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1.1. SISSEJUHATUS 

Käesoleva juhendi eesmärk on määratleda kooli-

hoonete ja büroohoonete projekteerimise ja ehitami-

se põhimõtted ning kasutatavatele materjalidele, 

süsteemidele ja seadmetele esitatavad tehnilised 

nõuded võimalikult täpselt ja üheselt tõlgendatavalt. 

Käesolevas juhendis on detailsemalt käsitletud bü-

roo- ja koolihoonete rajamist. Samas juhendis esita-

tud üldpõhimõtteid ja nõudeid tuleb rakendada kõi-

kide ühiskondlike hoonete projekteerimisel ja ehi-

tamisel, kus tööde tellijaks ja/või korraldajaks on 

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi: RKAS). Büroohoo-

nete all mõistetakse käesolevas juhendis kokkulep-

peliselt kõiki hooneid, kus tehakse nn. kontoritööd, 

sealhulgas näiteks kohtuhooned, politseihooned jms. 

Kui käesolevat juhendit kastutatakse RKAS-i poolt 

korraldatavate projekteerimise ja ehituse hankedo-

kumentide lisana, siis võib Tellija juhendis toodud 

nõudeid muuta, seada täiendavaid nõudeid või tea-

tud nõuetest loobuda sõltuvalt rajatava hoone spet-

siifikast ja vajadustest. 

Juhul, kui juhendi teatud nõuete täitmine osutub 

võimatuks või ei ole otstarbekas, peab töövõtja (pro-

jekteerija, ehitaja) sellest Tellijat teavitama ning 

nõuete muutmise vajaduse põhjendama ja kooskõ-

lastama. 

Juhul, kui käesolevas juhendis on viidatud konkreet-

setele seadustele, normidele ja standarditele ning 

need dokumendid on tööde teostamise ajaks aegu-

nud, tuleb lähtuda uuest kehtivast normdokumendi 

versioonist. 

Käesolev juhend kehtib nii uusehitistele kui rekonst-

rueeritavatele ja renoveeritavatele hoonetele. 

 

1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATII-

VID 

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb lähtuda: 

 Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigus-

aktidest 

 Ehituse ja projekteerimise normidest 

 Standarditest 

 ISKEst (Infosüsteemide kolmeastmeline etalon-

turbe süsteem) 

 Muudest üldlevinud tehnilistest kirjeldustest 

Juhul, kui eelnimetatud normdokumentides esitatud 

nõuetes on erinevus (on lubatud teatud vahemikud, 

on määratud minimaalsed ja soovituslikud para-

meetrid vms), tuleb lähtuda rangematest nõuetest. 

Juhul, kui Eesti Vabariigis teatud normid või stan-

dardid puuduvad, tuleb lähtuda kooskõlastatult Tel-

lijaga Euroopa Liidu liikmesriikides kehtestatud 

analoogsetest dokumentidest (sellisel juhul lähtutak-

se reeglina Soome Vabariigis kehtivatest ehitusnor-

midest). 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 

 

1.3. PROJEKTEERIMINE JA 

UURINGUD 

Uuringud 

Enne projekteerimist või samaaegselt projekteerimi-

sega tuleb teostada vajalikud uuringud ja ekspertii-

sid (sh konstruktiivsed uuringud, geodeesia, geoloo-

gia, radooniuuringud jms) sellises mahus, et oleks 

tagatud kvaliteetne lähtematerjal projekteerimiseks. 

Rekonstrueeritavate ja renoveeritavate hoonete pu-

hul tuleb enne renoveerimise alustamist välja selgi-

tada hoone tehniline seisukord, võimalikud asbesti-

sisaldused, radoonitase ning niiskus- ja seenkahjus-

tused.  

 

Projekteerimine 
Hoone esialgsel planeerimisel eskiisi staadiumis 

tuleb koheselt kaasata vastavate eriosade (ventilat-

sioon, jahutus jms) spetsialistid, et oleks garanteeri-

tud tehniliste ruumide arv ja paigutus, piisav korrus-

te kõrgus koos kommunikatsioonidega jms. 

Renoveerimisel ja rekonstrueerimisel tuleb projek-

teerimise käigus teostada vahelagede ja kandekonst-

ruktsioonide avamine, ekspertiis ning välja selgitada 

tarindite, õhulõõride, tehnosüsteemide jt hooneosade 

rekonstrueerimise ja/või asendamise vajadus ning 

Tellija nõudmisel ehitusmaksumuse tasuvusarvutus. 

Juhul, kui hoonel on puitvahelaed, tuleb igakordselt 

kaaluda ja eelistada nende asendamist raudbetoon-

vahelagedega. Teostada tuleb ehitusmaksumuse 

tasuvusarvutus ja ekspertiis välja selgitamaks, kas 

deformeerunud tarindeid (sh vahelaed) on otstarbe-

kas säilitada, rekonstrueerida ja tugevdada või on 

otstarbekas lammutada ja ehitada uued. 

Projekteerimise aluseks on EVS 811 „Hoone ehitus-

projekt“, EVS 865-1 „Hoone ehitusprojekti kirjel-

dus. Osa 1 Ehitusprojekti seletuskiri“, EVS 865-2 

„Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2 Põhiprojekti 

ehituskirjeldus“, Majandus- ja kommunikatsiooni-

ministri 17. septembri 2010. a määrus nr 67 „Nõu-

ded ehitusprojektile“. 
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Projekteerimisetappide jaotus ja korraldus 
Üldiselt on projekteerimisetapid korraldatud RKAS-

s järgmiselt: 

- Projekteerimis-ehitushanke korral teeb eel-

projekti projekteerija, põhiprojekti ja töö-

joonised koostab ehitaja. 

- Projekteerimishanke korral teeb nii eel- kui 

ka põhiprojekti projekteerija ja tööjoonised 

koostab ehitaja. 

Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused ja 

kooskõlastused ning ehitusloa peab taotlema projek-

teerija. Kasutusloa (sh vee erikasutusloa) peab taot-

lema ehitaja. 

Kõik projektid peavad enne realiseerimist saama 

heakskiidu Tellijalt. 

 

Energiamärgis 

Energiamärgise koostamisel, arvutamisel ja vajalike 

andmete määramisel tuleb lähtuda Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 23.aprilli 2013 määrusest 

nr 30 „Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord“. 

Juhul kui hoonel on erinevad kasutajad või eriots-

tarbega ruumid, tuleb neile teha eraldi energiamärgi-

sed. 

Projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale 

hoonele tuleb teostada energiaarvutus vastavalt Va-

bariigi Valitsuse 30. augusti 2012 määrusele nr 68 

„Energiatõhususe miinimumnõuded“. 

 

1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

1.4.1. Tellija eesmärk 

Hoone kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel 

ja/või rekonstrueerimisel tuleb tagada: 

 funktsionaalsus ja vastavus kavandatud kasu-

tusotstarbele 

 energiatõhusus 

 keskkonnasäästlikus nii ehitamisel kui ülalpi-

damises 

 vastupidavus ja võimalikult pikk kasutusiga 

 rajamiskulude optimaalsus 

 võimalikult väiksed ülalpidamise kulud (seal-

hulgas jooksva remondi, hoolduse, kommu-

naalkulud jms) 

 esinduslikkus 

 

 

Koolihooned 

Koolihoonete projekteerimisel tuleb lähtuda RT 96-

10939-et kaardist „Koolihoone, ruumiprojekt“ ja RT 

96-10938-et kaardist „Koolihoone, üldprojekt“. 

1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonna-

säästlikkus 

Erilist tähelepanu pöörab Tellija energiasäästlikku-

sele, keskkonnakaitsele ja –säästlikkusele. Projek-

teeritud hoone lahendus peab seega olema võimali-

kult keskkonnasõbralik ja energiasäästlik. Hoone 

energiatõhusus peab olema vähemalt C-klass. Pro-

jekteerija peab Tellijale esitama hiljemalt eelprojekti 

staadiumis klasside B ja C majanduslikult põhjenda-

tud tasuvusarvutuse, kusjuures arvutuste teostami-

seks kasutab projekteerija professionaalset tarkvara 

ja simulatsiooni. Tellija langetab otsuse tasuvusar-

vutuste põhjal projekteerimistööde käigus. Projek-

teerija väljastab hoone energiamärgise, milles on 

arvestatud ehitustööde käigus tehtud võimalikke 

muudatusi ja asendusi. 

Kõik projekteeritud lahendused ja tooted (sh, val-

gustid, ventilatsiooniseadmed, jahutusseadmed küt-

teseadmed jne) peavad olema energiasäästlikud. 

Rakendada tuleb üldlevinud energiatagastuse süs-

teeme ning põhjendatuse ja võimaluse korral ka teisi 

passiivseid ja aktiivseid projektlahendusi energia-

säästuks (nt välimised aknakatted, hoone paigutus 

ilmakaarte suhtes jne). Rakendama peab tehnosüs-

teemide ja valgustuse juhtimist hoone automaatika 

abil, mis võimaldavad seada kõikvõimalikke aja-

programmide ja nn. säästurežiime, mis rakenduvad 

ajal, kui hoone või selle osa ei ole aktiivses kasutu-

ses (nt väljaspool tööaega). 

Rakendada tuleb erinevaid projektilahendusi ja 

uuenduslikke meetmeid, kui need aitavad energiat 

kokku hoida, keskkonda säästa, on mõistlikud ja 

majanduslikult põhjendatud lahendused. 

Muu hulgas tuleb Tellijale otsustamiseks esitada 

eelnimetatud meetmete majandusliku põhjendatuse 

analüüs, sealhulgas: 

 reovee soojuse utiliseerimise rakendamine 

 erinevate küttesüsteemide ja kütteliikide ana-

lüüs 

 valgustite, milledel saab valgustust automaat-

selt juhtida (sujuv automaatne valgustugevuse 

reguleerimine, mis arvestab tegeliku valgusta-

tust ja päevavalgust), kasutamine 

 seadmetest erituva soojuse/energia ärakasuta-

mine 

 räiguse ja päikeseenergia tõrjumiseks passiivse-

te elementide kasutamine (markiisid, ribid jms) 

 alternatiivsete energiaallikate kasutamine jms. 
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Energiatarbimise mõõtmine 
Hoone tehnosüsteemide energiatarbimist peab ole-

ma võimalik jooksvalt mõõta alljärgnevate kulude 

osas nii kokku kui eraldi: 

 energiakulu küttele 

 energiakulu ventilatsioonile 

 energiakulu jahutusele 

 energiakulu välisvalgustusele 

 energiakulu soojale tarbeveele 

 vajadusel energiakulu mõõtmine muudele hoo-

ne osadele, eriseadmetele, eriruumidele ja teh-

nosüsteemidele (täpsustatakse projekteerimise 

käigus) 

 energiakulu erinevate üürnike kaupa 

 energiakulu kokku. 

Projektlahendused peavad olema võimalikult ratsio-

naalsed ja teostatavad mõistlike ehituskuludega. 

Mõõtepunktide detailsus otsustatakse projekteerimi-

se käigus Tellija nõuete ning majandusliku põhjen-

datuse analüüsi põhjal. Energia mõõtmine toimub 

igal hoonel eraldi. Kõik mõõdikud ja mõõtesüstee-

mid tuleb integreerida tsentraalsesse hooneautomaa-

tika süsteemi. Hooneautomaatika süsteem peab 

võimaldama võrgus jälgida hetke energiatarbimist, 

päeva, kuu, aasta ja aastate keskmist energia tarbi-

mist eraldi kulude osas ja kokku ning võimaldama 

koguda adekvaatseid statistilisi andmeid energiaka-

sutuse osas. Lisaks tuleb suuremate hoonete (üle 

2000m² neto) puhul tuleb projekteerida peasissekäi-

gu juurde nähtavasse kohta infotabloo, mis on integ-

reeritud ka hooneautomaatika süsteemi ja kus on 

võimalik võrgus jälgida energiatarbimise hetkeseisu, 

energiatarbimise keskmisi näitajaid (päev, kuu, aas-

ta) ja visuaalselt võrrelda neid planeeritud näitajate-

ga. 

1.4.3. Arhitektuurne lahendus 

Plaanilahendus peab lähtuma eelkõige funktsionaal-

selt toimivast tervikust ja olema ratsionaalne. Arhi-

tekt peab tagama projekteeritud pinna võimalikult 

efektiivse kasutuse. Projektlahendus peab olema 

eelkõige kokkuhoidlik hoone kasutamist silmas 

pidades. Hoonekompleks peab olema lahendatud 

tervikuna, lisaks hoonele tuleb lahendada ka vajali-

kud teed, rajatised, väikevormid, haljastus ja jäät-

mekäitlus. 

Hoone ja krundi planeerimisel peab arvestama ka 

optimaalse suurusega olmejäätmete kogumise ja 

sorteerimise kohustusega nii nende tekkekohas kui 

prügikonteinerite paiknemise asukoha krundil. 

 

Materjalide valik 
Väliste ja sisemiste materjalide valikul peab lähtuma 

võimalikult pikast vastupidavusperioodist. Kallima-

te viimistlusmaterjalide valik ei tohi olla eesmärk, 

lähtuda tuleb hoopis materjali vastupidavusest ja 

Tellija keskkonnaalastest eesmärkidest. Võimalike 

remonditööde teostamine peab olema suhteliselt 

odav ja tehnoloogiliselt lihtsalt teostatav. 

 

Gabariidid 
Projekteerimisel tuleb jälgida, et oleks täidetud all-

poolt toodud minimaalsed nõuded mõõtmetele: 

 Hoonesse projekteeritud läbisõit: laius 3,5 m ja 

kõrgus 4,25 m. 

 Korruse kõrgus (põrandapindade vaheline kau-

gus) ≥ 3,3 m. 

 Kõrgus ripplaeni ≥ 2,5 m. 

 Tehniliste korruste kõrgus nähakse ette kooskõ-

las tehnoseadmete vajadustega. 

 Soovitavalt on klassiruumi kõrgus 3 - 3,2 m. 

 Kõnnitee tasandi ja hoone sissepääsu põranda-

tasapinna kõrguste vahe peab olema ≥ 0,15 m. 

 Evakuatsiooniukse paigaldusava minimaalne 

laius on 1,2 m ja kõrgus 2,1 m. 

 Kahepoolse ukse paigaldusava minimaalne 

laius on 1,5 m ja kõrgus 2,1 m. 

 Ebavõrdsete pooltega kahepoolse ukse paigal-

dusava minimaalne laius on 1,2 m 

 Ühepoolse siseukse paigaldusava minimaalne 

laius on 1,0 m. 

 Hoonesse sisenemisel ja hoonesiseselt (verti-

kaalselt ja horisontaalselt) peab olema tagatud 

liikumine ratastooliga, selleks tuleb hoonesse 

kavandada ja välja ehitada vajalikud kaldteed, 

liftid, invatõstukid, inva WC-d. Kõik käiguteed 

ja ukseavad peavad samuti võimaldama ratas-

tooliga liikumist. 

 Tehnilistel keldritel peab olema väljapääs, mille 

minimaalsed mõõtmed on 0,6×0,6 m. 

1.4.4. Heliisolatsioon ja akustika 

Nõuded 
Välispiirete ja sisekonstruktsioonide projekteerimi-

sel tuleb lähtuda EVS 842-st „Ehitiste heliisolat-

siooninõuded. Kaitse müra eest“. 

Igakordselt tuleb projekteerimise käigus teostada 

akustilised arvutused ning projekteerida meetmed, 

mis tagavad akustika ja helipidavuse vastavuse 

normidele ja käesolevale juhendile. 

Klassiruumide akustilise lahenduse eesmärgiks peab 

olema kõne selguse tagamine. 
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Õhumüra isolatsiooni indeks ja löögimüra 

tase 
Klassi- /tööruumide ning nendega võrdsustatud 

ruumide vahel ja üldkasutatavate ruumide ning klas-

si-/tööruumide vahel peab õhumüra isolatsiooni 

indeks olema R’w 48 dB. 

Löögimüra tase peab vastama kehtivale standardile. 

 

Akustiline järelkõla 
Akustilise järelkõla maksimaalseks pikkuseks kõi-

kidel sagedustel on 0,8 s, soovituslik pikkus peab 

jääma 0,6-0,8 s vahele. Nõuetekohase järelkõla saa-

vutamiseks tuleb projekteerida ja paigaldada lakke 

ja/või seintele akustilised plaadid.  

1.4.5. Sisekliima 

Hoone sisekliima peab olema lahendatud vastavalt 

Ruumikaartides ja EVS 15251 „Sisekeskkonna alg-

andmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks 

ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soo-

juslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“ 

esitatud nõudmistele. EVS 15251 puhul tuleb lähtu-

da kategooria II tingimustest. Juhul kui ruumikaar-

did ja EVS 15251 on omavahel vastuolus, siis tuleb 

järgida rangemaid nõudeid. 
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2.1. KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Ehitusseadus 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a 

määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded“ 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a 

määrus nr 68 „Energiatõhususe miini-

mumnõuded” 

[WWW]  Majandus- ja kommunikatsiooniminist-

ri 8.oktoober 2012 määrus nr 63 „Hoo-

nete energiatõhususe arvutamise me-

toodika“  

[WWW] Majandus- ja kommunikatsiooniminist-

ri 4. mai 2004. a määrus nr 123 „Ehi-

tusmaterjali ja -toote nõuetele vastavu-

se tõendamise kord ja eri liiki ehitus-

toodete nõuetele vastavuse tõendami-

seks vajalikud vastavushindamise prot-

seduurid” 

 

Kvaliteedinõuded 

 TarindiRYL 2000  

 MaalritöödeRYL 2001 

 MaaRYL 2000 

 

Standardid 
EVS 811 „Hoone ehitusprojekt” 

EVS 865-1 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: 

Eelprojekti seletuskiri” 

EVS 865-2 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: 

Põhiprojekti ehituskirjeldus” 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012022
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12866223
https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/118102012001
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13213763
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2.2. ÜLDOSA 

Projekteerimisel ja ehitamisel lähtutakse Tellija 

eesmärgist, lähteülesandest, seadustest, normidest ja 

standarditest. 

Järgnevates peatükkides on loetletud Tellija poolt 

kehtestatud eritingimused ja nõuded ning tingimu-

sed, millele Tellija pöörab erilist tähelepanu.  

Ventilatsiooni õhuvõtukambri, katlamaja, pumba-

hoone jms kirjeldust vaadata vastava eriosa kaardilt.  

 

2.3. VÄLISPIIRDED  

Välispiirete soojapidavusele seab tellija rangemaid 

nõuded kui seaduses määratud.  

Välispiirde projekteerimisel ja ehitamisel peab: 

 Ennetama kaldvihmast põhjustatud probleeme 

 Rakendama erinevaid meetmeid suurendamaks 

piirete kuivamisvõimalusi 

 Vältima materjalide lagunemist liigniiskuse 

mõjul 

 Vältima nii piiretel kui piiretes mikrobioloogi-

list kasvu (hallitus, bakterid) ja veeauru kon-

denseerumist 

 Tagama hoone piirete õhupidavuse vastavalt 

Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a määruse-

le nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded” ja 

testima EVS-EN 13829 kohaselt. 

Hoone välispiirete keskmine õhulekkearv peab ole-

ma q50≤ 1m³/(h x m²).  

Töövõtja kohustuseks on teostada õhulekkearvu 

mõõtmised ja esitada katsearuanded standardi EVS-

EN 13829 kohaselt. Tellijat tuleb eelnevalt teavitada 

mõõtmiste toimumisest. Mõõtmiste läbiviija peab 

olema Ehitusseaduse mõistes vastutav spetsialist. 

Töövõtja kohustuseks on teostada hoone(te) termo-

graafiline uuring. 

Hoone projekteerimisel, ehitamisel ja rekonstruee-

rimisel tuleb lähtuda tabelis 2.1. esitatud soojajuhti-

vuse näitajatest (avatäidete täpsem kirjeldus on 

kaardil Aknad ja Uksed). 

 

 

 

 

 

 

 

Välispiire 
Tellija poolt seatud 

miinimumnõue 

Alused/ põrandad pin-

nasel 

U≤ 0,15 W/(m²K). 

Välisseinad U≤ 0,18 W/(m²K). 

Katuslagi, pööning U≤ 0,10 W/(m²K). 

Ventilatsiooni õhuvõtu-

kamber (seinad, lagi ja 

põrand) 

U≤ 0,24 W/(m²K). 

Tabel 2.1. – Välispiirete soojajuhtivus 

 

Ajaloomälestised ja muinsuskaitse all olevad 

objektid 
Energiatõhususe nõudeid, seadusi ja üldpõhimõtteid 

tuleb jälgida ka ajaloomälestiste ja muinsuskaitse all 

olevate objektide puhul sõltumata sellest, et seadus 

kehtestab ajaloomälestistele erandi. 

Erand: projekteerija (ehitaja) tõestab, et energiatõ-

hususe eesmärki ei ole võimalik täies ulatuses saa-

vutada lähtuvalt ajaloomälestisele kehtestatud nõue-

test. 

Juhul, kui teatud meetmete rakendamine on muin-

suskaitse tingimustega keelatud, tuleb tõhustada teisi 

meetmeid, mis on lubatud. 

 

2.4. HÜDROISOLATSIOON JA 

DRENAAŽ 

Kasutatavad hüdroisolatsioonimaterjalid peavad 

olema projekteeritud hoone kasutusea vältel kahjus-

tamatult vastu pidama vee, jää, happeliste vihmade, 

ultraviolettkiirguse ja muude keskkonnamõjude 

koormustele. 

Samuti peavad kasutatavad hüdroisolatsioonimater-

jalid omama piisavaid elastsusomadusi võimalike 

deformatsioonide suhtes.  

Erilist tähelepanu tuleb pöörata vundamendi, sokli, 

maapinnale toetuvate põrandate, seinte jt konstrukt-

sioonide isoleerimisele. Samas tuleb tagada sadevete 

eemale juhtimine hoone sokli osast (s.h. pandus 

ümber hoone perimeetri). Kõikidele pinnasega kok-

kupuutes olevatele tarinditele tuleb rajada nii verti-

kaalne kui horisontaalne hüdroisolatsioon. 

Vajadusel tuleb ümber hoone projekteerida ja rajada 

drenaaž. 
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Rekonstrueeritav hoone 
Hoone rekonstrueerimisel tuleb rajada: 

 Vertikaalne ja horisontaalne hüdroisolatsioon 

rakendades vajadusel vastavat tehnoloogiat 

 Sokliseina vertikaalne hüdroisolatsioon 

 

2.5.  VÄLISVIIMISTLUS 

Viimistlusmaterjali valikul tuleb lähtuda materjali 

vastupidavusest, tugevusnäitajatest, kergest hoolda-

tavusest (pesemine/ puhastamine/ grafiti eemalda-

mine), sobivusest konkreetsesse keskkonda. Alla 10- 

aastase valmistajapoolse garantiiga materjale projek-

teerida ja kasutada ei ole lubatud. 

Müüritööde tolerantsiklassid: 

 Klass 1 – puhta vuugiga ladumise puhul (Ta-

rindi RYL 2000, p.411 „Kandetarindite tellis-

müüritöö“) 

 Klass 2 – kasutada vaid juhul, kui tellija on 

selleks kirjaliku nõusoleku andnud ja/või nime-

tatud klass on projektiga määratud. 

 

Rekonstrueeritav hoone  

Rekonstrueeritavate ja renoveeritavate hoonete pu-

hul tuleb välisviimistluses, samuti uute avade tege-

misel hoonetes, aluseks võtta Tarindi RYL 2000 

Klass 2 kvaliteeditegurid. Tehniliste ruumide puhul 

võib juhinduda 3. klassi nõuetest. 

2.6. VAHELAED 

Vahelagede projekteerimisel tuleb lähtuda hoone 

spetsiifikast, koormusest, vastupidavusest, tulepüsi-

vuse, ehitusakustika jt ehitusnõuetest.  

Rekonstrueeritav hoone 
Projekteerimise käigus tuleb igakordselt teostada 

vahelagede ekspertiis ning vajadusel vahelaed tu-

gevdada ja rekonstrueerida. 

Puidust vahelagede korral tuleb võimalusel eelistada 

puitvahelagede asendamist raudbetoonvahelagede-

ga. Sellisel juhul tuleb projekteerijal, Tellija nõud-

misel, esitada majanduslikult põhjendatud ehitus-

maksumuse arvutus eelnimetatud asenduse kohta. 

 

2.7. PÕRANDAD, TREPID JA 

KALDTEED 

Põrandate projekteerimisel, ehitamisel ja rekonst-

rueerimisel tuleb lähtuda tabelis 2.1 toodud sooja-

juhtivuse näitajatest. 

Juhul kui aluspõrand rajatakse nn. puitlaastplaadist, 

tuleb kasutada spetsiaalset soonega põrandaplaati 

 

Aluspõrandad 
Konstruktsioon peab olema vastupidav ning tagama 

vajalikud heliisolatsiooni- ja akustikanõuded. 

Eelistada betoonist aluspõrandaid, mille alla paigal-

datakse vajalikud isolatsioonikihid. 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata sammumüra tõkes-

tamisele. 

 

Põrandatasapinnad 
Põrandatasapindade väljaehitamisel peavad erineva-

te materjalide üleminekud olema ühes tasapinnas. 

Süvistatavad põrandakatted ei tohi olla kõrgemad 

külgnevast tasapinnast. 

Lävepaku minimaalne paksus on 14 mm. Kõrgus 

põrandast peab olema minimaalne. 

