevõtte häirekeskusesse. Valvesignalisatsiooni keskseade peab 
võimaldama eristada igat andurit aadressi/tsooni täpsusega, juhul kui see pole otstarbekas, siis ruumi täpsusega.

Keskseade peab peale häire saabumist määratlema kiirelt ja täpselt häiret andnud valvestatava tsooni. Keskseade varustatakse sõltuma-
tu toiteallikaga, mis peab olema võimeline autonoomset süsteemi toitma. Varutoiteks kasutatakse akupatareisid, mis tagavad põhitoite 
katkemise korral süsteemi töö valverežiimis 12 tundi ning lisaks häirerežiimis 0,5 tundi. Valvesignalisatsiooni keskseade on paigaldatud 
soojusõlmes.

Peasissepääsu juurde paigaldatakse sõrmistik, mille peal on näha valvesolek ja häireteated. Kõik võimalikud läbipääsuuksed varustatakse 
uksemagnetkontaktidega. Peamiselt kasutatakse süvistatavaid magnetkontakte, kui ei ole võimalik süvistatult paigaldada, kasutatakse pin-
napealseid magnetkontakte. Kõikidesse valvatavatesse ruumidesse projekteeritakse IP liikumisandurid.

2.6.    Videovalve

Projektiga nähakse ette paigaldada IP-videokaamerad. Jaotlatena kasutatakse ridaelamuboksi seadmekapp „SK”.

2.7.    TV-võrk

Projektiga on määratud ka TV-võrgu pistikupesade ja seadmete asukohad. TV-süsteem lahendatakse eraldi projektiga.