 

Põrandakattematerjalid 
Täpsem info Ruumikaartides. Juhul, kui konkreetse 

ruumi kaart puudub, lähtuda analoogsete ruumide 

nõuetest ning kooskõlastada erinevused Tellijaga. 

 Kõik põrandakatted peavad olema vastupidavad, 

kergesti ning väheste kuludega hooldatavad. Be-

toonpõrandad peavad olema tolmuvabad. 

Ventilatsioonikambrites, basseinitehnika ruumis, 

soojussõlmes ja külmajaama ruumides (st kõikides 

tehnilistes ruumides, kus on vesi) tuleb kasutada 

PVC põrandakatteid või EPO värvi, millede mõlema 

korral peab ülespööre olema min 100mm. 

Loodusõbralike materjalide kasutamine on soovitus-

lik.  

 

Põrandaliistud 

 Põrandaliistud peavad olema täishomogeensed 

ja põrandakattele sobivad, kõrgusega ≥55mm.  

 Kivipõrandate ning plaaditud põrandate, trep-

pide ja podestide puhul tuleb kasutada samast 

materjalist kivisoklit. Kivisokli minimaalne 

kõrgus on ca 50-60 mm. 

 Parkettpõrandate puhul tuleb kasutada parketi-

ga samast materjalist põrandaliistu. Juhul, kui 

aluspõranda konstruktsioon peab olema tuuluta-

tav, tuleb kasutada spetsiaalset tuulutusavadega 

põrandaliistu. 

 Põrandaliistud ei või olla valmistatud MDF-st. 

 Koolides peavad põrandaliistud olema tugevalt 

(kruvidega) seina külge kinnitatud kuna kinni-



 

 Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele  RKAS-02 

 

5 
Juhendi varalised autoriõigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on õigus teha oma isiklikuks tarbeks üks koopia. 

Muul juhul tohib kõnealust juhendit paljundada, tõlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga. 

tamine ainult liimi või klambritega ei ole pii-

sav. 

 

Trepid ja kaldteed 
Trepi materjali valikul tuleb lähtuda vastupidavuse 

ja ohutuse nõuetest. Kasutatav materjal peab välis-

tama libastumisvõimaluse. 

Sisetreppide rekonstrueerimisel tuleb kattematerjali-

na eelistada betooni, terrazzot, naturaalset kivi vms. 

Juhul, kui sisetrepid kaetakse klinkerplaatidega, 

tuleb trepiastmetel kasutada spetsiaalset libisemis-

soonte ja kumera esiservaga trepiplaati. 

Plaatida tuleb ka astme esiserv ning trepi kõrvale 

jääva seina alaosa ühe trepiastme kõrguses.  

Trepi tõusude vahele jääv ava peab olema mini-

maalne (reeglina mitte üle 12 cm). 

Juhul kui renoveeritaval hoonel on trepi tõusude 

vahele jääv ava suurem kui 12 cm, tuleb see ava 

väiksemaks ehitada või kui see ei ole võimalik, siis 

tuleb rakendada teisi meetmeid, mis välistaks ini-

meste kukkumise läbi korruste. Sama kehtib ka kor-

ruseid läbivate õhuruumide kohta. 

Välistreppide trepiastmete kattepinnaks peab olema 

nn pesubetoon või lihvimata graniit. 

Kõik astmed ja/või kaldtee osad peavad omama 

täiendavat libisemisekindlust võrreldes tavapärase 

käiguteega. Vajadusel peavad astmed ja/või kaldtee 

osad olema märgistatud. 

Välitingimustes peab pinnakatete libisemisekindlust 

arvestama märja ilma või lumega. 

 

2.8. PIIRDED JA KÄSIPUUD 

Piirete projekteerimisel tuleb lähtuda nende tugevu-

sest ja vastupidavusest. Vältida tuleb piirete lahen-

dusi, mis võimaldavad ronimist ning vältida kergesti 

purunevate materjalide (nagu klaas jms) ja teravate 

nurkade kasutamist. Piirete jm elementide ning too-

dete kinnitusel tuleb lähtuda suurest koormusest. 

Käsipuude projekteerimisel tuleb lähtuda RT 88-

10553 vastavatest nõuetest ja soovituslikest dimen-

sioonidest. Metallist välispiirded ja metalltrepid 

peavad olema kuumtsingitud või valmistatud roos-

tevabast metallist. 

Metallprofiilide kasutamisel piiretes tuleb koolima-

jades vältida nende minimaalset saledust. Pigem 

dimensioneerida profiilid veidi üle, et suurendada 

nende vastupidavust. Võimalusel projekteerida täis-

seinalised piirded, mis on ohutuse seisukohalt pari-

mad. 

 

2.9. SEINAD 

Siseseinte projekteerimisel ning materjali valikul 

tuleb lähtuda varieeritavusest ja ruumide ümberku-

jundamise lihtsusest optimaalsete kulutustega. Ma-

terjali valikul tuleb lähtuda vastupidavusest ja heli-

isolatsiooni nõuetest. Seinad peavad olema vastupi-

davad ja kauakestvad - erilist tähelepanu tuleb pöö-

rata üldkasutatavate ruumidele. Koolide üldkasuta-

tavates ruumides, sh ka klassiruumides, ei ole kips-

plaatseinte kasutamine lubatud. Sobivaks materja-

liks on kivi (väikeplokk, tellis), betoon vms. Soovi-

tav on kasutada puhta vuugiga müüriladu vms. 

Kipsplaatseinte rajamisel tuleb nii seina tugevuse 

kui müraisolatsiooni seisukohalt rajada siseseinad 2-

kordse kipsplaadiga mõlemalt küljelt. 

Sileda pinna saamiseks tuleb kasutada müürimater-

jali, mis väldib paksude krohvipindade kasutamist. 

Juhul, kui arhitektuurses ja sisearhitektuurses lahen-

duses kasutatakse klaasseinu, tuleb need projektee-

rida karastatud või löögikindlast lamineeritud klaa-

sist. Klaasseinad ning välispiirdes olevad klaassei-

nad ja klaasuksed, mis ulatuvat põrandapinnani, 

tuleb tähistada nõuetekohaselt, et vältida nendest 

läbijooksmist. 

 

Seinte viimistlus 
Värvitud pinnakatted peavad vastama ruumi kasu-

tusotstarbele. 

Seinte kattematerjalid peavad olema vastupidavad 

intensiivsele pesemisele. Koolihoones peavad seinad 

vastu pidama niiskele pesule, mille läbiviimisel 

kasutatakse erinevaid tugevatoimelisi kemikaale. 

Maalritööde koormusklasse tuleb arvestada RT 29-

10769-et järgi, mis on välja toodud tabelis 2.2. 

Ruumide liik Klass 

Büroo- ja nõupidamisruumid Klass 2 (RL2) 

ruumid 

Klassid, klienditeenindusruumid, 

koridorid, vestibüülid, fuajeed, 

võimlad 

Klass 3 (RL3) 

ruum 

Pesemisruumid, köögid jm Klass 4A 

(RL4) ruumid 
Tabel 2.2. – Maalritööde koormusklassid 
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Tasandussegud tuleb valida vastavalt koormusklas-

sidele RT 33-10676-et järgi. Klassiruumid, korido-

rid, vestibüülid jm. kuuluvad koormusklassi 3. Sein-

te tasasus peab värvitud pindadel vastama Viimistlu-

se RYL 2000 Klass 2/L1 nõuetele. 

Ruumide välimusklassid (RT 29-10770 järgi) pea-

vad vastama nõuetele, mis on toodud tabelis 2.3. 

 

Ruumide liik Kattev värvi-

viimistlus 

Läbipaistev 

viimistlus 

Üldkasutatavad 

ruumid 

Ps1 Ks1 

Abiruumid Ps2 Ks2 
Tabel 2.3. – Maalritööde koormusklassid 

 

Ruumides, kuhu on ette nähtud keraamilistest vms 

plaatidest kate, peab plaatimine toimuma vastavalt 

Viimistlus RYL 2000 p.74 nõuetele. Plaatide valikul 

tuleb lähtuda valmistajatehase soovitustest ning 

nende poolt soovitatud vuugi- ja paigaldussegudest. 

Nõuded viimistlusmaterjalidele ja nende tootjatele: 

 Alus- ja viimistlussüsteemi moodustavad ma-

terjalid (pahtel, krunt, värv) tuleb valida ühelt 

tootjalt või viimistlusmaterjali kasutamisjuhen-

di kohaselt. 

 Seinavärvi veekindlus peab olema ≥ 5000 pesu-

tsüklit ISO 2812-2 järgi. 

 Läige peab vastama nõuetele - nii 60˚ kui 85˚ 

nurga all -, mis on toodud EVS-EN 13300 läi-

keklassi tabelis. Mõõtmised peavad toimuma 

vastavalt ISO 2813-le. 

 Lenduvate orgaaniliste ühendite (TVOC) kogu-

emissioon peab olema < 0,2 mg/m²h. 

 Formaldehüüdi (HCHO) emissioon peab olema 

< 0,05 mg/m²h. 

 Ammoniaagi (NH3) emissioon peab olema < 

0,03 mg/m²h. 

 1. klassi kuuluvate kantserogeensete ainete 

emissioon peab olema < 0,005 mg/m²h. 

 Kasutatud viimistlusmaterjalide kohta tuleb 

esitada kehtivad toote ohutuskaardid. 

 Viimistlusmaterjalide tootja peab omama serti-

fitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi ja kesk-

konnajuhtimissüsteemi või tõendama oma 

keskkonnasäästlikust muu analoogse sertifitsee-

rimisega. 

 

2.10. KATUSED 

Katuste ehitamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda 

hoone asukohast, spetsiifikast, koormusest, vastupi-

davusest, tulepüsivuse jt ehitusnõuetest. Projektee-

rimisel ja ehitamisel tuleb aluseks võtta Tarindi 

RYL 2000 („Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. 

Kande -ja piirdetarindid“) kirjeldatud tingimused ja 

juhised. 

Katusekonstruktsioonidele peavad olema rajatud 

käiguteed ja turvavarustus erakorralise päästetöö 

efektiivseks läbiviimiseks. Lähtuda tuleb juhend-

teatmikust RT 85-10708-et (Katuse turvavarustus). 

Kaldkatused peavad omama lumetõkkeid kogu katu-

se perimeetri ulatuses. 

Käiguteed tuleb rajada kõikide hooldust vajavate 

seadmete ja elementide juurde (katuseventilaatorid, 

splitid, sadeveekaevud jne). 

Käiguteed tuleb rajada mitte ainult katustele vaid ka 

pööningule, tagamaks ligipääsu hooldatavatele 

seadmetele ja konstruktsioonidele (tuletõkkeklapid, 

ventilaatorid jne). 

 

Viilkatused 
Vihmaveesüsteemide valikul tuleb lähtuda juhendi-

teatmikust RT 85-10596-et „Metallist vihmavee-

eemaldid“. Sadeveerennid peavad olema valmista-

tud vähemalt 0,6 mm paksusest plekist. Rennid ja 

torud peavad nii seest- kui väljastpoolt olema kaetud 

Pural või PVDF pinnakattega, mis on teistest katte-

materjalidest vastupidavamad korrosioonile ja tem-

peratuurikõikumistele.  

Iga 80 m
2
 katuse pinna horisontaalprojektsiooni 

kohta peab olema vähemalt üks sadeveeallaviik. 

 

Lamekatused 
Lamedaks peetakse katust, mille kalle on 1:10 või 

väiksem.  

Sisemiste veeäravoolulehtrite (katusekaevude) arv ja 

läbimõõt tuleb projektis määrata hüdrauliliste arvu-

tustega. Sisemise veeäravoolulehtrite (katusekaevu-

de) projekteerimisel tuleb lehtrite arvu ja asukoha 

valikul arvestada lehtrite asendamisvõimalustega 

ummistuse korral. Igas kalletest põhjustatud nõgu-

suses peab olema vähemalt üks lehter ning selle 

ummistumisel tuleb ette näha vee äravoolu võimalus 

mõnda teise lehtrisse. Lehtrite ümbrus peab olema 

1000 mm x1000 mm suuruselt ümbritsevast pinnast 

vähemalt 20 mm madalamal, sujuva kaldega. Katu-

sekallete 1:40 või lamedamate puhul peavad lehtrid 

asetsema nii, et veevoolutee oleks võimalikult lühi-
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ke: maksimaalselt 10 m, erandjuhtudel 20 m. Ära-

voolulehtritele tuleb kinnijäätumise ärahoidmiseks 

paigaldada isereguleeruv soojenduskaabel võimsu-

sega min. 20 W/m. 

Alarõhuventilatsiooni (lamekatuse tuulutuse) ehita-

mise korral tuleb tagada asendusõhu juurdepääs, 

näiteks parapeti kaudu. Alarõhuventilatsiooni 

korstende kõrgus katuse pinnast peab olema vähe-

malt 600 mm, et lumi neid talvel kinni ei kataks.  

Lamekatuse käigutee tuleb projekteerida katusekatte 

peale eraldi elemendina või tuleb kogu soojustuskiht 

käigutee kohal ehitada koormustaluvatest plaatidest, 

mille koormustaluvus on vähemalt 40 kN/m
2
 (EN 

826).  

Lamekatuse kandevõime arvutamisel peab arvesta-

ma lisakoormusega, mis võib tekkida sadevee kogu-

nemisel kui äravooluavad sulguvad Minimaalne 

lamekatuse kandevõime qmin= 4.0 kN/m
2
.  

 

Katusekattematerjalid 
Katusekattematerjalide valik tuleb teostada vastavalt 

juhenditeatmikule RT 85-10141-et („Katusekalded, 

kattematerjali valik“) 

 RT 85-10458; 459; 460 Kummibituumenkatted 

 ET-2 0506-KK11 Kaldkatused. Soojustuseta 

 ET-2 0506-KL21 Katuslaed profiilplekil. Mit-

tekäidavad  

 RT 83-10796-et Katusetarindid 

 RT 85-10851-et Bituumenrullmaterjalist kate 

lamekatusel 

 

Valtsitud metallist katusekatted.  
Katusekatte paigaldusel tuleb lähtuda ka juhendi-

teatmikust RT 85-10862-et „Valtsitud metallist ka-

tusekate“.  

Aluslaudis tuleb valmistada kuivatatud saematerja-

list niiskusesisaldusega max 16 - 18%. Katusepleki 

kolisemise vähendamiseks tuleb terasplekkkatte alla, 

plekipaanide keskele paigaldada räästast kuni harja-

ni kulgev spetsiaalne valtspleki alune helisummutus-

tihend.  

Kasutada tuleb terasplekki margiga DX52D+Z või 

pehmem. Parima tulemuse annab plekksepaplekk 

margiga DX53D+Z. Kasutada tuleb kas kuumtsingi-

tud või tsingitud ning plastiga (näiteks Pural) kaetud 

terasplekki paksusega 0,5 ja 0,6 mm (täpsustatakse 

ehitusprojektis). 

Teraspleki korrosioonikaitse tagamiseks tuleb kesk-

konnaklassi C2 korral kasutada vähemalt kuumtsin-

gitud terasplekki - tsingikihi paksusega 350 g/m² - 

ning klasside C3 ja C4 puhul vähemalt kuumtsinki-

mist – tsingikihi paksusega 350 g/m² - ja värvimist 

või kuumtsingitud terasplekki – tsingikihi paksusega 

275 g/m² - ja polümeerset värvkatet. 

Katusepleki valtsimistööd (püstvaltsid ja 

lamavaltsid) tuleb teostada kahekordse valtsiga. 

Ühekordset lamavaltsi võib kasutada vaid vertikaal-

pindade plekiga katmisel. Plekipaani valmistamiseks 

kasutatava plekitahvli või rullpleki lubatud maksi-

maalne laius 700 mm. Plekipaani pikkus valitakse 

vastavalt konkreetse objekti eripärale (määratakse 

ehitusprojektis). Muinsuskaitse alla kuuluvatel hoo-

netel tuleb kasutada traditsioonilise mõõduga pleki-

tahvleid, plekitahvli traditsioonilised mõõtmed on 

705 x 1410 mm (kooskõlastada eelnevalt Muinsus-

kaitseametiga). 

 

Betoon- ja savikividest katusekatted 

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb lähtuda järgmis-

test juhendmaterjalidest: 

 RT 85-1084-et „Savikividest katusekate“ 

 RT 85-10848-et „Betoonkividest katusekate“  

 

Ehitise kaitseplekid 

Ehitise kaitseplekid (parapeti plekid, akna veeple-

kid, sokliplekid jne) peavad olema valtsitud. Keela-

tud on ülekatte või põkkvuugiga teostus. Muus osas 

peavad kaitseplekid vastama RT 80-10632-et ja RT 

80-10817-et juhendteatmikule. 
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3.1. KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON  

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Ehitusseadus 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a 

määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded“ 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a 

määrus nr 68 „Energiatõhususe miini-

mumnõuded” 

 

Standardid 
EVS 811 „Hoone ehitusprojekt” 

EVS 842 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse 

müra eest“ 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012022
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12866223
https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
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3.2. ÜLDNÕUDED 

Aknad ja välisuksed peavad vastama standardi EVS-

EN 14351-1 „Aknad ja uksed. Tootestandard, 

toimivusomadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed, 

millele ei esitata tulepüsivus- ja/või suitsutõkestus-

nõudeid“ nõuetele. Avatäidete omadused peavad 

olema määratud selles standardis viidatud katsemee-

todite kohaselt ning liigitatud selles standardis esita-

tud liigitusmeetodite kohaselt. Tooted peavad olema 

varustatud CE-märgisega. Tuletõkkeavatäited pea-

vad vastama Eesti riiklikele normidele kuni vastava 

ühtlustatud standardi kehtestamiseni.  

 

Paigaldamine ja liitekohad 
Avatäited tuleb paigaldada nõuetele vastavalt, kind-

lustades sealjuures ka toodete jätkuva nõuetekoha-

suse. Erilist tähelepanu tuleb pöörata avatäite ja seda 

ümbritseva konstruktsiooni liitekoha nõuetele vasta-

vusele ja sobivusele. Liitekoha mõõtmed, avatäite 

kinnitus ümbritseva konstruktsiooni külge, liitekoha 

isoleerimine külma ning niiskuse eest peavad taga-

ma avatäite pikaajalise kvaliteedi ning sobivad tin-

gimused ruumis. Liitekoht peab olema ruumi poolt 

aurutihe (aurutõke), väljastpoolt veetihe (tuuletõke + 

veetõke) ning tagama piisava soojapidavuse, heliiso-

latsiooni ja tuleohutuse. Sealjuures ei tohi liitekoha 

materjalid takistada avatäite raami liikumist ja raam 

ei tohi mõjutada liitekoha tihendite korrektset töö-

tamist. 

 

Üldnõuded ehitiste klaasosadele 
Ehitiste klaasosad, näiteks klaasseinad ja –uksed, 

aknad, valguskatused, tuleb kavandada ja teostada 

nii, et materjali omadustest johtuvad ohud on võetud 

arvesse. Klaaskonstruktsioon arvutatakse ja klaasi 

tüüp valitakse nii, et selle purunemine ei põhjusta 

kukkumisohtu ning purunemisel tekkivad killud ei 

tekita vigastumisohtu. Samad nõuded kehtivad kõigi 

valgust läbi laskvate ehituskonstruktsioonide kohta. 

Klaasingu pind ja kinnitused peavad taluma asjako-

haseid koormusi, vajadusel tuleb kasutada purune-

miskindlust lisavaid materjale või lisandeid (tarvi-

kuid). 

 

Turvaklaasi kasutamine 
Purunemiskoormusi taluvana ehk turvaklaasina ka-

sutatakse kas karastatud, lamineeritud klaasi või 

sarrustatud klaasi. Kui karastatud klaasi purunemine 

ja pragunemine võib põhjustada kukkumisohtu – 

näiteks rõdupiirded – kasutatakse sarrustatud klaasi, 

lamineeritud klaasi või lamineeritud ja karastatud 

klaasi kombinatsiooni. Kukkumise eest võib kaitsta 

ka sobiva kaitsekonstruktsiooniga. 

Karastatud turvakalaasi võib kasutada muudes kasu-

tuskohtades peale eespool mainitud kukkumisohuga 

seonduvate kohtade. Suurema paindetugevuse tõttu 

on selle kasutamine seotud kõrgemate tugevusnõue-

tega või juhtudega, kus tegemist korduvate dünaa-

miliste ja termiliste koormustega. Sellised kohad on 

näiteks uksed, teisaldatavad vaheseinad, aknad ning 

välisseina ja valguskatuse klaasingud.  

Üldsusele (ka lastele) kasutamiseks mõeldud ruumi-

de uste puhul kasutatakse turvaklaasi juhul, kui 

klaasingu alumise serva kõrgus põrandapinnast on 

väiksem kui 1500 mm. Turvaklaasi kasutatakse ka 

nende ustega piirnevates akendes ja klaasseinades 

juhul, kui raami- või seinaosa ukseava ümber on 

väiksem kui 300 mm. 

Üldsusele (ka lastele) kasutamiseks mõeldud ruumi-

de akende ja klaasseinte puhul kasutatakse turva-

klaasi juhul, kui klaasingu alumise serva kõrgus 

põrandapinnast on väiksem kui 700 mm. 

 

Rõdude klaaspiirded 
Rõdude klaaspiirded peavad vastama piirete üldiste-

le nõuetele. Rõduklaasid (piirde kohal olev klaas-

osa) tehakse karastatud klaasist (vajadusel laminee-

ritud klaasist).  

 

Markeerimine 
Siseaknad, klaasseinad ja –uksed, millesse on oht 

sisse joosta või vastu põrgata, tuleb tähistada selli-

selt, et nad oleksid kergesti märgatavad.  

Käiguteega piirnevad horisontaalselt jagamata sel-

ged ja läbipaistvad klaaspinnad on soovitav klaasi 

tugevusest sõltumata tähistada 900-1500 mm kõrgu-

sele püsivalt paigaldatud märgistega. 

 

Andurid 

Avatäidetel peavad juba tehases olema paigaldatud 

avatavale aknaraami osale süvistatavad 

herkonandurid nii valvesüsteemi kui ka hooneauto-

maatika tarbeks. 

 

3.3. AKNAD 

Valikukriteeriumid 

 Soojusjuhtivus 

 Vastupanu tuulekoormusele 

 Õhuläbilaskvus 
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 Veepidavus 

 Heliisolatsioon 

 Vastupidavus (korduvale avamise-

le/sulgemisele) 

 Päikesefaktor 

 Turvaklass 

 

Kohustuslikult deklareeritavad omadused 
Akende puhul tuleb kohustuslikult deklareerida 

vähemalt tabelis 3.1 toodud omadused ning aknad 

peavad nende omaduste osas vastama vähemalt sel-

les tabelis toodud miinimumnõuetele.  

Klaaspindade (sh rippfassaadide) puhul peab 

klaasingus kasutatava klaaspaketi Ug ≤ 0,6 

W/(m²K). Lõuna- ja läänepoolsetel külgedel peab 

päikesefaktor  g ≤ 0,3.  

Akende veepidavus peab vastama standardi EVS-

EN 12208 „Aknad ja uksed. Veepidavus. Klassifi-

katsioon“ A või B klassile. Kui toode on liigitatud 

B-klassi, peab olema avatäide varustatud ülaosas 

veenina või varikatusega. 

Vastupidavuse aluseks on akende korduva avamise-

sulgemise katsetulemused vastavalt standardile 

EVS-EN 1191 „Windows and doors - Resistance to 

repeated opening and closing - Test method“ ja liigi-

tus vastavalt standardile EVS-EN 12400 „Aknad ja 

välisuksed. Mehaaniline vastupidavus. Nõuded ja 

liigitus“. 

 

Müra tasemed ja indeksid 
Klaaspaketi õhumüra isolatsioonile on esitatav mii-

nimumnõue Rw = 30 dB.  

Projekteeritava hoone paiknemisel tiheda liiklusega 

tänava ääres peab akna klaaspaketi õhumüra isolat-

siooniindeks olema vähemalt Rw+Ctr = 30 dB.  

Projekteeritava hoone paiknemisel tiheda liiklusega 

tänava ääres peab akna õhumüra isolatsiooniindeks 

olema vähemalt 38 dB 

 

Avatavus 
Õpperuumides peab vähemalt 1/3 ja kontoriruumi-

des igal korrusel vähemalt 1/10 akende pinnast ole-

ma tuulutamiseks avatav. Avatavad aknad tuleb 

paigutada üksteisest võimalikult kaugele. 

Õhutusakende pindala peab moodustama vähemalt 

1/50 ruumi põrandapinnast. Akende avatavus peab 

olema piiratud. 

 

 

Paiknemine 
Aknad peavad paiknema soojustuskihis vastavalt 

joonistele 3.1. „Avatäidete paiknemine soojustuse 

kihis (horisontaallõige)“ ja 3.2. „Avatäidete paik-

nemine soojustuse kihis (vertikaallõige)“. Joonised 

on illustratiivsed. 
 

 

Joonis 3.1. – Avatäidete paiknemine soojustuse kihis 

(horisontaallõige) 

 

Joonis 3.2. – Avatäidete paiknemine soojustuse kihis 

(vertikaallõige) 

 

Pikkade lintakende projekteerimisel ja paigaldamisel 

tuleb arvestada PVC- ja alumiiniumraamide joon-

paisumisteguriga – selle kompenseerimiseks tuleb 

ehitada vahepostid 

 

Aknalauad 
Aknalaudade valmistamiseks kasutatav materjal 

peab olema vastupidav ja tugeva viimistluspinnaga. 
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Niiskuskindlast puitlaastplaadist valmistatud akna-

lauad peavad olema vähemalt 22 mm paksused. 

Juhul, kui akna all asuv kütteradiaator on kaetud 

aknalauaga, mis takistab efektiivset õhutsirkulat-

siooni, tuleb aknalauda paigaldada siirderestid, mille 

suurus määratakse vastavate arvutustega projekteeri-

ja poolt. 

 

Rekonstrueerimine ja renoveerimine 
Vanade puitakende restaureerimisel tuleb arvestada 

nende tihendamisega. Tihendamiseks tuleb kasutada 

sissefreesitavaid tihendeid, kui see on tehniliselt 

võimalik. 

 

3.4. UKSED 

Valikukriteeriumid 

 Vastupidavus (korduvale avamise-

le/sulgemisele) 

 Soojusjuhtivus 

 Vastupanu tuulekoormusele 

 Õhuläbilaskvus 

 Veepidavus 

 Heliisolatsioon 

 Invanõuded 

 Ruumi nõuded (duširuumid, leiliruumid, tehni-

lised ruumid jne) 

 Turvaklass 

 

Kohustuslikult deklareeritavad omadused 
Uste puhul tuleb toote pakkujal kohustuslikult dek-

lareerima vähemalt tabelis 3.2 toodud omadused 

ning uksed peavad nende omaduste osas vastama 

vähemalt selles tabelis toodud miinimumnõuetele. 

Uste veepidavus peab vastama standardi EVS-EN 

12208 A või B klassile. Kui toode on liigitatud B-

klassi, peab olema avatäide varustatud ülaosas vee-

nina või varikatusega 

Vastupidavuse aluseks on uste korduva avamise-

sulgemise katsetulemused vastavalt standardile 

EVS-EN 1191 ja liigitus vastavalt standardile EVS-

EN 12400. 

 

Heliisolatsioon 
Uste õhumüra isolatsioon peab vastama ruumi ots-

tarbele (RKAS „Ruumikaardid“ ja standard EVS 

842 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra 

eest“), kuid peab olema minimaalselt Rw = 30 dB. 

Klaasvaheseina ja selles paikneva ukse klaasingu 

summaarne minimaalne heliisolatsioon Rw = 30 dB 

Mõõdud 

 Ühelehelise tavaukse soovitatav minimaalne 

valgusava peab olema 900 x 2050 mm, keldri-

korrustel või tehnilistel ustel, pealmaakorrustel 

valgusava kõrgus minimaalselt 1950 mm; 

 Kahepoolse tavaukse soovitatav minimaalne 

valgusava peab olema vähemalt 1300 mm, mil-

lest 900 mm on aktiivse käiguukse valgusava; 

 Avatäidete projekteerimisel peab arvesse võtma 

inimeste erivajadusi ja kasutusmugavust ning 

ruumidesse paigutatava tehnika suurust ja 

hooldusvajadust. 

 

Nõuded tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäide-

tele ja sulustele 
Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäidete ning suluste 

osas tuleb järgida EVS 871 nõudeid. 

 

Nõuded sissemurdmiskindlusele 
Avatäidete sissemurdmiskindluse nõuete tagamiseks 

tuleb järgida standardite ENV 1627 „Windows, 

doors, shutters - Burglar resistance - Requirements 

and classification“ või EVS-EN 1627 „Uksed, ak-

nad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmis-

kindlus. Nõuded ja liigitus“ nõudeid.  

 

Materjalid, tihendid, sulgumine ja lukustus 
Uste konstruktsioon, kattematerjalid ja viimistlus 

(sh sulused, hinged, ukselehed, läved, varvaslauad ja 

lengid) peavad olema vastupidavad. 

Käepidemed peavad vastama ühiskondlikes hoone-

tes ette nähtud käepidemete vastupidavusstandardi-

tele (EVS-EN 1906 „Akna- ja uksetarvikud. Ukse-

lingid ja -nupud. Nõuded ja katsemeetodid“). 

Projekteerimisel tuleb ette näha lukustusprojekti 

koostamine, mille üks osa on lukustuse 

sarjastustabel.  

Kõikides ühte projektitervikusse kuuluvates hoone-

tes tuleb kasutada sama luku tootjat ja ühtselt 

sarjastatud lukustust ja/või kaardisüsteemi. Lukus-

tusprojektis ja uste spetsifikatsioonis tuleb arvestada 

ukseautomaatika, uste elektriliste 

lahtihoidmissüsteemide, turvasüsteemide ja läbipää-

susüsteemide paigaldamise vajadusega. Uste spetsi-

fikatsioon peab sisaldama elektrilise lukustuse tüüpi 

(solenoid- või mootorlukk). Hoone välisperimeetris 

on elektriliste vasturaudade kasutamine keelatud.  

Lukkude valikul võib kasutada ainult üldtuntud toot-

jaid (nt ASSA või Abloy). 
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Automaatsed sulgurid peavad vastama ukse tüübile 

ja kaalule. 

Märgades ruumides (pesuruumid, duširuumid, vms) 

tuleb kasutada niiskuskindlaid uksi, nt alumiiniumist 

või roostevabast terasest uksed (ja lävepakud). Puit-

uste, sh niiskuskindlate puituste kasutamine nendes 

ruumides ei ole lubatud. 

Uksed peavad olema varustatud tihendite ja avane-

mise piirajatega, mis võimalusel kinnitatakse põran-

da külge. Koolide puhul tuleb tagada uste vandaali-

kindlus, sh ette näha varvaslaud (min kõrgus 300 

mm). 

 

Lävepakud 
Lävepaku vajadus lähtub ruumi akustilistest, tulepü-

sivuse, märgade ruumide vms nõuetest. Puitustele 

paigaldatakse vastupidavast materjalist (nt tammest) 

lävepakud, teras- ja alumiiniumustel kasutada alu-

miiniumist, plastist, roostevabast või kuumtsingitud 

terasest lävepakke. 

Ruumides, kus ei ole heliisolatsiooninõudeid ja põ-

randamaterjalide üleminekuid, lävepakke ei paigal-

data. Kui lävepakku ei saa ära jätta, paigaldatakse 

automaatlävi. 

Lävepaku minimaalne kõrgus on 5 mm, maksimaal-

ne kõrgus 25 mm. Kõrgus põrandast peab olema 

minimaalne ja arvestama evakuatsioonitee ja inva-

nõudeid.  

Niisketes ja märgades ruumides tuleb kasutada roos-

tevabast terasest või alumiiniumist lävepakke. 

 

Rekonstrueerimine ja renoveerimine 
Vanade avatäidete (sh uste) restaureerimisel tuleb 

arvestada nende tihendamisega. Tihendamiseks 

tuleb võimalusel kasutada sissefreesitavaid tihen-

deid. 

 

Paiknemine  
Uksed jt avatäited peavad paiknema soojustuskihis 

vastavalt joonistele 3.1. „Avatäidete paiknemine 

soojustuse kihis (horisontaallõige)“ ja 3.2. „Avatäi-

dete paiknemine soojustuse kihis (vertikaallõige)“. 

Joonised on illustratiivsed. 

 

3.5. AKENDE JA USTE VEEPLEKID 

Nõuded 
Akende ja uste juures kasutatavad veeplekid peavad 

vastama juhendteatmike RT 80-10632-et ja RT 80-

10817 nõuetele. Veeplekid peavad olema valtsitud, 

keelatud on ülekatte või põkkvuugiga teostus. Te-

raspleki kasutamise puhul on selle paksus vähemalt 

0,5 mm. 
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3.6. TABELID 3.1. JA 3.2 

 

 

Tabel 3.1. – Nõuded akendele 

 

Klasside selgitused 

 A1, U1 - Mitteköetav ruum. Ruumi näited: 

hoone ainult ajutiselt köetavate ruumidega, mit-

teköetav tuulekoda 

 A2, U2 - Ajutiselt köetav hoone ja hoone mille 

baas-temperatuur <10C. Ruumi näited: köetav 

ladu, tuulekoda, tööstushall ja suvemaja 

 A3, U3 - Pidevalt köetav ruum või eramu. 

Ruumi näited: eramaja, korrusmaja kuni 8 kor-

rust 

 A4, U4 - Pidevalt köetav ruum või kõrghoone. 

Ruumi näide: korrusmaja korrused alates 9. 

korrusest 

 A5, U5 - Pidevalt köetav ruum või avalik hoo-

ne. Ruumi näide: büroo- ja ärihoone, avalik 

hoone 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabel 3.2. – Nõuded ustele 

 
 

 

 
Märkused 

 Akende soojusjuhtivuse nõuded kehtivad stan-

dardmõõtmetega tüüpaknale 1230×1480 mm 

 Uste soojusjuhtivuse nõuded kehtivad stan-

dardmõõtmetega tüüpuksele 1230×2180 mm 

 Siintoodud on miinimumnõuded, objektide 

puhul tuleb alati lähtuda konkreetsetest projek-

teerimistingimustest 

 Soojusjuhtivuse puhul on tegemist lubatud 

maksimumväärtusega, kõikidel teistel juhtudel 

lubatud miinimumväärtusega 

 Uksaknad (rõduuksed) vastavalt akende para-

meetritele 

 Akende alla kuuluvad aknad seinas, mitte 

klaasfassaadis 

 Miinimumnõuded ei kehti automaatustele, pen-

delustele, karussellustele, lükandustele (va uks-

aknad) jms erilahendustele 

 Miinimumnõuded ei kehti tuletõkke avatäidete-

le 

Parameeter Standard 
Klass 

A1 A2 A3 A4 A5 

Õhuläbilaskvus 
EVS-EN 

12207 

klass 

1 

klass 

1 

klass 

4 

klass 

4 

klass 

4 

Veepidavus 
EVS-EN 

12208 
1A 2A 7A 7A 7A 

Vastupanu tuule-

koormusele 

EVS-EN 

12210 
C1 C1 C2 C3 C3 

Soojusjuhtivus 

Uw (puit, puit-
alumiinium ja 

plast) 

EVS-EN 

ISO 

10077-1; 
EVS-EN 

ISO 

12567-1 

- 1,8 1 1 1 

Soojusjuhtivus 

Uw (alumiinium) 

EVS-EN 
ISO 

10077-1; 

EVS-EN 
ISO 

12567-1 

- 1,8 1,1 1,1 1,1 

Paramee-

ter 
Standard 

Klass 

U1 U2 U3 U4 U5 

Õhuläbi-

laskvus 

EVS-EN 

12207 

klass 

1 

klass 

1 

klass 

2 

klass 

2 

klass 

1 

Veepidavus 
EVS-EN 

12208 
1A 1A 2A 3A 2A 

Vastupanu 
tuule-

koormusele 

EVS-EN 

12210 
C1 C1 C1 C2 C1 

Soojusjuh-

tivus Ud 

EVS-EN 

ISO 10077-

1; EVS-EN 

ISO 12567-1 

- 2 1,1 1,1 1,1 
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4.1. KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Ehitusseadus 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a 

määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded“ 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a 

määrus nr 68 „Energiatõhususe miini-

mumnõuded”  

[WWW] Majandus- ja kommunikatsiooni-

ministri 8.oktoober 2012 määrus nr 63 

„Hoonete energiatõhususe arvutamise 

metoodika“ 
 

Kvaliteedinõuded 

 Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 

“Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. 

Osa 1“ 

 LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 

2004 „Torustike ja kanalite kinnitami-

ne“ 

 D2 Soome Ehitusnormide kogumiku 

osa D2 Ehitiste sisekliima ja ventilat-

sioon, Määrused ja suunised 2012 

 E7 Soome Ehitusnormide kogumiku 

osa E7 Ventilatsiooniseadmete tuleohu-

tus 2012 

 

Standardid 
EVS 811 „Hoone ehitusprojekt” 

EVS 865-1 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: 

Eelprojekti seletuskiri 

EVS 865-2 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. 

Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjel-

dus” 

EVS-EN 15251 „Sisekeskkonna algandmed hoo-

nete energiatõhususe projektee-

rimiseks ja hindamiseks lähtudes 

siseõhu kvaliteedist, soojuslikust 

mugavusest, valgustusest ja 

akustikast“ 

EVS-EN 13779 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. 

Üldnõuded ventilatsiooni- ja 

ruumiõhu konditsioneerimissüs-

teemidele” 

EVS 906 Mitteeluhoonete ventilatsioon. 

Üldnõuded ventilatsiooni- ja 

ruumiõhu konditsioneerimissüs-

teemidele. Eesti rahvuslik lisa 

standardile EVS-EN 13779EVS 

916 “ „Sisekeskkonna algand-

med hoonete energiatõhususe 

projekteerimiseks ja hindami-

seks, lähtudes siseõhu kvalitee-

dist, soojuslikust mugavusest, 

valgustusest ja akustikast. Eesti 

rahvuslik lisa standardile EVS-

EN 15251“ 

EVS 812-2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ven-

tilatsioonisüsteemid“ 

EVS-EN 12236 „Hoonete ventilatsioon. Ventilat-

sioonikanalite riputid ja toed. 

Nõuded tugevusele" 

EVS-EN 12237 „Hoonete ventilatsioon. Ventilat-

sioonikanalid. Ümmarguste spi-

raalõhukanalite tugevus ja tihe-

dus” 

EVS 860-1 „Tehniliste paigaldiste termiline 

isoleerimine. Osa 1: Torustikud, 

mahutid ja seadmed. Isolatsioo-

nimaterjalid ja -elemendid” 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012022
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12866223
https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/118102012001
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4.2. SISSEPUHKE-VÄLJATÕMBE-

VENTILATSIOONI NÕUDED 

Hoonesse tuleb rajada tsentraalne mehaaniline sis-

sepuhke-väljatõmbeventilatsioon. 

Välisõhtutemperatuurid tuleb valida vastavalt stan-

dardile EVS 906. 

Ruumidesse antav värske õhk tuleb puhastada tol-

must ja vajadusel soojendada, niisutada, kuivatada 

või jahutada. Kõik sissepuhkesüsteemid tuleb varus-

tada soojustagastitega. Juhul, kui soojustagastit ei 

kasutata, peab see olema põhjendatud. 

Väljatõmme toimub üldväljatõmbesüsteemidega 

ning vastavalt vajadusele lisatakse lokaalseid välja-

tõmbesüsteeme, mis tuleb projekteerida nii, et konk-

reetsetest tingimustest lähtudes ei ületaks töötsoonis 

oleva saaste kontsentratsioon lubatut või konkreetse 

Tellija lähteülesandes defineeritut (nt keemiaklassid, 

õppetöökojad ja köögid). Kohtväljatõmbe süsteemi-

de töö ei ole pidev ning vastavalt nende kasutamise-

le tuleb kompenseerida väljatõmmatav õhk sisse-

puhkesüsteemiga. 

Abiruumide ventilatsioon võib põhjendatuse korral 

olla loomulik, samuti on kütmata ruumide ventilat-

sioon reeglina loomulik. 

Ühe hoone (hoonekompleksi) piires tuleb toote-

gruppide lõikes kasutada seadmete ja lõppelementi-

dena ühe tootja tooteid. 

Ventilatsioonisüsteemid tuleb ühendada hooneau-

tomaatika süsteemiga. Ühendatavad parameetrid on 

toodud kaart nr 12 „Hooneautomaatika“ tabelis 12.1. 

„Parameetrite ja häirete prioriteetide tabel“. 

Ventilatsiooniga tuleb tagada, et UPSide laadimisel 

tekkiva vesiniku kontsentratsioon ruumis või akuka-

pis ei ületaks 4%. 

Ventilatsioonisüsteeme võib esmakäivitada ainult 

juhul, kui objekti on kuulutanud tolmuvabaks oma-

niku järelevalve ja/või Tellija kirjalikul loal. Seejä-

rel võib alustada ventilatsioonisüsteemide seadista-

misega. Tolmuvabaks loetakse objekti, kus on täie-

likult lõpetatud kõik puurimis- ja viimistlustööd 

ning on teostatud objekti koristus vastavalt ETF 

Sisekliimaliigitus 2008 RT 07–10946-et alapunkt 

2.3.5 puhtusklassile P1. 

 

4.3. ERALDI VENTILATSIOONI-

SÜSTEEMID 

Eraldi ventilatsioonisüsteemide rajamisel tuleb läh-

tuda hoone mahust, ruumide kasutusotstarbest ja 

hoone paiknemisest ilmakaarte suhtest. 

Ventilatsioonisüsteemid grupeeritakse vastavalt 

hoone kasutajatele ja kasutamistingimustele (tööaeg, 

spetsiifika jms). 

Eraldi ventilatsioonisüsteemid peab rajama vähemalt 

järgmistele ruumidele või ruumigruppidele: 

 Klassiruumidele, koridoridele 

 aulale, auditooriumitele, koosolekusaalidele  

 spordisaalidele  

 basseinidele  

 õppetöökodadele (tööõpetuseklassid, õppeköö-

gid, jne) 

 sööklatele  

 kohtväljatõmmetele sh tõmbekappidele, (mi-

ni)köögikubud jms 

 koolides ruumidele, mida kasutatakse ka kooli-

välisel ajal  

 tualettruumidele, koristajaruum, pesuruumidele 

ja nendega seotud ruumidele 

 suitsetamisruumidele 

 kinnipeetavate ruumidele 

 tehnilistele ruumidele (vajadusel) 

 laboratooriumitele 

 autode hoolduskanalitele 

 operatsiooniruumidele. 

Eraldi ventilatsioonisüsteemid peavad olema ka: 

 eri hoone sektsioonidel 

 eri aegadel kasutuses olevatel hooneosadel  

 

4.4. ÕHUVÕTT 

Ventilatsioonisüsteemide õhuvõtt peab toimuma läbi 

õhuvõtukambri viisil, mis tagab võimalikult puhta 

õhu. Seda tuleb teha võimalikult kõrgelt ning kaugus 

saasteallikateni ei tohi olla väiksem standardis EVS-

EN 13779 lubatust. Välisõhuresti peab saama liigi-

tada standardi EVS-EN 13030 järgi. Ilma erisüstee-

mita ei tohi õhu kiirus (õhuvool jagatud resti vaba 

pindalaga) restis olla suurem kui 1,5 m/s. Välisõhu-

restid peavad olema tehtud tsingitud terasplekist ja 

kuumvärvitud. Resti ehitus peab normaaltingimustes 

takistama vee ja lume läbipääsu. Vastavalt Eurovent 

2/5 tingimustele peab vihmatakistus olema vähemalt 

98%. Resti tagaküljel peab olema ilmastikukindel 

kaitsevõrk, mille silma suurus on ligikaudu 10 mm. 
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Resti eemaldamine peab olema võimalik ainult töö-

riistu kasutades. 

 

Õhuvõtukambrid 
Õhuvõtukambri ehitamine on soovitatav, kui venti-

latsioonimasina(-te) summaarne õhuhulk õhuvõtu-

kambrist on 350-500 l/s. Õhuvõtukamber tuleb ehi-

tada, kui ventilatsioonimasina(-te) summaarne õhu-

võtt õhuvõtukambrist ületab 500 l/s. 

Õhuvõtukambri põrand ja seinte alaosa tuleb teha 

veetihedaks hüdroisolatsiooniga, mille ülespööre 

seinale peab olema vähemalt 200 mm. Õhuvõtu-

kambrisse tuleb paigaldada tehases valmistatud 

kuivtrapp, haisulukk peab paiknema kergesti hool-

datavas kohas ning soojas ruumis. Kanalisatsioon 

tuleb rajada nii, et hoolimata kambris valitsevast 

alarõhust ei pääseks kanalisatsioonist tulev lõhn 

õhuvõtukambrisse. Õhuvõtukambri hooldamiseks 

tuleb paigaldada hooldusuks, minimaalsete läbipää-

suava mõõtudega 0,6x1,2m. Uks peab olema metal-

list U≤1,4 W/(m²K), hingedel avanev, lukuga, soo-

justatud, ilmastikukindel (tsingitud või 

pulbervärvitud) ja tihendiga. Ust peab saama seest-

poolt avada tööriistu kasutamata. Õhuvõtukambri 

laius peab olema vähemalt 800mm ja seespoolsel 

viimistlusel tuleb välistada mistahes kips- ja puit-

toodete kasutamine. 

Õhuvõtukambri mürasummutav konstruktsioon 

projekteeritakse igal konkreetsel juhul eraldi, arves-

tades ventilatsiooniseadme(te) poolt tekitatud müra-

taset ning selle levikut läbi õhuvõtukambri ümbrit-

sevasse väliskeskkonda. 

Kõik õhuvõtukambrid peavad olema käidavad ning 

põrandad taluma koormust 300kg/m². 

Kambrid varustatakse valgustusega. Keskmine val-

gustatus peab olema 50lx. 

Õhuvõtukambri piirdekonstruktsioon peab välistama 

kondensaadi ja hallituse tekke ning garanteerima, et 

kogunev niiskus pääseb konstruktsioonist välja. 

Õhuvõtukambri piirete (sein, lagi ja põrand) soojus-

juhtivus U≤0,28 W/(m²K). Külmasillad tuleb välis-

tada. 

Õhuvõtukambrite konstruktsiooni eesmärgiks on 

välistada lume ning vee sattumise ventilatsiooniag-

regaadi filtritesse. Õhu kiirus õhuvõtukambri ristlõi-

kes ei tohi ületada 1 m/s. 

Õhuvõtukambri välisõhuresti alumine serv peab 

paiknema katusepinnast vähemalt 500mm kõrgusel 

ja fassaadist õhuvõtu korral peab paiknema vähe-

malt 2000mm maapinnast. 

 

Ventilatsioonisüsteemi SFP 
Kogu hoone ventilatsioonisüsteem, vastavalt EVS-

EN 13779 p.6.5, tuleb projekteerida ja ehitada nii, et 

selle erielektritarve SFP (inglise keelest specific fan 

power), ei tohi ületada soojusvahetiga mehaanilise 

sissepuhke-väljatõmbe korral SFP≤2,0 kW/m³/s. 

               
 

 
, kus 

N - kõikide õhujaotussüsteemide ventilaatorite käi-

tamiseks vajalik võimsus koos kõikide kadudega 

(näiteks: kaod sagedusmuunduri(-te)s) 

V - hoone summaarne õhuvahetuse suurus arvutus-

likel koormustingimustel. 

SFP arvutamisel tuleb arvestada filtrite täituvusega. 

Selleks on puhta filtri ja täitunud filtri rõhulangude 

aritmeetiline keskmine (ehk nn „poolmustad filt-

rid“). 

 

Üksikute süsteemide SFP (ilma eelfiltriteta): 

Tingimus 
Süsteemi  

SFPv väärtus 

Ainult mehaaniline väljatõmme ≤0,8 kW/m³/s 

Kui ventilatsioonisüsteemis on ainult 

veeküttekalorifeer 

≤1,8 kW/m³/s. 

Mistahes konfiguratsiooniga ventilat-

siooniseade, mis töötab ööpäevaringselt 

≤1,8 kW/m³/s 

Kui ventilatsioonisüsteemis on veeküt-

tekalorifeer ja jahutuskalorifeer 

≤2,0 kW/m³/s. 

 

Kui seade sisaldab kütte-, jahutus-, 

niisutus- ja kuivatuskalorifeere 

≤2,5 kW/m³/s 

 

VAV süsteemide SFP  

VAV süsteemide SFP arvutus toimub vastavalt 

standardile EVS 13779. 

 

4.5. VENTILATSIOONISEADMED 

Paigaldamise asukoht 
Eelistada tuleb ventilatsiooniseadmete paigaldamist 

köetavatesse ventilatsioonikambritesse.  

Juhul, kui ventilatsiooniagregaadi paigaldamine 

välistingimustesse on vältimatu, tuleb lahendus 

kooskõlastada Tellijaga ning kasutada spetsiaalselt 

välispaigalduseks mõeldud agregaate. 
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Nõuded 
Ventilatsiooniseadmetena tuleb kasutada kompleks-

seid ventilatsiooniseadmeid, mis on valmistatud 

vastavalt kehtivatele standarditele, on testitud vähe-

malt vastavalt standarditele EVS-EN 1886 „Hoonete 

ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaa-

nilised omadused” ja EVS-EN 13053 „Hoonete 

ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Sead-

med, komponendid ja sektsioonid ning omadused” 

ning nende kohta peab olema piisav tehniline doku-

mentatsioon. Seadmed peavad omama kehtivat 

EUROVENT või analoogset sertifikaati. 

Ventilatsiooniseadmed koosnevad isoleeritud kes-

tast, sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatoritest, soo-

jendus- (jahutus-) kalorifeerist, niisutus- (kuivatus-) 

sektsioonist, hooldussektsioonidest, soojustagastist, 

sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtritest, vedrutagas-

tusega ajamiga soojustatud klappidest ja juhtimisau-

tomaatikast. Juhtimisautomaatika tarnitakse ventilat-

siooniseadmest eraldi. Tellijaga kokkuleppel võivad 

siin erandi moodustada kodukasutajale mõeldud 

pisemad ventilatsiooniagregaadid (tavapäraselt koos 

tehaseautomaatikaga) ja ventilatsiooniagregaadid, 

mille tehases paigaldatud automaatika vastab kaardi 

„Hooneautomaatika“ nõuetele. Ventilatsioonisead-

med peavad olema kokkupandud nii, et need vasta-

vad 98/37/EC nõuetele ning omavad CE tähistust.  

Ventilatsiooniseadmete tehniliste parameetrite vali-

kul on üheks oluliseks kriteeriumiks seadmete poolt 

tarbitav aastane soojus- ja elektrienergia kulu. Ener-

giakulu arvutamisel tuleb kasutada spetsiaalset serti-

fitseeritud arvutusprogrammi ja lähtuda Eestis valit-

sevatest klimaatilistest parameetritest. Energiakulu 

arvutustulemused peavad kajastuma projektis. 

Rootorsoojustagastiga ventilatsiooniagregaadid pea-

vad vastama energiatõhususe A klassile ja 

plaatsoojustagastiga vähemalt energiatõhususe B 

klassile vastavalt EUROVENT-i juhendmaterjalile: 

http://www.eurovent-

certification.com/fic_bdd/en/1267033667_AHUeff.p

df. 

 

Ventilatsiooniagregaadi kest ja alusraam 
Ventilatsiooniseadme kest peab vastama vähemalt 

klassile D2, et seade ei deformeeruks ka ventilaatori 

töötades suletud klappide (k.a tuleklapid) korral. 

Kesta tihedus peab vastama vähemalt klassile L2, 

soojajuhtivus klassile T3 ja külmasildade näitaja 

klassile TB3 (vastavalt standardile EVS-EN 1886 

„Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni kesksead-

med. Mehaanilised omadused”). Ventilatsiooni-

seadme kest ei tohi tulekahju ajal eritada mürgiseid 

gaase ega ka põlevaid tilku, kõik uksed peavad ole-

ma varustatud hingedega ja link käepidemetega. 

Ventilatsiooniagregaat paigaldatakse korrosiooni-

kindlale (näiteks kuumtsingitud) profiilsest metallist 

alusraamile, mis on varustatud reguleeritavate jalga-

dega. Jalgade alla paigaldatakse mürasummutavad 

kummipadjad. Alusraami kõrgus peab olema vähe-

malt 150 mm ning vertikaalsuunas reguleerimise 

võimalus vähemalt 80 mm. Ventilatsiooniagregaat 

ühendatakse alusraamiga poltühendustega. 

 

Ventilaatorid 
Ventilaatoritena peab kasutama otse võllil olevaid 

tsentrifugaal-, radiaal- või aksiaal-

tsentrifugaalventilaatoreid. Ventilaatorid tuleb 

ühendada seadme korpusega vibratsioonitõkestus-

pukside kaudu. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ma-

sinate isoleerimisele hoone konstruktsioonidest. 

Ventilaatori käitamiseks tuleb alati valida EC või 

PM mootor.  

 

Kalorifeerid 
Soojenduskalorifeerina tuleb kasutada veekalorifee-

ri. Kalorifeeri soojusväljastust reguleeritakse soo-

juskandja temperatuuri reguleerimisega pumbasõl-

mes. Tsirkulatsioonipump peab asetsema tagasivoo-

lul. Kalorifeeri kaitsmiseks külmumise eest peab see 

olema varustatud spetsiaalse keermestatud külma-

kaitse anduri väljaviigu taskuga. Antud külmakaitse 

väljaviigu asukoht on tehase poolt paigaldatud. 

Külmumisriski vähendamiseks ei tohi soojuskandja 

temperatuurilang kalorifeeris olla suurem kui 20°C, 

soovitavalt 15°C. Soojuskandja voolutakistus on 

kuni 25 kPa. Küttekalorifeeri mustumise kompen-

seerimiseks tuleb võimsuse valikul arvestada vähe-

malt 5°C reserviga (soojustagastist väljuv tempera-

tuur peab olema 5°C kõrgema temperatuuriga kui 

küttekalorifeeri sisenev arvutuslik temperatuur). 

Antud võimsuse reservi ei arvestata küttesüsteemi 

soojusallika dimensioneerimisel. 

Kõik ventilatsiooniseadmetes paiknevad jahutuska-

lorifeerid tuleb varustada segamissõlmedega. Kül-

makandja voolutakistus võib olla kuni 25 kPa ja 

takistus õhule max 70Pa. Jahutuskalorifeeri võimuse 

reservi valikul tuleb arvestada mitte töötava 

soojustagastiga - kalorifeeri sisenev välisõhupara-

meetrid tuleb valida +27°C Rh=50%, kondensaadi-

vabade süsteemide korral +27°C Rh=60%. 

 

 

http://www.eurovent-certification.com/fic_bdd/en/1267033667_AHUeff.pdf
http://www.eurovent-certification.com/fic_bdd/en/1267033667_AHUeff.pdf
http://www.eurovent-certification.com/fic_bdd/en/1267033667_AHUeff.pdf
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Filtrid 
Ventilatsiooniseadme mustumise vastu tuleb kasuta-

da kottfiltreid. Kottfiltrid peavad olema metallraa-

mis ja peavad olema testitud vastavalt EN 779 stan-

dardi järgi ja omama EUROVENT, VTT või ana-

loogset sertifikaati. Sissepuhkeõhu filtri klass on F7, 

vajadusel kasutatakse G4 eelfiltrit, väljatõmbel ka-

sutada vähemalt M5 klassi filtrit. Filtri pindala peab 

olema arvutatud järgmiselt: 

                    õhuhulk m³/s 
= filtri pindala m² 

õhu liikumiskiirus filtri pinnal 0,1m/s 

 

Kõik filtrisektsioonid tuleb varustada filtri rõhukadu 

näitavate manomeetritega. Töövõtja peab ventilat-

sioonitööde lõpetamisel Tellijale üle andma ühe 

komplekti puhtaid filtreid. 

 

Soojustagasti 
Ruumide ja kabinettide ventilatsiooniseadmetes 

tuleb kasutada niiskustagastust võimaldavat hügro-

skoopset rootortagastit. Juhul, kui väljatõmme toi-

mub ruumidest, kus eksisteerib ebameeldiva lõhna 

või terviseohtlike ainete esinemise võimalus, tuleb 

kasutada vastavalt kas plaatsoojustagastit või vahe-

soojuskandjaga soojustagastit. 

Vahesoojuskandjaga tagasti vedeliku poole vooluta-

kistus ei tohi ühe soojusvaheti kohta olla suurem kui 

40 kPa.  

Soojustagastite temperatuurikasutegur võrdse sisse-

puhke- ja väljatõmbeõhu hulga korral: 

 vahesoojuskandja - vähemalt 45% 

 ristivoolu plaatsoojustagasti – vähemalt 

60%  

 vastuvoolu plaatsoojustagasti  - vähemalt 

80% 

 rootorsoojustagasti - vähemalt 80%.  

Plaatsoojustagastid peavad sulatamise ja suvise öise 

jahutamise eesmärgil olema koos mootorajamiga 

möödaviiguklappidega. Soojustagasti jäätumise 

vältimise tõttu lisanduv küttevõimsuse ja -energia 

vajadus võetakse küttesüsteemi arvutuses arvesse. 

Antud kasutegurid on talviste olude arvestusega, et 

õhuniiskus siseruumides on Rh=20% ja välisõhu-

niiskus Rh=90%, siseõhutemperatuur +21°C. Suvi-

sed vastavad parameetrid on: siseõhu temperatuur 

+24°C ja Rh=40%, välisõhutemperatuur +27°C ja 

Rh=50%, kondensaadivabade süsteemide korral 

+27°C ja Rh=60%. 

Soojustagastist väljuv temperatuur ja kalorifeeri 

sisenev temperatuur peab olema piisava reserviga. 

Kalorifeeri sisenev arvutuslik õhutemperatuur peab 

olema vähemalt 5°C madalam soojustagastist välju-

vast arvutuslikust temperatuurist (ingl.keeles 

Overlap). 

Kõik soojustagastid tuleb varustada rõhukadu näita-

vate manomeetritega. Rootorsoojustagastil peab 

olema pöörlemist kontrolliv andur, mis rihma kat-

kemisel annab häire hooneautomaatikasse. 

Vahesoojuskandjaga soojustagasti korral tuleb au-

tomaatikasüsteemiga ühendatud rõhuandur paigal-

dada kontuuri kõrgeimasse punkti. 

 

Klapid 
Ventilatsiooniseadme värskeõhu- ja väljaviskeklapid 

peavad olema varustatud vedrutagastusega ajamiga 

ja asendikontaktiga. Need tuleb paigaldada välis-

piirde ja seadme vahele nii, et seadme mittetöötami-

sel oleks välditud külma välisõhu tungimine sead-

messe. Klapi soojajuhtivustegur ≥ 4 W/m²K ja tihe-

duse klass ≥ 3 (vastavalt standardile EVS-EN 1751 

„Hoonete ventilatsioon. Lõppelemendid. Klappide ja 

ventiilide aerodünaamiline katsetamine”).  

 

Ventilatsiooniagregaadi hoolduse võimalda-

mine 
Ventilatsiooniseadme hooldust või puhastamist va-

javate osade juurde pääsemiseks jäetakse kuni 

800mm  sügavatesse seadmesse vähemalt 300 mm 

ja sügavamate seadmete korral vähemalt 500mm 

laiused hooldussektsioonid. Hooldusvõimalus peab 

olema mõlemal pool kalorifeere, soojustagasteid ja 

niisuteid. Seadmete ette hoolduspoolele peab jääma 

vähemalt seadme laiune teenindusala. Kõik hooldus-

sektsiooni uksed peavad olema varustatud hingede-

ga ja linkkäepidemetega. Ventilatsiooniagregaadid, 

mille tootlikkus ≥1m
3
/sek tuleb varustada vaatlus-

aknaga ja sisemise valgustusega. 

 

4.6. VÄLJATÕMBE-

VENTILAATORID 

Juhul, kui väljatõmbeks ei kasutata kompleksseid 

sissepuhke-väljatõmbeseadmeid (näiteks väljatõm-

me tualettruumidest ja kohtväljatõmmete puhul), 

tuleb kasutada ruumi paigaldatavaid ventilaatoreid 

või katuseventilaatoreid. Nendele esitatavad nõuded 

on samad, mis ventilatsiooniseadmetes olevatel ven-

tilaatoritel. Kohtväljatõmmete ventilaatorid peab 

ühendama hoone automaatikasüsteemiga (olek ja 

ajaline juhtimine). 
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Katuseventilaatori puhkeava kõrgus katusepinnast ei 

tohi olla madalam kui 900mm. Samuti tuleb jälgida, 

et katuseventilaator ei põhjustaks lume sulamist 

katusel. Katuseventilaatorid peavad olema varusta-

tud turvalülitiga (RYL 2002 I osa G3113). 

 

4.7. MÜRASUMMUTID 

Mürasummutid ja ventilatsioonitorustiku lahendus 

tuleb kavandada nii, et ventilatsioonitorustikus leviv 

ja/või ventilatsiooniseadmete poolt tekitatud müra ei 

põhjustaks teenindatavates ruumides ja seadme suh-

tes ümbritsevas keskkonnas lubatust suuremat müra-

taset ning ventilatsioonisüsteem ei halvendaks piir-

dekonstruktsioonide minimaalselt vajalikku mürapi-

davust. Kasutada võibe nii toru- kui ka plaatmüra-

summuteid. Painduvate mürasummutite kasutamine 

on lubatud vaid erandkorras, seda Tellijaga eelnevalt 

kirjalikult kooskõlastades. Mürasummutid peavad 

olema testitud ja omama mürasummutuskarakteris-

tikuid oktaavribade kaupa. Mürasummutid peavad 

olema valmistatud mittepõlevatest materjalidest.  

 

4.8. VENTILATSIOONITORUSTIK 

Nõuded 
Ventilatsioonitorustik tuleb reeglina teha tsinkple-

kist spiraalvaltsiga ümartorudest. Vajadusel kasuta-

takse kandilise ristlõikega torustikku. Kasutatavate 

torude materjali valik, ehitus ja seinapaksused pea-

vad vastama EVS 812-2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: 

Ventilatsioonisüsteemid.” nõuetele. Painduvate ven-

tilatsioonitorude kasutamine on lubatud vaid erand-

korras, seda eelnevalt Tellijaga kirjalikult kooskõ-

lastades. Võimlate ventilatsioonitorustik peab mul-

jumise vältimiseks olema valmistatud vähemalt 

1,0mm plekist. Selleks, et pallid ei jääks torustiku 

taha kinni, peavad torud olema laest ning seinast ca 

500mm kaugusel või olema kaitstud muude ehitus-

like konstruktsioonidega. 

 

Õhukanalite isoleerimine 
Ventilatsioonitorustiku isoleerimine peab tagama, et 

soojuskaod ei ole optimaalsetest suuremad. Vältima 

peab niiskuse kondenseerumist ventilatsiooni kanali 

pinnal ning tagada tuleb tuleohutus. Nähtavates 

kohtades tuleb isolatsiooniks kasutada fooliumkatte-

ga mineraalvilltooteid.  

Isoleerimine peab vastama Soome LVI 50-10344, 

LVI 50-10345 või EVS 860 nõuetele. 

Isolatsioon teostatakse fooliumkattega mineraalvil-

laga. Isolatsiooni tuleb kaitsta välistingimuste või 

mehaaniliste vigastuste eest plekiga. Välisõhu käes 

(katusel, fassaadidel jne) paiknevad õhukanalid tu-

leb katta veetihedalt (kandilised kanalid topelt valt-

simisega ja  ümarkanalid sikete teel) tsinkplekiga. 

Kütmata kuivades ruumides olevad kanalid ei pruugi 

vajada ilmastikukindlat katet, kuid nad võivad vaja-

da mehaanilist kaitset – nt kütmata pööningud. Teh-

nilistes ruumides kuni 2m kõrguseni olevatel õhuka-

nalitel on vajalik mehaaniline kaitse. Kui kattepleki 

läbimõõt/küljepikkus on D<500mm on kattepleki 

paksus 0,5mm ja kui katte läbimõõt D≥500mm, 

peab kattepleki paksus olema 0,7mm. Tsingi paksus 

kattplekil peab olema vähemalt 275g/m². Katteplek-

kide ühendused peavad olema needitud vähemalt 

7tk/jm. Arhitektuursetest nõuetest tulenevalt võivad 

katteplekid olla värvilised, sellisel juhul tuleb eelis-

tada PVC-ga kaetud tsingitud terasplekke. 

Heliisolatsiooni paksus õhukanalitel määratakse 

akustiliste arvutustega. 

Õhukanalite soojusisolatsiooni paksus sõltuvalt ka-

nalisisese ning ümbritseva õhu temperatuuride va-

hest:  

 
 

Tuletõkkeisolatsiooni paksuse valikul tuleb lähtuda 

kehtivatest nõuetest. 

 

Õhukanalite kinnitamine 
Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vasta-

valt EVS-EN 12236 „Hoonete ventilatsioon. Venti-

latsioonikanalite riputid ja toed. Nõuded tugevuse-

le.” ja LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 

„Torustike ja kanalite kinnitamine” nõuetele. Kinni-

tuste dimensioneerimisel tuleb lisaks torustiku kaa-

lule arvesse võtta ka muud koormused nagu torusti-

Kanali läbi-

mõõt
ΔT5⁰C ΔT10⁰C ΔT20⁰C ΔT30⁰C ΔT40⁰C ΔT50⁰C

100 30 30 50 60 80 100

125 30 40 50 60 80 100

160 30 40 50 60 80 100

200 40 50 60 80 100 120

250 40 50 60 80 100 120

315 40 50 60 80 100 120

400 50 50 80 100 100 160

500 50 60 80 100 120 160

630 50 60 80 100 120 160

800 50 60 100 120 120 160

1000 50 80 100 120 160 180

1250 50 80 100 120 160 180

Soojustuse paksus mm/ΔT
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ku või konstruktsioonide vibratsioon ning torustiku 

puhastamisest tulenev koormus. Suuremõõtmeliste 

torustike ja kambrite puhul lisandub ka seal puhas-

tustöid teostava inimese kaal. Ventilatsioonitorusti-

ku kinnituste tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 

sama pikk kui on torustiku tulepüsivusaeg.  

 

Ventilatsioonisüsteemide tiheduse nõuded 
Ventilatsioonitorustiku tihedusklass peab olema 

vähemalt B (D2 p. 3.7.) . Kui paigalduse käigus 

esineb tehnilisi puudujääke, peab läbi viima venti-

latsioonikanalite survekatsetused vastavalt standar-

dile SFS 4699 „Ilmastointi. Ilmastointilaitosten 

tiiviysvaatimukset.” 

Õhukanalite tihedus määratakse rõhukatsega, kus 

mõõdetakse lekkeõhu hulka kanalite välispinna 

ruutmeetri kohta. 

Kui ventilatsioonisüsteem on koostatud tootesertifi-

kaadiga kanaliosadest, võib tihedust kontrollida 

pisteliselt. Pistelise kontrolli ulatus on 20% väljas-

pool ventilatsiooniseadme ruumi olevate peakanalite 

pindalast. 

Kui õhukanalite hulgas on tootesertifikaadita detaile, 

suurendatakse valikkatse ulatust nende pindala võr-

ra. Kui selliseid osi on üle 25% õhukanalite kogu-

pinnast, tuleb mõõta kogu kanalitesüsteemi tihedust. 

Juhul, kui õhukanalid on täies ulatuses valmistatud 

C-tihedusklassile vastavatest kontrollitud kvalitee-

diga ja katsetatud osadest, võib üht ruumi või ruu-

migruppi teenindava ventilatsioonisüsteemi tihedus-

katse asendada paigaldusülevaatusega. 

Õhukanalite tihedust peab mõõtma täies ulatuses 

järgmistel juhtudel: 

- kui nende kaudu liigub radioaktiivseid, 

mürgiseid või söövitavaid gaase sisaldavat 

või muud tervist kahjustavat õhku 

- kohtades, kus õhukanaleid ei ole võimalik 

hiljem remontida ilma ehitustarindeid rik-

kumata 

- kui õhukanaleid on vigastatud 

 

Tiheduskatse  
Tiheduskatse puhul luuakse ventilaatori abil katseta-

tavas õhukanalis nõutud üle või alarõhk (katserõhk). 

Seejärel mõõdetakse lekkeõhu hulk. 

Ventilatsioonisüsteemide tihedusklassid vastavad 

standardile EVS-EN 12237 „Ventilation for 

buildings-Ductwork-Strength and leakage of circular 

sheet metal ducts”. 

4.9. REGULEERKLAPID 

Kasutada tuleb ainult testitud (reguleerimis- ja mü-

rakarakteristikutega) IRIS- tüüpi reguleerklappe, 

mis on varustatud mõõtotsikutega ja mille paigaldus 

peab võimaldama sealt õhuhulga mõõtmise. Ümarad 

reguleerklapid tuleb valida sellised, mis ei ole venti-

latsiooni kanalite puhastamisel takistuseks. Kandi-

liste õhukanalite puhul tuleb kasutada restklappe. 

Kanalites ristlõike pindalaga üle 0,1 m
2
, kasutatakse 

mitmelabalisi restklappe. 

 

4.10. TULETÕKESTID 

Kõik tuletõkestid peavad vastama VV 27. oktoobri 

2004.a määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded“. 

Suitsugaaside levimist tuletõkketsoonis takistatakse 

tõusukanalitega ja õhukanalitele paigaldatavate õhu-

klappide abil. Õhuklapp all mõeldakse suitsugaaside 

levikut tõhusalt tõkestavat väljatõmbe- või sisse-

puhkeelementi või muud küllaldast voolutakistust 

omavat elementi. Õhuklapi või -klappide suurim 

lubatud lekkeõhuvool on 42 dm³/s ruumi kohta, kui 

rõhkude vahe on 100 Pa (vastavalt Soome Ehitus-

normide kogumiku osale E7 Ventilatsiooniseadmete 

tuleohutus 2012 Soome  

 

4.11. PUHASTUSLUUGID 

Puhastusluugid tuleb paigaldada nii sissepuhke- kui 

ka väljatõmbetorustikele: 

 sisemise sulavkaitsmega tuletõkestite juurde 

 armatuuri ja seadmete juurde kui armatuur või 

seade ei ole kergelt eemaldatav või selle konst-

ruktsioon ei võimalda torustiku puhastamist lä-

bi selle 

 üle 45° põlvede juurde 

 püstikute ülemistesse ja alumistesse otstesse 

 õhujaotuskambritele 

 väljatõmbetorustikul sirgetele torulõikudele, 

kui puhastusluukide või muude puhastamist 

võimaldavate seadmete vahekaugus on üle 15 

m. Vahekaugus võib olla pikem, kui vahepeal 

puuduvad puhastamist takistavad asjaolud. Sis-

sepuhketorustikel võib puhastusluukide vaheli-

ne kaugus olla kuni 15 m.  
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4.12. LÕPUELEMENDID (ÕHUJAGA-

JAD, RESTID JA PLAFOONID) 

Lõpuelemendid tuleb valida ja paigutada nii, et kogu 

viibimistsooni ulatuses on tagatud efektiivne ja 

nõuetekohane õhuvahetus, õhu liikumisest läbi lõ-

puelemendi ei teki lubatust suuremat müra, lõpu-

elemendid summutavad piisavalt ventilatsioonito-

rustikust levivat müra ja omavad piisavat reguleeri-

misvõimet.  

Jahutust nõudvates ruumides tuleb kasutada kõrge-

ma külmakandja temperatuuriga mittekondenseeri-

vaid kohtjahuteid (aktiivseid ventilatsiooniga läbi-

puhutavaid jahutuspalke). Lõpuelemendid peavad 

olema testitud ja valmistatud mittepõlevatest mater-

jalidest. Lõpuelemente peab saama kontrollida vas-

tava simulatsiooniprogrammiga või valiku dia-

grammiga. Internaadi magamistubades tuleb tagada 

müratase alla 30dB. 

Lõpuelementide valikul tuleb arvestada sisekujun-

dusprojekti või töökohtade paigutusega. 

Kuumköökides (köögiseadmete summaarne võimsus 

on 20 kW või enam), tuleb kasutada eelfiltritena 

toimivaid köögikubusid, mille rasvaeraldus 4µm 

rasvaosakese puhul on vähemalt 80%, õhukoguse 

≥200 l/sek korral. Väljatõmbeagregaadile tuleb sel 

juhul paigaldada näiteks UV filter ja M5 filter. Ka-

sutada tuleb soojustagastiga ventilatsioonisüsteemi. 

Juhul kui naaberhooned asuvad köögi heitõhuavale 

lähemal kui 16 meetrit, peab heitõhu puhastamiseks 

ja lõhnade elimineerimiseks kasutama täiendavaid 

meetmeid, kasutades aktiivsöefiltreid või UV- filtrit. 

 

4.13. VENTILATSIOONITORUSTIKE 

PUHTUS 

Ehituse ajal tuleb ventilatsioonitorustik hoida sule-

tuna, et vältida ehitustolmu jms sattumist torustikku. 

Enne objekti üleandmist Tellijale, on töövõtjal ko-

hustus ventilatsioonitorustikud puhastada ja esitada 

Tellijale torustike ülevaatuse videoraport Tellija 

poolt ettenäidatud kohtadest. Torustike puhastusaste 

peab vastama Soome standardile Suomen Sisäil-

mayhdistys „Sisäilmastoluokitus 2008” visuaalsele 

puhtusklassile P1≤0,7 g/m².  

Peale ehitustööde lõppemist ja vahetult enne objekti 

üleandmist peavad ventilatsioonitorustikud olema 

puhastatud. Vastav tõenduskohustus (videoraport) 

lasub Töövõtjal. 

 

4.14. MÕÕDISTAMINE 

Pärast ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade tasakaa-

lustamist peab töövõtja mõõdistama ja protokollima 

ning esitama Tellijale järgmised mõõteprotokollid: 

kogu hoone SFP, ventilatsioonisüsteemide SFPv, 

ventilatsiooniagregaadis olevat rõhkude vahet õhu-

võtu ja väljapuhke sektsioonide vahel (kontrolli-

maks puhtakspuhumissektori toimivust) ja mürataset 

keskkonda ja õhukanalitesse. 

 

4.15. AUTOMAATIKA 

Ventilatsiooniagregaadid tuleb ühendada tsentraalse 

hooneautomaatikaga, mille kaudu toimub jälgimine, 

juhtimine ja häirete töötlemine. Visualiseeritavad 

parameetrid on toodud kaardil „Hooneautomaatika“ 

tabelis  „Parameetrite ja häirete prioriteetide tabel“ 

(peaarvesti, küttekontuur, ventilatsiooni kontuur). 

Agregaatide juhtimine peab olema võimalik samuti 

kohapealse kontrolleri ekraanilt. 

Keelatud on kasutada tehases paigaldatud automaa-

tikat, ventilatsiooniagregaadi automaatika peab ole-

ma ehitaja töövõtt, välja arvatud juhul, kui tehases 

paigaldatud automaatika vastab „Hooneautomaati-

ka“ kaardile. 
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5.1. KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 
 

Seadused ja määrused 
[WWW] Ehitusseadus 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a 

määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded“ 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a 

määrus nr 68 „Energiatõhususe miini-

mumnõuded” 

[WWW]  Majandus- ja kommunikatsiooniminist-

ri 8.oktoober 2012 määrus nr 63 „Hoo-

nete energiatõhususe arvutamise me-

toodika“  

[WWW] Sotsiaalministri 4.märts 2002. a määrus 

nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puh-

kealal, elamutes ning ühiskasutusega 

hoonetes ja mürataseme mõõtmise 

meetodid“ 

 

Kvaliteedinõuded 

 Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 

“Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. 

Osa 1“ 

 LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 

2004 "Torustike paigaldamine" 

 LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 

2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine 

 EN 12735-1: „Õhu konditsioneerimise 

ja jahutuse vasktorud“ 

 EÜ määrus nr 2037/2000: „Osoonikihti 

vähendavate ühendite kasutamine“. 

 

Standardid 
EVS 811 „Hoone ehitusprojekt” 

EVS 865-1 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: 

Eelprojekti seletuskiri” 

EVS 865-2 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. 

Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjel-

dus” 

EVS-EN 15251 „Sisekeskkonna algandmed hoo-

nete energiatõhususe projektee-

rimiseks ja hindamiseks lähtudes 

siseõhu kvaliteedist, soojuslikust 

mugavusest, valgustusest ja 

akustikast 

EVS 906  „Mitteeluhoonete ventilatsioon. 

Üldnõuded ventilatsiooni- ja 

ruumiõhu konditsioneerimissüs-

teemidele. Eesti rahvuslik lisa 

standardile EVS-EN 13779“ 

EVS-EN 13779 Mitteeluhoonete ventilatsioon. 

Üldnõuded ventilatsiooni- ja 

ruumiõhu konditsioneerimissüs-

teemidele 

EVS 844 „Hoone kütte projekteerimine“ 

EVS 860-1 „Tehniliste paigaldiste termiline 

isoleerimine. Osa 1: Torustikud, 

mahutid ja seadmed. Isolatsioo-

nimaterjalid ja -elemendid” 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012022
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12866223
https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/118102012001
https://www.riigiteataja.ee/akt/163756
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5.2. NÕUDED JAHUTUSSÜSTEEMI-

LE 

Ruumide sisekliimale püstitatud nõuetest lähtuvalt 

tuleb hoonesse rajada jahutussüsteem.  

Ruumide kohased mikrokliima vajadused on kirjel-

datud juhendi lisas „Ruumikaardid“.  

Tsentraalse jahutussüsteemi külmakandjaks on vesi 

või etüleenglükooli vesilahus, erijuhtudel võib Telli-

ja nõusolekul kasutada muid lahendeid. Mainitud 

jahutussüsteemi korral tuleb jälgida, et külmakandja 

temperatuuri ei lange alla 0 °C.  

Jahutustorustikule tuleb projekteerida ja paigaldada 

vajalikud filtrid, et tagada süsteemi pikaealisus.  

Arvutuslikeks välisõhu parameetriteks jahutussüs-

teemi projekteerimisel on +27 C ning 50%RH. Ar-

vutuslik ruumiõhu temperatuur on +24°C. 

Juhul, kui jahutusseadmed paigaldatakse katusele 

või sissepuhkeventilatsiooni õhuvõtt asub hoone 

päikesepoolsel küljel, tuleb vajaliku jahutusvõimsu-

se määramisel arvestada ka seadmesse sattuva välis-

õhu soojenemist (eelnevalt Tellijaga kooskõlasta-

des). 

Veejahuti poolt tekitatav müra ei tohi 10 m kaugusel 

ületada 65 dB(A). Samal ajal ei tohi müra ületada 

standardis ja Sotsiaalministri määruses nr 42 „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühis-

kasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise mee-

todid“ toodud parameetreid. Veejahuti kõik ventilaa-

torid peavad olema varustatud turvalülititega. Vee-

jahuti ventilaatoreid juhitakse sagedusmuundu-

ri(te)ga. Külmamasina ja veejahuti vaheline torustik 

on täidetud 40% vesi-glükool lahusega. Õhu pare-

maks ärastamiseks vesi-glükooli ringist peab enne 

veejahutit, torustiku kõrgemas punktis, olema voolu-

rahustina toimiv ekstsentriline 2 kordne toru laien-

dus, millel on üleval pool kaks väljundit: üks auto-

maatseks õhutamiseks ja teine käsitsi õhutamiseks, 

mille ½“ toru on kaarega juhitud katuse poole. Jahu-

tatava vee temperatuuri täpsus peab olema vähemalt 

±1 °C. Juhul, kui jahutussüsteemi maht on külma-

masina stabiilse töö tagamiseks liiga väike, tuleb 

lisada akumulatsioonipaak. Akumulatsioonipaagi 

mahu arvutamiseks tuleb külmamasina väikseima 

astme jahutusvõimsus korrutada 24-ga. Juhul, kui 

jahutustarve on ka välisõhu temperatuuril alla +5 °C 

tuleb ehitada vabajahutus kontuur. Veejahuti 

dimensioneerimisel tuleb arvestada välisõhu tempe-

ratuuriga +35°C.  

Veejahuti nimivõimsuse puhul peab lähtuma tingi-

musest: 

               

kus 

     – veejahuti nimivõimsus 

     – kompressori jahutusvõimsus 

     – kompressori elektriline võimsus 

Veejahuti nimivõimsus peab olema vähemalt komp-

ressori jahutusvõimsus millele on lisatud kompres-

sori elektriline võimsus. 

 

5.3. JAHUTUSSÜSTEEMI KÜLMA-

ALLIKAD 

Jahutussüsteemi külmaallikaks on külmajaam (kül-

makandjaks vesi), mis asub köetavas ruumis, koos 

väliskeskkonda paigaldatavate dry-cooleritega. Eri-

juhtudel, kirjalikul kokkuleppel tellijaga, võib kasu-

tada kompaktset, vabajahutusfunktsiooniga külma-

masinat (külmakandjaks glükooli vesilahus), mis 

paigaldatakse õue. Jahutusseadmete kohta peab 

olema piisav tehniline dokumentatsioon. Seadmed 

peavad omama kehtivat EUROVENT sertifikaati. 

 

Külmamasin 
Külmamasin peab olema varustatud mitme kruvi- 

või scroll-tüüpi kompressoriga.  

Jahutussüsteemi projekteerimisel ja ehitamisel tuleb 

silmas pidada, et EER (jahutusvõimsuse suhe tarbi-

tavasse elektrivõimsusesse) koos kompressoriga, 

pumbasõlme ja kondensaatoriga ei tohi kogu võim-

susskaalas olla väiksem kui EER≥3,5 ja ESEER 

(jahutusseadmete tootja poolt antud jahutusperioodi 

keskmine jahutustegur) ESEER≥5,0.  

Külmamasin peab olema varustatud elektri-

automaatikakilbiga ja autonoomse digitaalse juhti-

mispaneeliga, kust peab olema võimalik saata juh-

timise ja häire signaale tsentraalsesse juhtimissüs-

teemi. Külmamasina kompressorid tuleb tarnida 

koos kompensatsiooni kondensaatoritega ja sage-

dusmuunduritega või pehmekäivititega. Külmama-

sin peab olema varustatud kas LON, M-bus, 

Modbus või Bacnet automaatikakaardiga ja tarkva-

raga ning see tuleb siduda hooneautomaatikaga. 

Külmamasin tuleb paigaldada spetsiaalsetele vibro-

alustele vältimaks müra levikut konstruktsioonides-

se. 
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5.4. JAHUTUSSÜSTEEMI AUTO-

MAATIKA 

Jahutussüsteemi automaatika tuleb ühendada tsent-

raalse hooneautomaatikaga. Ühendatavad parameet-

rid on toodud kaardil „Hooneautomaatika“ tabelis 

„Parameetrite ja häirete prioriteetide tabel“. 

Kondensaadivaba süsteemi korral tuleb jahutusto-

rustikule tuleb paigaldada kondensaadi andur, et 

tõsta jahutusvedeliku temperatuuri kondensaadiohu 

vältimiseks. 

 

Manomeetrid 
Manomeetrid tuleb paigaldada filtritele ja pumba-

sõlmedele rõhulangude mõõtmiseks. Manomeetrid 

peavad olema varustatud manomeetriventiiliga (näi-

du „nullimiseks“), olema läbimõõduga ca 100mm ja 

minimaalse täpsusklassiga 2,5. Kõik manomeetrid 

peavad olema kalibreeritud. 

Ühendatavad parameetrid on toodud kaardil „Hoo-

neautomaatika“ tabelis „Parameetrite ja häirete prio-

riteetide tabel“.  

 

5.5. KÜLMATARBIJA JA KÜLMA-

KANDJA 

Jahutussüsteemi külmatarbijateks on ventilatsiooni-

seadmetes paiknevad jahutuskalorifeerid ja/või ruu-

midesse paigaldatavad kohtjahutid. Kasutada tuleb 

kõrgema külmakandja temperatuuriga mittekonden-

seerivaid kohtjahuteid (aktiivseid ventilatsiooniga 

läbipuhutavaid jahutuspalke), muud lahendused 

tuleb Tellijaga kirjalikult kooskõlastada. 

Jahutite valikul tuleb arvestada nii ruumi soojuseral-

duste suuruse, soojuseralduste muutumiskiiruse, kui 

ka piirdekonstruktsioonide inertsiga. 

Jahutusvõimsuse reguleerimine toimub ruumi tem-

peratuuriregulaatori poolt juhitava ajamiga 2- või 3-

teeventiiliga.  

Kõik ventilatsiooniseadmetes paiknevad jahutuska-

lorifeerid tuleb varustada segamissõlmedega. Kül-

makandja voolutakistus võib olla kuni 25 kPa. 

 

5.6. VENTILAATORKONVEKTOR 

Ventilaatorkonvektorite jahutusvõimsuse reguleeri-

mine võib toimuda üksnes läbi sagedusmuunduri(-

te), reguleerides ventilaatori pöörlemiskiirust.  

Ventilaatorkonvektorite valikul peab arvestama 

tuntava jahutusvõimsusega (sensible cooling 

capacity). Valik peab toimuma keskmisel kiirusel 

arvestusega, et ruumis paiknevate tehnoseadmete 

summeeritud müratase ei ületa lubatud väärtust ja on 

tagatud seadme võimsuse reserv. Ventilaatorkon-

vektori nimivõimsus tuleb arvestada keskmisele 

(tavaliselt teisele) kiirusele. 

Kõik ventilaatorkonvektorid tuleb paigaldada ja 

seadistada selliselt, et töökohtadele ja viibimistsoo-

nidele pealepuhumine on välistatud, st. õhu liikumi-

se kiirus töötsoonis on väiksem kui 0,2 m/s (vasta-

valt standardile EVS 906). 

Ventilaatorkonvektorid võib kasutada peamiselt 

ainult neis ruumides, kus soojuskoormus võib kiires-

ti tõusta (nt konverentsiruumid, nõupidamisruumid 

jms). 

 

5.7. JAHUTUSE SPLITSÜSTEEM 

Autonoomsete split- ja/või multisplit-

jahutussüsteemide kasutamine on otstarbekas kui: 

 jahutamist vajavad ainult hoone üksikud ruu-

mid (nõrkvooluruum, arvutiklass, UPS-i ruum, 

peakilbiruum ja arhiiviruum) 

 tegu on eriruumidega (serverid soojuskoormu-

sega kuni 8 kW, jms). 

Reeglina tuleb kasutada inverter tüüpi õhk-õhk soo-

juspumpa, mille EER≥4,0 ja ESEER≥5,0. Inimeste 

pideva viibimisega ruumis tuleb jahutusseadmete 

siseosade nimivõimsus arvestada keskmisel kiirusel 

ja sel juhul ei tohi siseosade müratase koos hoone 

üldventilatsiooniga ületada 35dB(A). 

Splitsüsteemide kondensaadi äravool peab olema 

isevoolne. Selle paigaldamisel tuleb kasutada jäika 

plastmasstoru, mis tuleb monteerida vajaliku kalde-

ga.  

Kõik ühendused üldkanalisatsiooni tuleb teha läbi 

vesiluku, soovitavalt kraanikausside all. Kui kraani-

kausside all asuvaid vesilukke ei ole võimalik kasu-

tada, peavad vesilukud olema eraldi veega täideta-

vad. Pärast kondensaaditorustike väljaehitamist 

tuleb kõik lõigud eraldi katsetada ja selle kohta tuleb 

esitada kaetud tööde akt. 

Suurema töökindluse saavutamiseks, peavad 

splitsüsteemide välisosad olema varustatud karteri 

soojendusega,  kondensaator pööreteregulaatoriga 

rõhu baasil (cut-off versioon) ja LAC ventiiliga 
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(rõhukontroll, mis kontrollib ja hoiab stabiilset rõh-

ku kondensaatorist tagastuva vedela liini peal.) 

 

5.8. KÜLMAINE 

Külmaaine valikul tuleb arvestada EÜ määruse nr 

1784/2006 nõuetega.  

Jahutussüsteemi külmaainetena tuleb kasutada loo-

dussõbralikke ühendeid, näiteks HFC-ühendeid 

nagu R407C, R134a ja R410A. CFC- ja HCFC-

ühendite kasutamine ei ole lubatud.  

 

5.9. TORUSTIK 

Külmaainetorustik freoonisüsteemidele tehakse 

standardile EN 12735-1 vastavatest puhastatud, 

kuivatatud ja suletud vasktorudest. Jootmistöid teos-

tatakse lämmastikukeskkonnas. 

Vesi- ja vesi-glükooli jahutussüsteemi külmakandja 

torustik tuleb valmistada mustadest terastorudest, 

mille paigaldusnõuded on samad, mis kütte- ja soo-

javarustustorustike puhul.  

Torustik tuleb puhastada ja värvida väljastpoolt 

vähemalt kaks korda korrosioonivastase värviga. 

Siseruumides paikneva torustiku värvikihi paksus on 

minimaalselt 80 μm, välistingimustes 200 μm.  

Pärast torustiku väljaehitamist, kuid enne süsteemi 

käivitamist, tuleb teostada torustiku läbipesu ja sur-

vestamine. 

 

5.10. ISOLEERIMINE 

Külmad torustikud tuleb kondensaadi ja ülemäärase 

külmakao vältimiseks isoleerida. Isolatsiooniks tu-

leb kasutada veeauru difusiooni kindlat (µ ≥ 5000) 

ja tuleohutusnõudeid täitvat poorkummisolatsiooni. 

Mittepõleva isolatsiooni vajaduse korral tuleb kasu-

tada aurutõkkega mineraalvillkoorikuid. Külma-

kandja torustike isolatsioon peab konstruktsiooni 

läbiviikudes olema paigaldatud katkematult. Enne 

paigaldamist tuleb valitud materjal kooskõlastada 

päästeameti esindajaga. 

Isolatsioonikihi paksused peavad minimaalselt vas-

tama tabelis 5.1. toodule. 

 

 

 

 

Torustik  Isolatsioonikihi paksus 

(mm) 

Ø≤ 32 mm 9 mm 

Ø ≤ 125mm 13 mm 

Ø > 125mm 19 mm 

mahutid 23 mm 
Tabel 5.1. – Torude isolatsioonikihi paksus 

 

Jahutussüsteemi soojad torustikud (dry-cooler) tuleb 

isoleerida: 

 Vähendamaks soojuseraldusi ruumi, kus torus-

tik asub 

 Ohutuskaalutlustel 

 Juhul kui külmajaama jääksoojust kasutatakse 

hoone kütteks või sooja vee kuumutamiseks. 

 

Soojade torustike isoleerimisel tuleb kasutada mine-

raalvillkoorikuid.  

Isoleerimine peab vastama Soome LVI 50-10344, 

LVI 50-10345 või EVS 860 nõuetele. 

 

5.11. REGULEER- JA SULGARMA-

TUURID 

Torustik peab olema varustatud vajaliku arvu 

reguleer- ja sulgarmatuuridega selliselt, et süsteemi 

saab häälestada projektijärgsetele veehulkadele ja 

sulgeda süsteemi osi selliselt, et kõigi seadmete 

vahetused on võimalik teha minimaalse vee kaoga.  

Reguleerarmatuur peab olema rõhust sõltumatu 

tasakaalustus - reguleerventiil ning sellel peavad 

olema mõõtotsikud.  

Jahutuselemendi (fan-coil või jahutuspalgi) tempera-

tuuriväljastuse reguleermootorventiil peab olema 

keermeühendusega M30x1,5. Kõik sulgarmatuurid  

d ≤ 200 peavad olema täisavaga kuulkraanid. Kõik 

reguleer- ja sulgarmatuurid tuleb paigaldada selli-

selt, et nende kasutamine ei ole takistatud ja see on 

võimalikult mugav. 
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6.1  KASUTATAV ALUSDOKUMEN-

TATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Ehitusseadus 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a 

määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded“ 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a 

määrus nr 68 „Energiatõhususe miini-

mumnõuded” 

[WWW] Majandus- ja kommunikatsiooniminist-

ri 8. oktoober 2012. a määrus nr 63 

„Hoonete energiatõhususe arvutamise 

metoodika“ 

[WWW] Majandus- ja kommunikatsiooniminist-

ri 4. mai 2004. a määrus nr 123 „Ehi-

tusmaterjali ja -toote nõuetele vastavu-

se tõendamise kord ja eri liiki ehitus-

toodete nõuetele vastavuse tõendami-

seks vajalikud vastavushindamise prot-

seduurid” 

 

Kvaliteedinõuded 

 EJKÜ soovitus / 2007 “Soojussõlmed, 

juhised ja eeskirjad” 

 Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 

“Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. 

Osa 1“ 

 LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 

2004 „Torustike paigaldamine” 

 LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 

2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine 

 

Standardid 
EVS 811 „Hoone ehitusprojekt” 

EVS 865-1 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: 

Eelprojekti seletuskiri” 

EVS 865-2 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. 

Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjel-

dus” 

EVS 844 „Hoone kütte projekteerimine“ 

EVS-EN ISO 13790  

 „Ehitiste energiatõhusus. Ener-

giatarbimise leidmine ruumide 

kütmiseks ja jahutamiseks“ 

EVS-EN 15251 „Sisekeskkonna algandmed hoo-

nete energiatõhususe projektee-

rimiseks ja hindamiseks lähtudes 

siseõhu kvaliteedist, soojuslikust 

mugavusest, valgustusest ja 

akustikast“ 

EVS 812-3 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küt-

tesüsteemid” 

EVS 906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. 

Üldnõuded ventilatsiooni- ja 

ruumiõhu konditsioneerimissüs-

teemidele. Eesti rahvuslik lisa 

standardile EVS-EN 13779“ 

EVS 860 „Tehniliste paigaldiste termiline 

isoleerimine. Torustikud, mahu-

tid ja seadmed. Soojusisolatsioo-

ni teostus.” 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012022
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12866223
https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/118102012001
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13213763
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6.2 ÜLDNÕUDED 

Hoonete soojavarustus tuleb lahendada kaugkütte-

võrgu baasil vastavalt võrguvaldaja poolt väljastatud 

tehnilistele tingimustele. Kaugküttevõrgu puudumi-

sel või sellest loobumise põhjendatuse korral tuleb 

ehitada lokaalkatlamaja. 

Peamised soojustarbijad on tarbevesi, küttesüsteem, 

ventilatsioon, basseiniküte, põrandküte jne. Soojus-

vahetitena tuleb kasutada plaatsoojusvaheteid: tar-

bevee soojusvaheti plaatidega AISI316 ja kütteveel 

AISI 304. Soojusvahetid tuleb arvestada ülepinnaga 

võimaliku mustumise kompenseerimiseks. Soojus-

sõlmes on keelatud kasutada tehases paigaldatavat 

automaatikat, automaatika peab olema ehitaja töövõ-

tus ja visualiseeritud vastavalt Hooneautomaatika 

kaardile. Juhul kui tehases paigaldatud automaatika 

vastab kaardi „Hooneautomaatika“ nõuetele võib 

kasutada tehases paigaldatud automaatikat. 

 

6.3 SOOJUSALLIKAD 

Kütuse valikul ja katlamaja lahenduse väljatöötami-

sel tuleb lähtuda nii majanduslikust tasuvusest kui 

ka mõjust keskkonnale. Eelistatud valikuks on koha-

likud taastuvenergiaallikad. Välistada tuleb kivisöe, 

põlevkivi või turba kasutamine energiaallikana. 

Juhul kui kaugküttetrass on kaugel ja liitumispunkti 

väljaehitus ei ole otstarbekas, kuid kinnistu piires on 

vaba maa olemas, tuleb eelistada maasoojuspumpa-

sid. Juhul kui ei ole võimalik kasutada maasoojus-

pumpasid võib põhikütteks kasutada õhk-vesi tüüpi 

soojuspumpasid. Sõltumata soojuspumba valikust, 

tuleb arvestada täiendava tipukatlaga või kaugkütte-

ga. Soojuspumpade kasutamisel tuleb eelistada või-

malikult madalate pealevoolutemperatuuridega küt-

tesüsteeme. 

Hoone jahutusevajadus tuleb lahendada komplekt-

selt koos maasoojuspumba süsteemi (võimalusel ka 

õhksoojuspumba) kasutamisega. 

Õhk-õhk tüüpi soojuspumpade korral tuleb arvesta-

da sellega, et nimivõimsus oleks tagatud keskmisel 

kiirusel ja tehnosüsteemide üheaegsel töötamisel ei 

tohi müra ületada EVS 906 lisas A toodud väärtusi. 

Nimetatud nõue on võimsusreservi tagamiseks ja 

müravältimiseks. 

Soojuspumpade puhul tuleb SCOP miinimumväär-

tusteks valida vastavalt Hoonete energiatõhususe 

arvutamise metoodikale“ MKM määrusele nr 63 

Vastu võetud 08.10.2012. 

Soojuspumpade automaatika peab olema seotud 

hooneautomaatikasüsteemiga vastavalt Hooneauto-

maatika kaardile. 

Sooja tarbevee tootmisel kaugkütte võrgu abil või 

lokaalse katlamajaga tuleb lisaks kasutada passiiv-

seid energiatootmise lahendusi (nt päikesepaneelid). 

Soojusallikate kasutegur, sõltuvalt energiaallikast, ei 

tohi olla väiksem „Hoonete energiatõhususe arvu-

tamise metoodikale“ MKM määrusele nr 63 Vastu 

võetud 08.10.2012. 

 

6.4 KATLAMAJA 

Katlamajaks on kas omaette ruum või eraldiseisev 

hoone. Katlamaja projekteerimisel ja ehitamisel 

peab arvestama nii katelde, kütusemahutite kui ka 

pumbasõlmede kaaluga ning nendest tuleneva vib-

ratsiooni ja müraga. Katlamaja siseviimistlus peab 

vastama ruumikaardi nõuetele. Põranda konstrukt-

siooniks on nn ujuvpõrand (erijuhud kooskõlastada 

Tellijaga). Vedelkütuste puhul peab trapp olema 

ühendatud kanalisatsiooniga läbi õlipüüduri.  

Suuremahuliste remonttööde teostamiseks peavad 

katlamaja välispiirdes paiknema soojustatud kahe-

poolsed väravad, minimaalsete mõõtmetega 2100(h) 

x 1400 mm. Gaasikatlamaja korral peab olema 

paiskpind. Põlemisõhu kompenseerimiseks peab 

katlamajal olema õhuvõtuava, mis koosneb 

pulbervärvitud või kuumtsingitud välisrestist, putu-

kavõrgust ja filtrist G4. Katelt ümbritseb hooldus-

ruum: katla kohal vähemalt 1200 mm, tagaseinast ja 

külgedel vähemalt 800 mm ja katla põleti ees vähe-

malt 1500 mm. 

Katlaruumis tuleb tagada vähemalt neljakordne 

õhuvahetus tunnis, gaasikatlamaja puhul vastavalt 

Eesti Gaasiliidu juhenditele. Liigtemperatuuri 

eemaldamiseks suvel peab katlaruumi ventileerima 

sundventilatsiooniga ruumiõhutemperatuuri järgi. 

Katlamaja õhuvahetus tuleb kavandada selliselt, et 

välisõhutemperatuuril +25°C ei tõuseks ruumi tem-

peratuur üle +30°C. Katlaruumi ventilatsiooni ei 

tohi siduda hoone üldventilatsiooniga.  

Katlaruumis peab olema roostevaba valamu koos 

tsentraalse sooja- ja külmaveevarustusega. 

 

Katla ja põleti valik 
Katla minimaalne tehase poolt garanteeritud eluiga 

peab olema vähemalt 20 aastat. Välistada tuleb au-
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rukatlaid. Kui katlamaja võimsus on alates 100 kW, 

peab katlamajas olema vähemalt kaks katelt.  

Maagaasi katlad peavad olema kondensatsiooni 

tüüpi, muude energiakandjatega katlad peavad ole-

ma varustatud ökonomaiseriga. 

Katla põletid peavad olema moduleerivad ja hapniku 

reguleerimisevõimalusega. Põleti võimsus peab 

tagama katla nominaalvõimsuse.  

 

Põleti automaatika 
Katla (põleti) lokaalne automaatika peab omama 

automaatikavõrgu liidest (LON, Bacnet, KNX, 

Modbus, M-bus jne), mille kaudu katel ühendatakse 

tsentraalse hooneautomaatikaga.  

 

Korsten 
Metallist korstna puhul peab nii lõõri- kui katteplekk 

olema happekindlast terasest AISI316. Katteplekk 

võib vastavalt arhitekti äranägemisele olla 

pulbervärvitud või PVC kattega. Kondensatsiooni 

katla isolatsioon peab olema kivivillast ja paksus 

minimaalselt 50 mm. 

Õli-, puu- ja klassikalise ökonomaiserkatla korral 

peab metallkorstna kivivill isolatsioon olema mini-

maalse paksusega150mm. 

Muudest materjalidest korstnate puhul tuleb lähtuda 

tootjatehase ehitus- ja paigaldusjuhenditest.  

Korstnast kondensaadi eraldamine peab olema la-

hendatud katlaruumis. Korstna kinnitus, toestus ja 

läbiviigud peavad olema korstna valmistajatehase 

omad ja paigaldatud vastavalt tehase juhendile. 

 

Arvestid ja näitavad mõõteriistad 
Soojusenergia jaotumise arvestamiseks tuleb paigal-

dada soojusarvestid vastavalt hooneautomaatikas 

kirjeldatule: üldmõõtja ja järgmised küttekontuurid: 

radiaatoriküte, ventilatsiooniküte, põrandküte, bas-

seiniküte jne va tarbevesi. Tarbeveele kulunud soo-

jusenergia on arvustuslik. 

Sooja- ja gaasivarustuse arvestid tuleb ühendada 

tsentraalse hooneautomaatikaga automaatikavõrgu 

(LON, Bacnet, KNX, M-bus jne.) liidese kaudu. 

Visualiseeritavad parameetrid on toodud kaardil 

„Hooneautomaatika“ tabelis „Parameetrite ja häirete 

prioriteetide tabel“. Impulssarvestite kasutamine on 

keelatud.  

Küttesõlme tuleb filtritele ja pumbasõlmedele pai-

galdada manomeetrid rõhulangude mõõtmiseks. 

Manomeetrid peavad olema varustatud 

manomeetrventiiliga (näidu „nullimiseks“), läbi-

mõõduga ca 100mm ja minimaalse täpsusklassiga 

2,5. Teromeetriteks tuleb kasutada punase piirituse 

basil töötavaid kraadiklaase mõõtepiirkonnaga 

minimaaselt 0C…120C. Kõik manomeetrid peavad 

enne paigaldust olema kalibreeritud. 

Katlamaja kasuteguri hindamiseks tuleb kütusema-

hutisse paigaldada hooneautomaatikasse ühendatud 

energiakandja nivoo- kulumõõturid. 

Sooja tarbevee veearvesti tuleb ühendada tsentraalse 

hooneautomaatikaga automaatikavõrgu (LON, 

Bacnet, KNX, M-bus jne.) liidese kaudu 

Juhul kui kinnistul on mitu hoonet, peab olema või-

malik soojusenergia kulu mõõta hoonete kaupa. Igas 

hoones olevas soojussõlmes toimub soojuse mõõt-

mine vastavalt Hooneautomaatika kaardile. 

 

6.5 KÜTTESÜSTEEM 

Hoone küttesüsteem peab kütteperioodi jooksul 

tagama ruumide õhutemperatuuri vastavalt EVS-EN 

15251-le „Sisekeskkonna algandmed hoonete ener-

giatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtu-

des siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, 

valgustusest ja akustikast“  

Küttesüsteemi reguleerimistäpsus peab olema ±1°C. 

Pideva viibimisega ruumis tuleb kütteperioodil ta-

gada siseõhutemperatuur +21 C sõltuvalt piirkondli-

kust arvutuslikust välisõhutemperatuurist. Juhul, kui 

välisõhu temperatuur on kõrgem arvutuslikust välis-

õhutemperatuurist, peab olema lõppkasutajal võim-

lik reguleerida siseõhu temperatuuri vahemikus 

+19…+23C. 

Küttesüsteemide soojuskandjaks on vesi. Erandina 

võib lisaks katlamajale elekterkütet kasutada väikes-

tes riietus- ja pesuruumides ning õhkkardinates kuni 

5kW. 

Hoone kütteks tuleb kasutada vee baasil põrand- või 

radiaatorküttesüsteemi. Basseiniruumide, suurema-

huliste väliküttealade (alates võimusest 10kW) ning 

riietus- ja pesuruumide kütteks tuleb kasutada põ-

randkütet. Põrandkütte kasutamine on soovitatav ka 

fuajees. 

Arhiivides ega dokumendihoidlates ei tohi olla läbi-

vaid vedelikega torusid ega vee baasil küttekehi. 

Kasutada tuleb põrand- või õhkkütet. 
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Hoone peaustele või välisuste tamburitesse tuleb 

paigaldada soojendusega õhkkardinad. 

Küttesüsteemide soojuskandjaks on vesi. Erandina 

võib lisaks katlamajale elekterkütet kasutada väikes-

tes riietus- ja pesuruumides ning õhkkardinates kuni 

5kW. 

 

6.6 ARVUTUSLIK VÄLISÕHU TEM-

PERATUUR 

Arvutuslik välisõhu temperatuur tuleb valida vasta-

valt standardile EVS 844 , mis toodud tabelis 6.1. 

 

6.7 SOOJUSSÕLM 

Soojussõlme ruumi ja soojussõlme projekteerimisel 

tuleb lähtuda Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu 

koostatud kehtivatest juhisest „Soojussõlmed. Juhi-

sed ja eeskirjad“. Soojussõlmede automaatika ja 

arvestid peavad vastama RKAS-i Hooneautomaatika 

kaardile. 

Soojussõlmedes olevatele paisupaakide liinile tuleb 

paigaldada sulgeventiil, mille käepide eemaldatakse 

ja paigaldatakse paisupaagi vahetuslähedusse. 

 

6.8 KÜTTETORUSTIK 
Küttesüsteemi avatud (nähtavale jääv) jaotus- ja 

magistraaltorustik tuleb teha terastorudest või sirge-

test latt-komposiittorudest. Torustik tuleb paigalda-

da nii, et selle tehniline seisukord on hõlpsasti jälgi-

tav ning selle väljavahetamine ei tingi konstrukt-

sioonide lõhkumist. 

Torustiku paigaldus peab olema esteetiline (sh välti-

da domineerimist sisekujunduses), korrapärane ja 

ehituskonstruktsioonidega paralleelne. Torustiku 

üleminekud, jagunemised jms peavad olema maksi-

maalselt peidetud (nt ripplae taha vms). Ruumis 

nähtav torustik peab olema esteetiline, tähelepanu 

tuleb pöörata ühenduskohtade puhtusele, sümmeet-

riale jms). Vajalik on koostöö sisearhitektiga. 

Juhul, kui jaotustorustik paigaldatakse konstrukt-

siooni sisse, võib kasutada ka 3- või 5-kihilisi 

komposiittorusid ja nende väljavahetamine peab 

olema võimalik konstruktsiooni lõhkumata – näiteks 

hülsstoru konstruktsiooni sees. 

Konstruktsiooni sees paiknev torustiku osa peab 

olema paigaldatud vastavalt tootja juhistele. 

Põrandküttetorustik tuleb teha hapnikutõkkega PEX-

A plastiktorudest või 3-kihilisest komposiittorust. 

Küttetorustiku liited peavad olema teostatud kas 

keevisühendustena või kasutades press- või laien-

dusliitmikke. Pressliitmikud peavad omama lekke 

indikatsiooni 3 bar 15 min rõhutesti korral vastavalt 

DVGW W534 järgi. Keermesliitmikke lubatakse 

kasutada sulg- ja reguleerarmatuuride ühendamiseks 

ning tehnilistes ruumides. 

Magistraaltorustiku projekteerimisel tuleb vältida 

pikki nähtavale jäävaid jaotustorustiku horisontaal-

seid lõike. Eelistatud on ülemise korruse jaotusto-

rustiku paigaldamine alumise korruse ripplagede 

taha. Samuti tuleb nii projekteerimisel kui ka torus-

tike paigaldamisel juhinduda toru valmistajatehase 

soovitustest joonpaisumise kompenseerimisel. 

Süsteemi pikaealisuse tagamiseks tuleb küttetorusti-

kule projekteerida ja paigaldada mudafilter.  

Pärast torustiku väljaehitamist, kuid enne süsteemi 

ekspluatatsiooni võtmist, tuleb teostada küttesüs-

teemi ja soojusvahetite läbipesu. 

Must terastorustik tuleb puhastada ja katta korro-

sioonivastase värviga vähemalt kahes kihis. Sise-

ruumides paikneva torustiku värvikihi paksus on 

minimaalselt 80 μm, välistingimustes vähemalt 200 
μm. 

 

6.9 REGULEER- JA SULGARMA-

TUUR 

Torustik peab olema varustatud vajaliku arvu 

reguleer- ja sulgarmatuuridega selliselt, et süsteemi 

saab häälestada projektijärgsetele veevooluhulkade-

le ning sulgeda süsteemi osi selliselt, et kõigi sead-

mete vahetused on võimalik teostada minimaalse 

veekaoga.  

Reguleer- ja sulgarmatuur tuleb paigaldada kõikide-

le küttekehadele, küttekehade gruppidele, püstikute-

le, süsteemi - ja põrandkütte harudele. 

Reguleerarmatuur peab olema rõhust sõltumatu 

tasakaalustus - reguleerventiil ning sellel peavad 

olema mõõtotsikud.  

Radiaatorite ja vajadusel ka teiste küttekehade 

reguleerventiili täiturmehhanism (termostaat- või 

mootorventiil) peab olema keermeühendusega 

M30x1,5.  

Koolide ja büroohoonete üldruumides (koridorid, 

kliendisaalid, trepikojad, WC jne) tuleb kasutada 
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vandaalikindlaid termostaatpäid, mille löögitaluvus 

on vähemalt 1000N ja vastavad EnEV ja DIN V 

4701-10 nõuetele. 

Kõik sulgarmatuurid d≤200 peavad olema täisavaga 

kuulkraanid. 

Kõiki paigaldatud reguleer- ja sulgarmatuure peab 

olema mugav kasutada ning nende kasutamine ei või 

olla takistatud. 

 

6.10 TORUSTIKU KINNITAMINE JA 

LÄBIMINEK PIIRDEST 

Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude val-

mistajatehaste soovitustest, kuid kinnituste vahe-

kaugus ei tohi olla suurem kui tabelis 6.1. „Veetoru-

de kinnitusvahemikud“ on antud. Koolides peavad 

põrandast 2,5 m kõrgusele jäävad torustike puhul 

kinnitusvahemikud olema 30% väiksemad tabelis 

6.1. toodud vahemikest. 

Toru 

Ø 

(mm) 

Kinnitusvahemikud (m) 

Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud 

Fe Cu 
PE

X 
PP 

komp

osiit 
Fe Cu 

PE

X 
PP 

komp

osiit 

10-16 2,5 0,6 0,3 0,6 1,2 2,5 0,6 0,3 1,1 1,2 

20 2,5 1,2 0,3 0,6 1,3 2,5 1,2 0,3 1,1 1,3 

25 2,5 2,5 0,4 0,7 1,3 2,5 2,5 0,4 1,3 1,3 

32 2,5 2,5 0,4 0,8 1,4 2,5 2,5 0,4 1,4 1,4 

40 2,5 2,5 0,5 0,9 1,4 2,5 2,5 0,5 1,6 1,4 

50 3,0 2,5 0,5 1,0 1,5 3,0 2,5 0,5 1,8 1,5 

63 - 2,5 0,6 1,2 1,5 - 2,5 0,6 2,0 1,5 

75, 

65 
4,0 - 0,6 1,3 1,5 4,0 - 0,6 2,0 1,5 

90, 

80 
4,0 3,0 0,7 1,5 2,4 4,0 3,0 0,7 2,3 2,4 

110, 

110 
5,0 3,0 0,7 1,7 2,4 5,0 3,0 0,7 2,4 2,4 

Märkused:  

1. Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud 

torustikele. 

2. Vasktorude seinapealsel paigaldusel kinnitatakse 

0,6 m 

3. Komposiittorud kinnitatakse seinapealsel paigal-

dusel  

D 16 – 0,5 m, 

D 20 – 0,8 m 

4. PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigal-

datakse hülsstorus. 

5. Komposiittorud paigaldatakse süvistatult analoo-

giliselt PEX-torudega hülsstorus või suletud poori-

dega koorikisolatsioonis D 9 mm. 
Tabel 6.1. – Veetorude kinnitusvahemikud 

 

Piiretest läbiminekul ei tohi torude vaba liikumine 

piirdes olla takistatud. 

Betoonpiirdest läbiminekul tuleb küttetoru paigalda-

da kaitsehülsi või koorikisolatsiooni sisse. 

 

6.11 ISOLEERIMINE 

Isoleerimine peab vastama LVI kaartidele 50-10344 

ja 50-10345 või EVS 860. 

Magistraaltorustik ja ruume läbiv harutorustik tuleb 

isoleerida fooliumkattega mineraalvillkoorikutega, 

mille paksus on järgmine: 

 DN>100 – 60 mm 

 DN<100 – 50 mm 

 DN<50 – 40 mm 

Siseruumides nähtavale jääv isolatsioon tuleb katta 

PVC-kattega. Isolatsiooni tuleb kaitsta ka välistin-

gimuste või mehaaniliste vigastuste eest plekiga. 

Välisõhu käes (katusel, fassaadidel jne) paiknevad 

torustikud tuleb katta veetihedalt (valtsimise /sikete 

teel) tsinkplekiga. Kütmata kuivades ruumides ole-

vad torud ei pruugi vajada ilmastikukindlat katet, 

kuid nad võivad vajada mehaanilist kaitset – nt küt-

mata pööningud. Tehnilistes ruumides põranda tasa-

pinnast kuni 2m kõrguseni paiknevale torustiku 

isolatsioonile on vajalik mehaaniline kaitse. Katte-

pleki paksus on minimaalselt 0,5mm.Tsingi paksus 

kattplekil peab olema vähemalt 275g/m². Katteplek-

kide ühendused peavad olema needitud: vähemalt 

7tk/jm. Arhitektuursetest nõuetest tulenevalt võivad 

katteplekid olla värvilised, sellisel juhul tuleb eelis-

tada PVC-ga kaetud tsingitud terasplekke. 

Isoleeritud küttetorustik tuleb kavandada nii, et see 

ei asu inimeste viibimise tsoonis (on kas laealune, 

ripplaetagune või šahtides). 
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Järgnevat ei isoleerita: 

 kaitseventiili väljalöögitorud; 

 tühjendus-, õhutus-, manomeetrite ühendus-

torud ning paisumispaagi torud; 

 reservuaaride ja seadmete tehnilist informat-

siooni sisaldavad sildid; 

 pumbad;  

 kalorifeersõlmed; 

 soojus- või segamisssõlm kuni esimese 

sulg- või reguleerarmatuurini. 

 

6.12 KÜTTEKEHAD JA KONTUURID 

Küttekehadena tuleb kasutada teraspaneel-

radiaatoreid, mis ühendatakse torustikuga termo-

staat- või mootorventiiliga. Radiaatorid tuleb pai-

galdada või kaitsta nii, et nendele istumine või as-

tumine on välistatud. Termostaadi ja sulgliideste 

voolutakistus peab olema reguleeritav ja lukustatav. 

Küttekehad tuleb ühendada alumise korruse lae all 

paikneva magistraaltorustikuga. 

Soojussõlmes tuleb igale kontuurile paigaldada tem-

peratuuri- ja rõhuandurid vastavalt kaardile „Hoone-

automaatika“ tabelile „Parameetrite ja häirete priori-

teetide tabel“ ja illustreerivatele joonistele. 

Tsirkulatsiooni pump peab olema sagedus-

muunduriga ja pumba oleku ja häire edastamiseks 

tuleb kasutada veevoolu andurit. Pump peab olema 

juhitav (väljalülitamine ja treeningajad) hooneauto-

maatikast. 

 

6.13 KÜTTE SOOJUSVÄLJASTUSE 

REGULEERIMINE 

Kütte soojusväljastuse reguleerimine toimub nii 

tsentraalse hooneautomaatika kaudu kui ka koha-

pealse kontrolleri ekraanilt: 

 Tsentraalselt soojuskandja temperatuuri regu-

leerimisega soojussõlmes/katlamajas vastavalt 

välisõhu temperatuurile lähtuvalt 3 punkti küt-

tegraafikust ja ajaprogrammist (ruumide tempe-

ratuuri alandamine öösel).  

 Küttekehade soojusväljastust reguleeritakse 

termostaat- või mootorventiili sulgemise ja 

avamisega vastavalt antud ruumi õhutempera-

tuurile. Juhul, kui ruumi paigaldatakse jahutus, 

peab kütte ja jahutuse üheaegne töö olema vä-

listatud.  

 Põrandkütte korral kasutatakse ruumi tempera-

tuuri reguleerimiseks elektrilist ruumi- ja põ-

randa termostaati.  

 Ohutuse tagamiseks tuleb kasutada termostaati-

del kuni 24V pinget. 

Kõik kohapealse kontrolleri ekraanilt teostatavad 

parameetrite muudatused peavad kajastuma ka hoo-

neautomaatikas. 

Tsentraalse hooneautomaatikaga seotavad punktid 

on toodud kaardil „Hooneautomaatika“ tabelis „Pa-

rameetrite ja häirete prioriteetide tabel“. 
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7.1  KASUTATAV ALUSDOKUMEN-

TATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Ehitusseadus 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a 

määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded“ 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a 

määrus nr 68 „Energiatõhususe miini-

mumnõuded” 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007 a 

määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded 

ujulatele, basseinidele ja veekeskuste-

le” 

[WWW] Sotsiaalministri 31.juuli 2001 a. määrus 

nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrol-

linõuded ning analüüsimeetodid” 

 

Kvaliteedinõuded 

 Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 

“Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. 

Osa 1“ 

 LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 

2004 "Torustike paigaldamine" 

 LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 

2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine 

 D1 Soome ehituseeskirjade kogumik 

"Ehitiste Vee- ja kanalisatsioonisüs-

teemid. Eeskirjad ja juhendid 2007" 

 

Standardid 
EVS 811 „Hoone ehitusprojekt” 

EVS 865-1 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 

1: Eelprojekti seletuskiri” 

EVS 865-2 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 

2: Põhiprojekti ehituskirjeldus” 

EVS 835 „Kinnistu veevärgi projekteerimine“ 

EVS 843 „Linnatänavad“ 

EVS 860-1 „Tehniliste paigaldiste termiline 

isoleerimine. Osa 1: Torustikud, 

mahutid ja seadmed. Isolatsiooni-

materjalid ja -elemendid” 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012022
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12866223
https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/123082011004
https://www.riigiteataja.ee/akt/111012013002
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7.2 HOONETE VEEVARUSTUS 

Hooned ühendatakse asulate ja linnade tsentraalses-

se veevõrku.  

Pinnavee kasutamine lokaalsete veeallikatena on 

keelatud. 

Hoonetesse tuleb rajada veevõrk külmale ja soojale 

veele.  

Reeglina toimub sooja vee valmistamine soojussõl-

mes oma soojusvahetiga. 

Kohalik vee-ettevõte määrab oma tehniliste tingi-

mustega veemõõdusõlme komplekssuse (nt kas filter 

asub mõõtja ees või järel) ja garanteeritud surve 

välisvõrgus. Juhul kui vee-ettevõte annab garanteeri-

tud surve hoone korruselisusega, arvestada 10 mVs I 

korrusele ja +4mVs igale järgnevale korrusele. Ga-

ranteeritud survest lähtuvana otsustatakse rõhutõste-

seadmete vajadus. 

Ühe hoone piires tuleb sarnaste seadmete korral 

kasutada võimalusel ühe tootja tooteid. 

 

7.3 PUMBAHOONED 

Üksikute väljaspool asulaid paiknevate hoonete 

puhul on võimalik kasutada vee saamiseks oma 

puurkaevu, mis asub omaette pumbahoones. Pum-

bahoone minimaalne netopind peab olema 10m² ja 

selles peavad paiknema vajaminevad veetöötlus- 

ning rõhutõsteseadmed. Pumbahoone peab olema 

soojustatud ja varustatud elektriküttega (või soojus-

pumbaga), minimaalne siseõhutemperatuur +10°C ja 

tagada tuleb 0,5 kordne õhuvahetus. Pumbahoones 

peab olema elektrikilp tehnoseadmete, pistikupesade 

(2x230V 1tk ja 3x400V 16A 1tk) toiteks ja ruumi 

valgustamiseks minimaalselt 200lx. Pumbahoone 

katuses peab olema 1m² suurune soojustatud hool-

dusluuk, pumba väljatõstmiseks kraanaga. Pumba-

hoone põrand peab soovituslikult olema värvitud 

EPO värviga. Põrandas peab olema trapp, mis on 

ühendatud hoonest eemalseisva imbkaevuga. Pum-

bahoones peab olema loomulik valgus ja välispiirete 

soojusjuhtivus: sein U≤0,28 W/(m²K), katuslagi 

U≤0,18 W/(m²K), aken (raam+klaaspakett 

+siirdeõhurest) Uw≤1,1 W/(m²K) ja põrand U≤0,20 

W/(m²K). Külmasillad tuleb välistada. Uks peab 

olema metallist U≤1,1 W/(m²K), hingedel avanev, 

turvalukuga, soojustatud, ilmastikukindel (tsingitud 

või pulbervärvitud) ja tihendiga. Pumbahoone peab 

olema varustatud valvesignalisatsiooniga, arvutivõr-

gu ja hooneautomaatika ühendusega. 

7.4 JOOGIVESI 

Hoonete sisevõrku suunatav majandus-joogivesi 

peab kvaliteedilt vastama joogiveele esitatavatele 

nõuetele. Need on määratud Sotsiaalministri 

31.07.2001 a. määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- 

ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.  

 

7.5 VEEPUHASTUSSEADMED 

Hoonesse tuleb projekteerida ja veemõõdusõlme 

paigaldada muda- ja mehaanilised veefiltrid. Oma 

puurkaevu korral tuleb vastavalt veeanalüüsi tule-

mustele projekteerida ja ehitada täiendavad veetööt-

lusseadmed.  

Veepuhastusseadmete hooldus peab olema lahenda-

tud seadmete tarnijafirma hooldusteeninduse või 

kohaliku vee-ettevõtte poolt. Nimetatud asjaolu 

eeldab standardsete seadmete kasutamist.  

Soojussõlme tarbeveekontuurile tuleb lähtuvalt vee-

analüüsi andmetest vajadusel projekteerida ja pai-

galdada elektromagnetiline veetöötlusseade. Piir-

kondades, kus põhjavesi on rauarikas (nt Lõuna-

Eesti) tuleb täiendavalt lahendada rauaärastamise 

filtersüsteem. Vältida tuleb selgusetu toimeprotses-

siga füüsikalis-keemilisi joogivee parendussead-

meid. 

 

7.6 VOOLUHULGAD 

Veevarustuse vooluhulkade määramisel peab järgi-

ma norme : 

 vee tarbimis-heitnorm on 16 l/d kontori töötaja-

le, millele tuleb lisada võimalike söögikohtade 

ja kohvikute, saunade-jõusaalide vooluhulgad 

 45 l/d õpilasele sooja toidu valmistamisel kooli 

söökla köögis 

 15 l/d õpilasele mujal valmistatava sooja toidu 

puhul. 

 Normid sisaldavad ka võimlate duššivett. 

Maksimaalne tunni tarbimine tuleb arvestada öö-

päevasest tarbimisest ⅓.  

Sooja vee kogus moodustab kogu veetarbest 35%.  

Sekundiliste vooluhulkade määramisel juhindutakse 

vastavalt standardis EVS 835 „Kinnistu veevärgi 

projekteerimine” märgitud veevõtuseadmete norm-

vooluhulkade summast ja nende seadmete kasutami-

se tõenäosusest.  

Veevarustuse osas tuleb juhtida tähelepanu asjaolu-

le, et standardis EVS 835 „Kinnistu veevärgi projek-
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teerimine” esitatud tabel 2.1 on antud nii sooja kui 

külma vee torustike dimensioneerimiseks. Sealt 

saadavad külma ja sooja vee vooluhulgad hetkelise 

üldtarbimisena ei liitu, kuid suure üheaegsusega 

kasutatavate seadmete vooluhulgad (eeskätt dušid) 

tuleb tabelist saadavaile eraldi juurde liita. 

Sooja vee ringlussüsteemi vooluhulk määratakse 

vastavalt standardi EVS 835 „Kinnistu veevärgi 

projekteerimine” punktis 2.13.2. antud juhistele. 

 

7.7 RÕHUTÕSTESEADMED 

Rõhutõsteseadmeina tuleb kasutada vähemalt kahe 

pumbaga komplekti, millel on sagedusmuunduriga 

elektrimootor: üks pump on töös ja teine reservis. 

Mõlemad neist pumpadest peavad tagama üksikult 

vajaliku vooluhulga. Vastavalt hoone tarbimise spet-

siifikast võib pumbad programmeerida selliselt, et 

enamuse vooluhulga vajadusest tagab peapump ja 

vajamineva puuduva osa tagab reservpump. 

Kõik variandid eeldavad väikese (50...100 l) 

hüdrofori olemasolu nn. pumpade käigu pehmenda-

miseks, eeskätt pumpade öise seiskumise võimal-

damiseks. Rõhutõsteseadmetega suurendatud rõhk 

hoone sisevõrgus ei tohi ühegi tarbija ees ületada 4,0 

bar. Sisuliselt tähendab see rõhualandusventiilide 

kasutamist alumistel korrustel või alternatiivina 

veevarustussüsteemide sektsioneerimist. Viimane 

variant teeb keeruliseks sooja veega varustamise ja 

seetõttu tuleb enne sellel variandi valikut lihtsamad 

variandid läbi kaaluda. 

 

7.8 VEEKULU MÕÕTMINE 

Külma- ja soojaveemõõtja peab võimaldama mak-

simaalse sekundilise vooluhulga läbilaskmist.  

Kui hoones on mitu kasutajat, peab veekulu saama 

mõõta kasutajate kaupa. Samuti peab eraldi vee-

mõõtja olema kastmisveel. Juhul kui tuletõrje paak-

autode täitmine toimub kinnistu piires, tuleb antud 

täitesüsteemile paigaldada omaette veemõõtja. 

Kulumõõtjad tuleb ühendada hooneautomaatika 

süsteemiga. Ühendatavad parameetrid on toodud 

kaardil „Hooneautomaatika“ tabelis „Parameetrite ja 

häirete prioriteetide tabel“. 

Sooja- ja külmaveearvestid peavad olema automaa-

tikavõrgu (LON, Bacnet, KNX, M-bus jne.) liidese-

ga ja need tuleb ühendada tsentraalse hooneauto-

maatikaga. 

Hoonetesse, milles on tulekustutussüsteemid, tuleb 

veesisendile paigaldada veerõhuandur ja kalibreeri-

tud manomeeter. Manomeetrid ja veerõhuandurid 

tuleb paigaldada ka filtritele ja pumbasõlmedele 

rõhulangude mõõtmiseks. Manomeetrid peavad 

olema varustatud manomeetriventiiliga (näidu „nul-

limiseks“), olema ca 100mm läbimõõdus ja mini-

maalse täpsusklassiga 2,5.Veerõhuandurist peab 

üle/alarõhuhäire minema hooneautomaatikasse.  

 

7.9 VEETORUSTIKE MATERJAL 

Sisevõrkudes tuleb külma ja sooja vee korral kasu-

tada järgmisi veetorustike materjale: 

 alumiinium-plast 3-kihilised komposiittorud (nt 

Alupex, Unipipe, Henco jne) 

 vasktorud 7≥pH≥9 

 tsingitud terastorud (ainult tuletõrjevesi ja 

sprinkler dn≤50) 

 R/v terastoru (mõningail juhtudel sisendeil maa 

alt veesõlme) 

 hoovivõrgus (külmal veel) kasutatakse PE-

plasttoru (PEH, PELM) PN10, sisendeil hoo-

nesse ka r/v terastoru.  

NB! Kui samast veesisendist võetakse ka sisemist 

tulekustutusvett, ei tohi hoone sees torustikud, kus 

liigub ka tulekustutusvesi, olla plasttorust. 

Hoone kapitaalsete konstruktsioonide sisse jäävas 

osas asuv torustik (st mittevahetatav) tuleb montee-

rida liitmiketa ja kasutada hülsstoru. Kui see osutub 

võimatuks, tuleb kasutada mittelahtivõetavaid liit-

mikke. 
 

Samuti tuleb nii projekteerimisel kui ka torustike 

paigaldamisel juhinduda toru valmistajatehase soo-

vitustest joonpaisumise kompenseerimisel. 

7.10 TORUSTIKE 

DIMENSIONEERIMINE 

Torustike dimensioneerimisel tuleb juhinduda EVS 

835 „Kinnistu veevärgi projekteerimine” tabelist 

saadavatest vooluhulkadest ja tabelitest vooluhulka-

de alusel valitavatest toru diameetritest. Reeglina on 

soovitav nii külma kui sooja vee magistraalides ja 

püstikutes kasutada kiirusi kuni 1 m/s. Pideva voo-

luga torustikes, eeskätt sooja vee ringlussüsteemi-

des, ei tohi kiirus ületada 0,5 m/s. Kui kasutatakse 

arvutiprogramme, tuleb juhinduda programmist 

saadavast tulemusest. 

Magistraaltorustikud ja püstikud isoleeritakse vasta-

valt Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustöö-
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de üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“ peatükile „G9 

Isolatsioon“ Nõutava isolatsioonikihi paksus on 

välja toodud ka tabelis 7.1. 

Toru diameeter (mm) 
Isolatsioonikihi paksus (mm) 

Külm vesi Soe vesi 

D<49 (pealtmõõt) 20 40 

D>50…89 30 50 

D> 90…169 40 60 

Tabel 7.1. – Torude isolatsioonikihi paksus 

 

Isolatsiooniks kasutatakse hoonetes mineraalvill-

koorikut, mis peab külma vee puhul tagama ka vee-

aurutõkke. Nähtavale jääv isolatsioon tuleb katta 

PVC-katte või plekiga vastavalt sisekujunduse la-

hendusele, varjatud torustike isolatsioon on foo-

liumkattega. Ilmastiku kätte jääv osa isoleeritakse 

vastavalt Hoone tehnosüsteemide RYL 2002-le ja 

kaetakse tsingitud plekiga. 

Veetorustike läbiminekud tuletõkketarindeist ei tohi 

vähendada tarindi tulepüsivust – tagatakse reeglina 

tuletõkkevahuga puuravades. Tuletõkkevahu kasu-

tamisel tuleb lähtuda valmistaja ettekirjutustest. 

 

7.11 TORUSTIKE KINNITAMINE 

Torustike kinnitused peavad olema tsingitud tera-

sest. Komposiit- vask- ja plasttorude puhul peab 

terase ja toru vahel olema kummitihend. Torustike 

seinapealsel paigaldusel võib kasutada ka kõvaplas-

tist kinniteid. 

Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude val-

mistajatehaste soovitustest, kuid kinnituste vahe-

kaugus ei tohi olla suurem kui tabelis 7.2. „Veetoru-

de kinnitusvahemikud“ on antud. 

Valamu- ja dušisegistite nurgaliitmike kinnitamiseks 

tuleb kasutada spetsiaalseid alusplaate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toru Ø 

(mm) 

Kinnitusvahemikud (mm) 

Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud 

Fe Cu PEX komp

osiit 

Fe Cu PEX komp

osiit 

10-16 250 60 30 120 250 60 30 120 

20 250 125 30 130 250 125 30 130 

25 250 250 40 130 250 250 40 130 

32 250 250 40 140 250 250 40 140 

40 250 250 50 140 250 250 50 140 

50 300 250 50 150 300 250 50 150 

63 - 250 60 150 - 250 60 150 

75, 65 400 - 60 150 400 - 60 150 

90, 80 400 300 70 240 400 300 70 240 

110, 

110 

500 300 70 240 500 300 70 240 

 

Märkused:  

1. Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud 

torustikele. 

2. Vasktorud seinapealsel paigaldusel kinnitatakse 

iga 0,6 m tagant 

3. Komposiittorud kinnitatakse seinapealsel paigal-

dusel  

D 16 – 0,5 m tagant 

D 20 – 0,8 m tagant 

4. PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigal-

datakse hülsstorus. 

5. Komposiittorud paigaldatakse süvistatult analoo-

giliselt PEX-torudega hülsstorus või suletud poori-

dega koorikisolatsioonis d = 9 mm. 
Tabel 7.2. – Veetorude lubatud maksimaalsed kinnitusva-

hemikud 

 

7.12 SULGSEADMED 

Sulgarmatuurina kasutatakse täisavaga kuulventiile. 

Tuletõrje veevarustusega veesõlmes võib kasutada 

vajadusel ka korrosioonikindlaid kummikiil-

veesiibreid ja pöördklappe. 
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Kõiki sulgseadmeid peab valmistajatehase poolt 

olema lubatud kasutada hapnikurikkale veele (joo-

giveele). Sulgseadmete minimaalne lubatud töösur-

ve on 10 baari.  

 

7.13 VEEVÕTUSEADMED 

Veevõtuseadmeina kasutatakse tuntud firmade poolt 

toodetud kaasaegseid kraane/segisteid (nt Oras, 

Gustavsberg). Segistid peavad olema eelseadega: 

valamu segistil 6 l/min ja dušisegistil 12 l/min. Kon-

taktivabade elektriliste segistite korral tuleb kasuta-

da nn vandalismikindlaid. 

Politseihoonete kinnipidamisruumides peab olema 

võimalik veetarbimist kambrite kaupa piirata. Soovi-

tavalt tuleb selleks kasutada displeiga varustatud 

vabalt programmeeritavat kontrollerit. 

 

7.14 TSIRKULATSIOON 

Soojuskandja tsirkulatsiooni tasakaalustamiseks ja 

mõõtmiseks tuleb torustiku harudele paigaldada 

mõõtotsikutega tasakaalustusventiilid. 
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8.1 KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a 

määrus nr 68 „Energiatõhususe miini-

mumnõuded” 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007 a 

määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded 

ujulatele, basseinidele ja veekeskuste-

le” 

 

Kvaliteedinõuded 

 Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 

“Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. 

Osa 1“ 

 LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 

2004 "Torustike paigaldamine" 

 LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 

2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine 

 D1 Soome ehituseeskirjade kogumik 

"Ehitiste Vee- ja kanalisatsioonisüs-

teemid. Eeskirjad ja juhendid 2007" 

 

Standardid 
EVS 811 „Hoone ehitusprojekt” 

EVS 865-1 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 

1: Eelprojekti seletuskiri” 

EVS 865-2 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 

2: Põhiprojekti ehituskirjeldus” 

EVS 846 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 

2: Põhiprojekti ehituskirjeldus ”EVS 

843  

EVS 860-1 „Tehniliste paigaldiste termiline 

isoleerimine. Osa 1: Torustikud, 

mahutid ja seadmed. Isolatsiooni-

materjalid ja -elemendid” 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/123082011004
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8.2 NÕUDED 

Kõik hooned tuleb varustada kanalisatsiooniga ning 

ehitatav kanalisatsioonisüsteem peab olema venti-

leeritav. Kõik liitumis- ja kinnistusisesed trassid 

ning hoonekanalisatsioonitorud peavad oma kehtivat 

Nordic Poly Mark sertifikaati.  

 

8.3 KASUTATAVAD TORUSTIKUD 

Torustikena kasutatakse: 

 sisekanalisatsiooni muhvidega plasttorusid D 

(PP) 32…110, D (PVC) 160 (D 110 ja D 160 

põranda all SN8) 

 malmist epoksiidkattega muhvideta kanalisat-

sioonitorusid D 50…150 (eeskätt kasutusse 

jäävate malmtorudega ühendustel). 

Võimalik on kasutada ka keevitatavat kanalisatsioo-

ni plasttoru, happekindlat terastoru jne, kuid reeglina 

neid ei kasutata. 

8.4 KANALISEERIMINE 

Hooned kanaliseeritakse linnade ja asulate olme-

heitvete või ühisvoolsesse tsentraalsesse kanalisat-

siooni. 

Üksikute väljaspool asulaid asuvate hoonete puhul 

on võimalik kanaliseerida olme-heitveed lokaalsesse 

puhastisse või kogumiskaevudesse. Puhastid tuleb 

projekteerida/ehitada arvestusega, et nende teenin-

damine/hooldamine antakse üle kohalikele vee-

ettevõtetele.  

Kuumköökide kuumutusseadmete summaarse võim-

suse 20kW ja rohkem korral tuleb kasutada rasva-

püüdurit. Rasvapüüduri indikatsiooniplokist peab 

häire jõudma hooneautomaatikasse. Rasvapüüduri 

indikatsiooniploki andurite kõrgusmärkide seadis-

tamine on ehitaja töövõtus. Visualiseeritavad para-

meetrid on toodud kaardil „Hooneautomaatika“ 

tabelis  „Parameetrite ja häirete prioriteetide tabel“. 

Kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisel tuleb 

eelistada isevoolset kanalisatsiooni, kanalisatsiooni 

ülepumpamist kasutada erandkorras. 

Kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisel tuleb 

kaaluda otstarbekust teostada reoveekanalisatsiooni 

soojuse ärakasutamist tarbevee eelsoojendamiseks. 

Seda tuleb kindlasti teha spordihoonetel, mille arvu-

tuslikud vooluhulgad ületavad 10m
3
 päevas. 

8.5 VOOLUHULKADE MÄÄRAMI-

NE 

Kanalisatsiooni arvutuslik sekundiline vooluhulk 

arvutatakse juhindudes standardi EVS 846 „Kinnistu 

kanalisatsioon” punkti 3.2 tabelite 1 ja 2 järgi vasta-

valt sanitaarseadmete normvooluhulkade summale 

ja seadmete kasutamise tõenäosuse funktsioonile. 

 

Büroohooned 
Büroohoonete olmekanalisatsiooni vooluhulkade 

määramisel tuleb juhinduda vee tarbimis-heitnormist 

16 l/d e reostusega 15 kg BHTT/d. 

 

Koolihooned 
Koolihoonete olmekanalisatsiooni vooluhulkade 

määramisel tuleb juhinduda vee tarbimis-heitnormist 

45 l/d õpilasele reostusega 27 kg BHTT/d sooja 

toidu valmistamisel kooli söökla köögis ja 15 l/d 

õpilasele reostusega 15 kg BHTT/d mujal valmista-

tava sooja toidu puhul. Normid sisaldavad ka võim-

late dušivett.  

Maksimaalse tunni tarbimine tuleb arvestada ööpäe-

vasest tarbimisest ⅓. 

8.6 HOOVIVÕRK 

Hoovivõrk ehitatakse siledaseinalistest kanalisat-

siooni muhvtorudest. Kaevudena kasutatakse malm-

luugiga varustatud teleskoopseid plastkaeve D 

400/315.  

Välistorustiku minimaalne kalle on 0,5% (ka D 160-

l). 

8.7 PLASTKAEVUD 

Hooneväljundite ja harude ühendamine plastkaevu-

desse D 400/315 tehakse äravoolutoru diameetri 

kõrguses 45°-se nurga all. Kuna kaevude valmista-

jad (nt Uponor, Pipelife, Wavin) toodavad erineva 

ehitusega kaeve, tuleb liitumise kõrguste, nurkade ja 

diameetrite osas tegelikult arvestada konkreetselt, 

kas tegu on moodul- või individuaallahendusena 

tellitava kaevuga.  

Olmekanalisatsioonis kasutatakse ainult rennpõhja-

ga kaeve.  

Plastkaevudes on lubatud kukkumine kaevu läbi-

mõõdu kõrguses, sellest suuremad kukkumised la-

hendatakse 45° kolmikuga allapööretega. 



 

 Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele  RKAS-08 

 

4 
Juhendi varalised autoriõigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on õigus teha oma isiklikuks tarbeks üks koopia. 

Muul juhul tohib kõnealust juhendit paljundada, tõlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga. 

8.8 DIMENSIONEERIMINE 

Olmekanalisatsiooni torustik dimensioneeritakse 

standardi EVS 846 „Kinnistu kanalisatsioon” punkt 

3.2 järgi saadavate vooluhulkade ja torustike ära-

voolugraafikute alusel. 

 

8.9 SISEVÕRGU MINIMAALSED 

KALDED 

Minimaalseteks kalleteks sisevõrgus võetakse: 
 D 32 2% *) **) 

 D 50 2% **) 

 D 75 1,5% 

 D 110 (100)  1% 

 D 160 (150)  0,8% 

*) arvestusega, et maksimaalne horisontaalne pikkus 

on 1,5 m 

**) kondensaadi ärajuhtimisel võib kallet vähendada 

1%-ni 

 

8.10 PUHASTUS- JA KONTROLL-

LUUGID 

Horisontaalsete kogumistorude diameeter peab ole-

ma vähemalt D110 mm. Horisontaalselt kulgevaid 

torusid peab olema võimalik puhastada vähemalt iga 

20 m tagant. 

Põranda puhastusluugid paigaldatakse hoone väl-

jundile siseseina taha, kuid seinast mitte kaugemale 

kui 5 meetrit. Toru peab olema põranda puhastus-

luugist puhastatav mõlemas suunas. 

Püstikute reviisid paigaldatakse alumisele korrusele, 

lisaks kõrgematele korrustele juhul kui püstik teeb 

selle korruse all pöörde.  

Šahtides paiknevate torustike kontrolliks (eeskätt 

lekete avastamiseks) tehakse igale korrusele šahti 

seina vähemalt 200×200 mm kontroll-luuk, mis ei 

tohi vähendada šahti tulepüsivust. Kontroll-luugid 

on soovitatav paigaldada põrandast 100…150 mm 

kõrgusele.  

 

8.11 ISOLEERIMINE 

Püstikud ja laealused torustikud isoleeritakse. Iso-

leerimisel juhindutakse Hoone tehnosüsteemide 

RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. 

Osa 1“ peatükk „G9 Isolatsioon“ nõuetest, kuid 

täiendavalt on vaja silmas pidada: 

 isoleerimata ventilatsioonitorudega samas šah-

tis paiknev kanalisatsioon peab olema mittepõ-

lev, st PP-plasttoru tuleb kindlasti isoleerida ki-

vivillaga min D 50 mm. 

 Kõikides ruumides, peale WC-de, tagab ülemi-

se korruse laealuse kanalisatsiooni arvestatava 

heliisolatsiooni mineraalvillast isolatsioon (min 

paksus 50 mm), mille ümber on lisaks rajatud 

kipsist (d≥13 mm) karp. 

 laealused kanalisatsioonitorud võib heliisolat-

siooniks isoleerida nii kivi- kui klaasvillaga. 

Klaasvill ei tule arvesse tuletõkkeisolatsiooni-

na. 

 isolatsiooniks kasutatava villa tihedus peab 

olema min 40 kg/m
3
 

Malmist kanalisatsioonitoru heliisolatsioon on vaa-

tamata suuremale massiivsusele tootjate andmeil 

plasttoruga analoogiline, tuletõkke isolatsioon 

malmtoru ei vaja. 

 

8.12 LÄBIVIIGUD TULETÕKKETA-

RINDEIST 

Kõik läbiviigud tuletõkketarindeist tuleb teostada 

vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 315 „Ehi-

tisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“. 

 

8.13 TUULUTUS 

Tuulutus tuleb lõpetada vähemalt 0,5 m katuse pin-

nast kõrgemal. 

Tuulutust ei tohi lõpetada ventilatsioonikorstna katte 

all koos ventilatsioonitorudega. Juhul kui tuulutus 

asub ventilatsioonitorude vahetus läheduses, tuleb 

tuulutus viia ventilatsioonikorstna kattest läbi ning 

tuulutuse ja katte vahele peab jääma vähemalt 300 

mm.  

 

Minimaalsed lubatud vahemaad: 

 Kui tuulutus asub ventilatsioonikorstna kõrval 

– 3 meetrit 

 Kui ventilatsioonikorsten asub avatavast aknast 

ülalpool: 

o tuulutuse ja ventilatsioonikorstna vahemaa 

horisontaalsuunas - 5 meetrit 

o tuulutuse ja ventilatsiooni õhuneelude va-

hemaa horisontaalsuunas - 8 meetrit 
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8.14 KANALISATSIOONI KINNITUS 

Kanalisatsiooni kinnitusel tuleb juhinduda tabelis 

8.1. toodud maksimaalsetest vahemikest (cm):  

Toru Ø 

(mm) 

Lubatud maksimaalsed vahemikud (cm) 
Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud 

Malmtoru Plasttoru Malmtoru 
Plastto-

ru 

D 32 — 50 — 120 
D 50 150 70 250 120 
D 75 180 — 250 180 
D 110 

(100) 
180 100 250 180 

D 160 

(150) 
200 120 300 200 

Tabel 8.1. – Torude lubatud maksimaalsed kinnitusvahe-

mikud 

 

8.15 SANITAARSEADMED 

Sanitaarseadmetena tuleb kasutatada tuntud tootjate 

(nt Ido, Gustavsberg) poolt valmistatud kaasaegseid 

potte/valamuid. Ühe hoone piires tuleb reeglina 

kasutada ühe tootja tooteid, konkreetsed sanitaar-

seadmed tuleb Tellijaga kooskõlastada. 

 

8.16 KANALISATSIOONITORUSTI-

KE PUHTUS 

Ehitus- ja remonditööde käigus tuleb välistada ehi-

tusjäätmete (pahtlid, värvid jms) sattumist kanalisat-

siooni. Tellijaga tuleb eelnevalt kokku leppida või-

malikud meetmed (täiendav kanalisatsioonitorustik, 

settetünnid jne) selle ärahoidmiseks. Töövõtjal on 

kohustus tõestada Tellijale, et kanalisatsioonitorus-

tik (sh ka sadeveekanalisatsioonitorustik) on puhas 

(videoraport, teostatud vahetult enne Tellijale üle-

andmist). 

 

8.17 VENTILATSIOONI-

AGREGAATIDE JA JAHUTUS-

SEADMETE KONDENSAADI 

KANALISEERIMINE. 

Ventilatsiooniagregaatide, jahutusseadmete ja mada-

latemperatuuriliste fan-coil’ide kondensaadi äravool 

peab olema teostatud läbi vesiluku ja olema isevool-

ne. Selle paigaldamisel tuleb kasutada jäika plast-

masstoru, mis tuleb monteerida vajaliku kaldega. 

Ühendus üldkanalisatsiooni tuleb lõpetada läbi tra-

pikaane. Vesilukku tuleb kaitsta külmumise eest. 

Juhul kui ühte kanalisatsioonitorusse ühendatakse 

mitu ventilatsiooniagregaati, peab igal liitumisel 

kanalisatsioonitoru minema ühe astme võrra jäme-

damaks.  

 

8.18 SURVESTAMINE 

Surveproov teostatakse kogu süsteemile enne selle 

üleandmist ning kaetud tööde akti koostamisel vas-

tavas ulatuses. 

Torustike survestamisel tuleb juhinduda valmistaja-

tehase instruktsioonidest (surved, kontrollajad). 

Terastorude puhul survestatakse 1,5× töösurvega 10 

min. jooksul (ei tohi langeda 0,05 MPa, ilma lekete-

ta).  

Olmekanalisatsiooni surveproov teostatakse Tellija 

või järelevalve nõudmisel rõhuga kuni 10 mVs. 
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9.1 KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a 

määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded“ 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a 

määrus nr 68 „Energiatõhususe miini-

mumnõuded” 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007 a 

määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded 

ujulatele, basseinidele ja veekeskuste-

le” 

 

Kvaliteedinõuded 

 Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 

“Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. 

Osa 1“ 

 LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 

2004 "Torustike paigaldamine" 

 LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 

2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine 

 D1 Soome ehituseeskirjade kogumik 

"Ehitiste Vee- ja kanalisatsioonisead-

med. Eeskirjad ja juhendid 2007" 

 

Standardid 
EVS 811 „Hoone ehitusprojekt” 

EVS 865-1 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 

1: Eelprojekti seletuskiri” 

EVS 865-2 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 

2: Põhiprojekti ehituskirjeldus” 

EVS 846 "Kinnistu kanalisatsioon" 

EVS 843 "Linnatänavad" 

EVS 860-1 „Tehniliste paigaldiste termiline 

isoleerimine. Osa 1: Torustikud, 

mahutid ja seadmed. Isolatsiooni-

materjalid ja -elemendid” 

 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12866223
https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/123082011004
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9.2 NÕUDED 

Hoonete sadevete kanalisatsioon ja drenaaž ühenda-

takse asulate ja linnade sadevete või ühisvoolsesse 

kanalisatsiooni. Kõik liitumis- ja kinnistusisesed 

trassid ning hoonekanalisatsioonitorud peavad oma 

kehtivat Nordic Poly Mark sertifikaati.  

 

9.3 SADEVETE JA VOOLUHUL-

KADE ARVUTAMINE 

Sadevete arvutamisel juhindutakse standardi EVS 

846 „Kinnistu kanalisatsioon” punktis 5.2. antud 

juhistest. 

Drenaaživete vooluhulk arvutatakse täpsemate and-

mete puudumisel intensiivsusest 1 l/(s ha). Sõltuma-

ta ehitusealusest pinnast ei tohi drenaaži vooluhulka 

võtta alla 0,1 l/s. 

 

9.4 SADEVETE ÄRAJUHTIMINE 

Sadeveed katus(t)elt, hoone(te) fassaadi(de)lt ja 

territooriumilt juhitakse asula sadevete kanalisat-

siooni, selle puudumisel hajutatakse oma kinnistu 

piires haljasaladele. 

Hooneväline sadevete torustik tuleb lõpetada vun-

damendi sokli pandusele ja/või betoonkivist vihma-

renniga, mis juhib sadeveed minimaalselt 0,6 meetri 

kaugusele vundamendist või sadevete kanalisatsioo-

ni. 

Hoonevälise sadevete ärajuhtimise puhul tuleb taga-

da torustiku vandaalikindlus. 

Hoone sisemine äravool tuleb juhtida läbi vunda-

mendi sadevete kanalisatsioonikaevu. Sadevete ka-

nalisatsiooni puudumisel võib sadeveed juhtida 

sülitiga hoonest eemale (maksimaalne kõrgus maa-

pinnast 200-300mm) või imbkaevu. Sisemine sade-

vete äravoolutoru tuleb isoleerida nii kondensaadi 

kui müra leviku vältimiseks. Isoleerimine peab vas-

tama Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitus-

tööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“ peatükk „G9 

Isolatsioon“ nõuetele. Sadeveetorustike läbiviikudes 

peab isolatsioon olema paigaldatud katkematult, et 

vältida kondensaadi tekkimist konstruktsioonis.  

Torustiku kalded ja kinnituste vahe on analoogiline 

olmekanalisatsiooniga. 

Sadeveerennidesse, -torudesse ja äravoolulehtritele 

tuleb kinnijäätumise ärahoidmiseks paigaldada ise-

reguleeruv soojenduskaabel võimsusega min 20 

W/m. 

9.5 SADEVETE SISETORUSTIKUD 

Sadevete torustikud ehitatakse arvestusega, et katu-

sel asuva sadevete lehtrini – või kõrgemate hoonete 

puhul 10 m kõrguseni maapinnast – peab torustik 

kannatama survet. Surve kontrollimiseks valatakse 

sadevete torustik eelpool mainitud kõrguseni vett 

täis. Sellest lähtuvalt peab kasutama muhvide liimi-

mist ja ankurdust ning reviiside ja puhastuskorkide 

lukustust või keermestatud korke. Liimimisel tuleb 

kasutada vaid torustiku valmistajatehase poolt ette-

nähtud liime ja töövõtteid. 

Siseruumidesse jääva torustiku peab müra tõkesta-

miseks isoleerima. 

Sadevete sisevõrk ehitatakse: 

 siledaseinalistest sisekanalisatsiooni plastist 

muhvtorudest D 50…160 

 malmist muhvideta epoksiidkattega kanalisat-

sioonitorudest D50…150 

 keevitatavast kanalisatsiooni plasttorust D 

50…110 

 keevitatavast veevarustuse plastist survetorust 

D 90…110 PN10. 

Neist kahte viimast kasutatakse üle 5 m kõrguste 

torustike puhul, suurte katusepindade korral või 

eriolukordades (Tellija nõudmisel). 

 

9.6 KINNISTUVÕRK 

Kinnistuvõrk ehitatakse topeltseinaga sadevete 

plasttorudest alates D 160/138 ja analoogiliselt ol-

mekanalisatsiooniga siledaseinalistest kanalisatsioo-

ni muhvtorudest alates D 160.  
 

Autoparklad 
Sadeveed üle 40-kohalise autoparkla alalt vajavad 

üldjuhul I klassi liiva-õlipüüdjat. Juhul, kui sade-

veed juhitakse ühisvoolsesse kanalisatsiooni, ei ole 

sõiduautode parklale reeglina õlipüüdjat vaja. Kuna 

vastavalt eelvoolule ja maakonnale on nõuded eri-

nevad, tuleb sellele küsimusele vastus leida koos-

töös kohaliku keskkonnateenistusega. 

Teede ja platside sadevete vooluhulkade projektee-

rimisel tuleb arvestada ka fassaadilt ja katustelt tule-

va sadeveega. 

 

9.7 DRENAAŽ 

Drenaaž ehitatakse topeltseinaga ehitusdrenaaži 

plasttorudest D 110/95 (98)…200/172. Toru mater-

jaliks võib kasutada ainult PP torusid.  
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Drenaažitoru mähitakse filterkangasse või kaetakse 

kogu toru ümbritsev dreeniv materjal (peenkillustik, 

kergkruus vms) kangaga. Materjalide ja tehnoloogia 

valik oleneb konkreetsest olukorrast. Eeskätt tuleb 

hinnata kanga, mis paigaldatakse kogu filtreeriva 

materjali ümber, võimalikku paigalduse kvaliteeti. 

 

9.8 KAEVUD 

Kaevudena kasutatakse sadevetel malmluukidega 

varustatud siledapõhjalisi teleskoopseid kanalisat-

sioonikaeve (nn sadevete liinikaeve) D 400/315. 

Drenaažikaevudena kasutatakse liivakotiga 

(h=200mm) teleskoopseid plastkaeve D 250/200, 

D 315/200 ja D 400/315. 

Sadevete kogumine platsidelt/teedelt peab toimuma 

restkaevudega D 400/315, mis on 650 mm liivakoti-

ga ja külmakaitsega malmrestidega teleskoopkaevud 

D 315. 

NB! Ühisvoolse eelvoolu korral kasutatakse hüdro-

lukuga restkaeve. Hüdrolukud on vajalikud ka esi-

meses kaevus sisemise sadevete äravoolu juhtimisel 

ühisvoolsesse kanalisatsiooni. 

Eespool kirjeldatud väliste sadevete torude maapeal-

sed veekogumissüsteemid koosnevad kas D 315 

malmresti või D 315 plastist sadevete kogumisleht-

riga kaetud mitte-teleskoopsest 200 mm liivakotiga 

restkaevudest sügavusega 0,9…1,2 m. Äravoolud 

kaevudest D 110…160 mm. Plastist kogumislehtrite 

korral peab kaane serv olema ümbritsevast maapin-

nast 50 mm kõrgemal, malmluugi korral maapinnast 

50 mm allpool. Viimasel juhul on vaja maapinnale 

betoon- või asfaltkatet. 

 

9.9 TORUSTIKE SURVESTAMINE 

Surveproov teostatakse kogu süsteemile enne selle 

üleandmist ning kaetud tööde akti koostamisel vas-

tavas ulatuses. 

Torustike survestamisel tuleb juhinduda valmistaja-

tehase instruktsioonidest (surved, kontrollajad). 

Terastorude puhul survestatakse 1,5× töösurvega 10 

min. jooksul (ei tohi langeda 0,05 MPa, ilma lekete-

ta).  

Sadevete kanalisatsiooni surveproov teostatakse 

rõhuga 10 mVs või madalama hoone korral süsteemi 

täitmisega katuse pinnani. 
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10.1  KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Elektriohutusseadus 

[WWW] Majandus- ja kommunikatsiooniminist-

ri 10.aprilli 2007 a. määrus nr. 24 

„Nõuded elektriseadmele ja –

paigaldisele nende elektrimagnetilisele 

ühildavusele, märgistusele ja teabega 

varustamisele ning vastavushindamise 

kord“. 

[WWW] Keskkonnaministri 17. detsembri 2007 

a. määrus nr. 9 „Elektri- ja elektrooni-

kaseadmete romude käitlusnõuded” 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. 

a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded“ 

 

Kvaliteedinõuded 

 Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 II 

osa 

 

Standardid 
EVS-HD 60364 „Ehitiste elektripaigaldised“ 

EVS-HD 384 „Ehitiste elektripaigaldised“ 

EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. 

Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele.“ 

EVS-EN 62305 „Piksekaitse. Osa 1: Üldpõ-

himõtted“ 

EVS 843 „Linnatänavad“ 

EVS-EN 62040 „Katkematu toite süsteemid. 

Osa 1: Üld- ja ohutusnõuded 

katkematu toite süsteemidele“ 

EVS-EN 50272 „Ohutusnõuded tagavaraaku-

dele ja akupaigaldistele“ 

10421629-JV ST „Eesti Energia (0,4…20 kV) 

võrgustandard“ 

EVS-EN ISO 13790 „Ehitiste energiatõhusus. 

Energiatarbimise leidmine 

ruumide kütmiseks ja jahuta-

miseks“ 

EVS-EN 15193 „Hoonete energiatõhusus. 

Energianõuded valgustusele“ 

EVS-EN 50085-2 „Elektripaigaldiste kaabliren-

nid ja kaablitorud“ 

EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Tööko-

havalgustus. Osa 1: Sisetöö-

kohad“ 

EVS-EN 12464-2 „Töökohavalgustus. Osa 2: 

Välistöökohad“ 

EVS-EN 50172 „Evakuatsiooni hädavalgus-

tussüsteemid“ 

EVS-EN 1838 „Valgustustehnika. Hädaval-

gustus“ 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13328897
https://www.riigiteataja.ee/akt/13363483
https://www.riigiteataja.ee/akt/122052012003
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12866223


 

 Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele  RKAS-10 

 

3 
Juhendi varalised autoriõigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on õigus teha oma isiklikuks tarbeks üks koopia. 

Muul juhul tohib kõnealust juhendit paljundada, tõlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga. 

10.2 VÄLISTRASSID 
Hoone liitumiseks elektrivõrguga või tarbitava 

võimsuse suurenemisel tuleb tellida võrguettevõttelt 

elektrivarustuse tehnilised tingimused. 

Ehitatava hoone alla jäävate kaablite ümbertõstmi-

seks tuleb tellida tehnilised tingimused trasside 

omanikult.  

Liitumispunkt määratakse vastavalt tarbija taotlusele 

ja kohaliku jaotusvõrgu võimalustele. Soovitatav 

liitumispunkt on hoone peakeskus. 

Teede ja platside alla tuleb rajada täiendavad reserv-

torud kaablite hilisemaks paigaldamiseks.  

Välistele elektripaigaldistele tuleb paigaldada toite-

liinid ja vajalikud juhtimiskaablid: rasvapüüdja, 

pumplad, elektrilised sulatuskütted, valgustid, tõk-

kepuu jne. Vajalikud toite- ja juhtimiskaablid tuleb 

paigaldada eraldi paigaldustorusse. 

 

10.3 VÄLISVALGUSTUS 

Pimedal ajal peavad olema valgustatud hoone juur-

depääsuteed, sõiduteed, jalgteed ja parkimisplatsid. 

Lähtuda tuleb standardist EVS-HD 60364-7-714 

„Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714. 

Nõuded elektripaigaldistele ja –paikadele. Välisval-

gustuspaigaldised“ ja EVS-EN 12464-2 „Töökoha-

valgustus”. Avalike tee- ja tänavavalgustuspaigal-

diste projekteerimisel ja ehitamisel tuleb aluseks 

võtta kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega keh-

testatud nõuded. 

Välisvideovalve korral ei tohi kasutada naatrium 

valgusallikaid. 

Välisvalgustuseks ei tohi kasutada elavhõbelampi-

dega valgusteid 

Välisvalgustuse juhtimine peab toimuma hooneau-

tomaatika abil (olek, ajaprogrammid, valgustugevus, 

vt kaart 12 „Hooneautomaatika“). 

Koolihoonete välisala valgustamiseks peab kasuta-

ma vandaalikindlaid valgusteid löögikindlusega 

minimaalselt IK6 EVS 62262. 

 

Rõhtpinna valgustustihedus ja värvusüle-

kande tegur 
Hoone välisalade keskmise rõhtpinna valgustustihe-

duse normid on järgmised: 

 peaukse piirkond 50 lx 

 vähese liiklusega alad ja jalgteed 10 lx 

Koolistaadioni või jooksuraja valgustamisel peab 

rõhtpinna valgustustihedus olema vähemalt 50 lx, 

värvusülekande tegur Ra≥80. Staadioni kasutamisel 

treeningu ja võistluse läbiviimiseks peab valgustus-

tihedus vastama spordirajatiste normidele EVS-EN 

12193 „Light and lighting - Sports lighting“. Staa-

dioni valgustid ei tohi tekitada pimestusräigust staa-

dioniga piirneval alal. 

 

10.4 SIDEKANALISATSIOON JA -

KAABELLIINID 

Hoone ühendamiseks telekommunikatsioonivõrguga 

tuleb tellida tehnilised tingimused. Vastavalt tehni-

listele tingimustele tuleb rajada telekommunikat-

siooni liinirajatis (ehitada või rekonstrueerida side-

kanalisatsioon ja paigaldada vajadusel sidekaabel). 

 

10.5 ELEKTRIPAIGALDIS 

Nõuded 
Elektri jaotusvõrk rajatakse uutes ja renoveeritavates 

hoonetes vastavalt TN-S (5-juhtmelisele) süsteemi-

le. Elektripaigaldises tuleb kasutada Eestis laialt 

levinud seadmeid, milledel on tehniline tugi kätte-

saadav. Elektripaigaldise dokumentatsioon peab 

sisaldama aastase elektritarbimise prognoosi.  

Hoones peab olema vajalikud elektriseadmete ruu-

mid (näiteks: peakeskuse ruum, UPS-i ruum, gene-

raatori ruum jne). Ruumide planeerimisel tuleb ar-

vestada reservi vajadusega 20% põranda pindalast.  

Kaablite sisestuskohta tuleb paigaldada reservtorud 

või -avad. 

 

Renoveeritavate hoonete elektripaigaldise 

demontaaž 
Renoveeritavate hoonete elektripaigaldise demon-

taaži ulatus tuleb määrata eelprojektis. Demonteeri-

tud seadmete utiliseerimisel peab lähtuma „Jäätme-

seadusest“ ja Keskkonnaministri 09.02.2005.a mää-

rusest nr. 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romu-

de käitlusnõuded”.  

 

Pingelangud ja reservid 
Liitumis- ja magistraalkaablite määramisel peab 

tarbija lõpp-punktis olema normaaltarbimisel taga-

tud pingelang alla 4% alates trafoalajaamast. 

Liitumiskaablite määramisel ja peakeskuses tuleb 

arvestada võimsusreservi 20% . 
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Pea- ja jaotuskeskuste reservi väljundeid tuleb ar-

vestada 10% väljundite arvust ning vähemalt üks 

reserv iga erineva kaitseaparaadi kohta kuni 100A. 

Lisaks peab arvestama keskustes 20 % reservruumi.  

Jaotuskeskuste klemmliistude reserv on minimaal-

selt 10%, minimaalselt üks komplekt iga märgitud 

kaabli suuruse kohta. 

 

Soojuseraldused 

Elektriseadmete ruumide (peakeskuse ruum, kilbi-

ruumid, UPS-i ruum, telekommunikatsiooni ruumid 

jne) ventileerimiseks ja jahutamiseks peab arvutama 

soojuseraldused ning edastama vajaliku informat-

siooni vastava ala spetsialistidele ja Tellijale. 

 

10.6 PEAKESKUS 

Kooli peakeskus on ühe sektsiooniline, kuid tuleb 

arvestada teisaldatava diiselgeneraatori ühendamise 

võimalusega jõupistiku kaudu. Ümberlülitamine 

toimub käsitsi. 

Büroohoone peakeskus on vähemalt kahesektsiooni-

line, mis saavad toite erinevatelt elektrivarustuse 

toiteliinilt. Toidete ümberlülitamine tuleb lahendada 

reservi lülitamise automaatikaga (RLA-ga). RLA 

tuleb lahendada ajamitega lülititega, kusjuures peab 

olema välistatud mehhaanilise ja elektrilise blokee-

ringuga toidete kokkuühendamine.  

(Kaitse)lülitite asendite info viia hoone automaati-

kasse. 

Ahelate kohta tuleb teostada pingelangude, lühis-

voolude ja selektiivsuse arvutused, mis peavad ka-

jastuma projektis. Kaitseaparatuur ja muud seadmed 

tuleb valida vastavalt arvutuste tulemusele. 

Sektsioonid tuleb varustada I ja II tüüpi liigpingepii-

rikute ja LED tablooga kombiarvestitega (vt kaart 

„Mõõte- ja seirevahendid“). Koormused tuleb jaga-

da sektsioonide vahel ühtlaselt, samuti faaside vahel 

nii suve- kui ka talverežiimis. 

Tuleohutussüsteemidele (vajadusel ka videovalve, 

läbipääsusüsteem, UPS, serveriruumi jahutus jne) 

peab olema tagatud reserveeritud toide. Toite üm-

berlülitamine lahendada RLA-ga. 

Kõik keskused tuleb varustada sobivate klemmliis-

tudega kõigi juhtimiskaablite jaoks. 

Keskusesse tuleb paigaldada pistikupesa 16A, 230V 

ja 32A, 3×400V.  

Peakeskus peab olema varustatud hingede ja ühe 

võtmega avatavate süvislukkudega ustega. Voolu 

juhtiva põranda korral tuleb paigaldada keskuste ette 

ohutustehnilised kummimatid. 

 

10.7 ARVESTID 

Võrguettevõte paigaldab liitumispunkti elektriener-

gia kommertsarvestid. Kui liitumispunkt on hoone 

peakeskuses, siis peab olema eraldi plommitav sekt-

sioon peaarvestite paigalduseks.  

Alamarvestid tuleb paigaldada võimalikele rendi-

pindadele (köök, büroo, võimla, ujula, raamatukogu, 

aula, kõikidele erinevatele rentnikele, ventilatsiooni-

süsteemi(de)le, jahutussüsteemi(de)le, välisvalgus-

tus, serveriruumid, katlamajad jne).  

Kõik arvestid tuleb ühendada hooneautomaatika 

süsteemiga. (vt. Kaart nr 12 – Parameetrite ja häirete 

prioriteetide tabel). 

 

10.8 GARANTEERITUD TOITE 

PEAKESKUS (GPK) 

GPK saab toite vähemalt ühelt peakeskuse sektsioo-

nilt ja diiselgeneraatorilt. Generaatori toitele ümber-

lülitamine peab toimuma automaatselt. Kõik GPK 

sisend- ja väljundfiidrite kaitselülitid peavad olema 

abikontaktiga ja olek visualiseeritud hooneautomaa-

tikas. GPK keskusega peab ühendama vähemalt 

järgmised tarbijad: 

 turva ja valveseadmed 

 soojussõlmed ja katlamajad 

 tõkkepuud ja väravad 

 videovalvega välisvalgustuse alad 

 tarbevee-, sadevee ja kanalisatsioonipumplad. 

 elektrilised perimeetri uksed 

 serveriruumi seadmed (serverid, UPS-id jne) 

 tuleohutussüsteemid (hüdrantide siibrid ja rõhu-

tõstepumbad, sprinkleri pumbad ja siibrid; üle-

rõhu ja suitsueemalduse süsteemide ventilaato-

rid ja klapid, suitsuluugid) 

 tuletõrje lift (kõrghoonetes). 

 

10.9 JAOTUSKESKUSED 

Jaotuskeskused (JK) tuleb üldjuhul paigutada tehni-

listesse ruumidesse. Jaotuskeskus peab olema varus-

tatud hingedega ja ühe võtmega avatavate süvisluk-

kudega ustega. Indikatsioonivalgustites tuleb kasu-

tada 220V LED lampe. 
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Jaotuskeskused tuleb varustada sisendis kolmepoo-

luselise koormuslülitiga ja II tüüpi liigpingepiiriku-

tega. Grupi kaitsmetena peab kasutama automaat-

kaitselüliteid. Igasse jaotuskeskusesse tuleb paigal-

dada pistikupesa 16A, 230V. Videovalveseadmete ja 

kaamerate toide tuleb võtta ühest keskusest ning 

kasutada üht ja sama faasi.  

UPS-toitegruppide kaitseautomaatide ette tuleb pai-

galdada neljapooluseline ümberlüliti, mis võimaldab 

vajadusel koormuse ühendust normaalvõrgu või 

UPS-toitevõrguga. UPS-toide peab olema võimalik 

kõigil töökohtadel (täpsustatakse Tellija poolt). 

 

10.10 MAANDUSED JA POTENT-

SIAALI-ÜHTLUSTUSED 

Hoone elektrisisendis tuleb teostada peapotentsiaali-

ühtlustus vastavalt TN-S süsteemile, mis tuleb 

ühendada paigaldise maandusega. Maanduskontuur 

peab olema ringistatud ja mõlemad kontuuri otsad 

peavad olema peamaanduslatile ühendatud, kusjuu-

res mõlema juhi ristlõige eraldi võttes peab vastama 

eeskirjadega ettenähtule. 

Maanduspaigaldise peab teostama vastavalt maan-

dustakistuse arvutustele. 

Peapotentsiaali ühtlustuslatt tuleb paigaldada pea-

keskuse ruumi seinale ja ühendada maanduriga ka-

hes punktis. 

10.11 KOMPENSATSIOONISEADMED 

JA FILTRID 

Kompensatsiooniseadmed tuleb arvutada sellisena, 

et minimaalne võimsustegur (cos φ) ≥0,98.  

Tsentraalsete automaatkompensatsiooniseadmete 

vajadus valitakse sõltuvalt reaktiivkoormusest pro-

jekteerimise käigus. Reguleerimise astmed tuleb 

määrata 6 kuu jooksul pärast objekti kasutuselevõt-

tu. 

Paigaldada filtrid kõrgemate harmooniliste vähen-

damiseks vastavalt mõõtmistulemustele (mõõtmised 

kuuluvad töövõttu). 

 

10.12 GARANTEERITUD TOITESÜS-

TEEM 

Reserv-diiselgeneraatorsüsteem tuleb paigaldada 

tervikseadmena koos kõigi vajalike lisatarvikutega. 

Diiselgeneraator peab vastama standardile EVS-ISO 

8528 „Sisepõlemis-kolbmootoriga vahelduvvoolu 

generaatorid”. 

Diiselgeneraatori ruumis peavad olema vajalikud 

avad kütusetoru, õhurestide koos elektriliselt juhita-

vate klappide ja heitgaaside toru paigalduseks. Li-

saks tuleb isoleerida diiselgeneraatorite heitgaasito-

rustik täies ulatuses vastavalt „Hoone tehnosüstee-

mide RYL 2002 G9013“ viidatud juhistele (LVI 50-

10345). Samuti peab olema piisav ruum generaatori 

teeninduseks ja lisaseadmete (kütusepaagid, elektri-

keskus, mürasummutid jne) paigalduseks. Kui gene-

raatorit ei ole võimalik või ei ole otstarbekas hoo-

nesse paigaldada, siis tuleb kasutada komplektset 

välistingimustesse sobivat kompakt- või konteiner-

generaatorit. 

Kütuse mahuti peab olema täidetav otse paakautost 

ja varustatud ületäitumiskaitsega ning enne tellijale 

üleandmist tuleb kütusemahuti(d) täita. Välistingi-

mustes oleva diiselgeneraatori kütusemahutid tuleb 

täita talvise kütusega. 

Lisakütuse mahuti vajadus ja suurus täpsustatakse 

vastavalt pidevtööks vajalike töötundide arvule 

elektritoite puudumisel, mis üldjuhul on 24 tundi, 

kuid vajadusel täpsustatakse Tellija poolt. 

Süsteem peab olema võimeline kindlustama GPK-ga 

ühendatud koormuste pideva töö, kui põhielektriva-

rustus lakkab töötamast. Süsteem peab olema või-

meline taastama täielikult esmatarbijate elektrivarus-

tuse maksimaalselt 15 sekundi jooksul pärast põhi-

toite elektrivarustuse katkemist ja tagama 230/400 

V, 50 Hz ning olema võimeline 10% ülekoormuseks 

ühe tunni kestel vastavalt ISO 8528 regulatsioonile. 

Ajutise paralleeltöö vajadusel peab generaator ole-

ma varustatud vähemalt ANSI 78 (vector jump) 

kaitsega. Ajutise paralleeltöö korral toimuvad gene-

raatori koormuskatsetused ilma tarbija elektrivarus-

tust katkestamata. 

Garanteeritud toitesüsteemist tuleb häired ja olekud 

edastada hooneautomaatika süsteemi. Edastatavad 

parameetrid on toodud kaart nr 12 „Hooneautomaa-

tika“ tabelis 12.1. „Parameetrite ja häirete prioritee-

tide tabel“. 

 

10.13 KATKEMATU TOITEALLIKAS 

(UPS) 

Katkematu toiteallika (UPS) paigaldamisel tuleb 

lähtuda standardist EVS-EN 62040 „Katkematu 
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toite süsteemid“ ja EVS-EN 50272 „Ohutusnõuded 

tagavaraakudele ja akupaigaldistele“.  

UPS võrku peab ühendama järgmised tarbijad: 

 server 

 serveriruumi teenindavate jahutusseadmete 

kontrollerid 

 arvutivõrgu aktiivseadmed 

 videovalve seadmed 

 automaatika alakeskused 

 arvutid koos monitoridega jne  

Arvutitöökoha võimsuseks tuleb arvutustes võtta 

250 VA.  

UPS tuleb ühendada hooneautomaatika süsteemiga. 

Ühendatavad parameetrid on toodud kaart nr 12 

„Hooneautomaatika“ tabelis 12.1. „Parameetrite ja 

häirete prioriteetide tabel“.  

UPS-na tuleb kasutada nii tsentraalset seadet, kui ka 

hajutatult paigutatud üksikseadmeid (tarbija gruppi-

de või -piirkondade järgi). UPSi enda ja tema võrgus 

olevate seadmete toiteks tuleb kasutada valmistaja 

poolt ettenähtud kaitselüliteid. Keskusse tuleb pai-

galdada lüliti UPSi toitel olevate seadmete toite 

ümberlülitamiseks kas läbi UPSi või otse elektrivõr-

gust. 

 

Nõuded UPSile  

 Töötab voolu alaldaval ja vaheldaval pidevre-

žiimil (baseerub On-Line/VFI-tehnoloogial).  

 Eelistatud on 3-faasiline UPS, mis omab sisse-

ehitatud „by pass-i“  

 UPSid alates 10 kVA peavad vastama toite 

poolel järgmistele nõuetele:  

o UPSi sisendis peab olema raadiohäirete 

(RFI) filter või isoleeritud paisuga välja-

transistoralaldi (IGBT),  

o vooluharmoonilisi (THDI) 100% koormu-

sel on vähem kui 3%,  

o võimsustegur (cos φ) sisendis 0,99,  

o efektiivsus AC/AC trafota UPSidel 100% 

koormusel 0,95 ja trafoga UPSidel 100% 

koormusel 0,94. 

o Alates UPS-id võimsusega 20kVA, lisan-

dub kõigele eelnevale veel modulaarse  

n+1 süsteemi nõue. UPS-id peavad koor-

muse langemisel (näit. väljaspool tööaega) 

ümberlülituma „ECO MODE“ režiimile. 

Seda peab olema võimalik programmeeri-

da aja ja koormuse järgi. 

 SNMP adapteri vajadus monitooringu teostami-

seks (eeldab arvutivõrgu ühendust) tuleb täp-

sustada Tellijaga enne tarnet.  

 Hooneautomaatika süsteemiga ühendamiseks 

peab UPS olema varustatud LON, M-bus, 

Modbus, KNX või BACNET adapteriga. 

UPSist tuleb edastada hooneautomaatikasüs-

teemi vähemalt järgmist informatsiooni: UPSi 

rike/by-pass, UPS töötab akudelt, akud tühje-

nenud. Akud peab valima hooldusvabad, nn. 

VRLA standby (kohtpaigaldusega, kinnised, 

hooldevabad pliiakud) ja elueaga 8…10 aastat.  

 UPS tuleb paigutada mõnda tehnilisse ruumi 

(peakeskuse ruum või nõrkvooluseadmete ruu-

mi) või eraldi UPSi ruumi. Ruum, kuhu UPS 

paigaldatakse, vajab jahutust (ruumi max tº 

21ºC). Ventilatsiooniga tuleb tagada, et UPSide 

laadimisel tekkiva vesiniku kontsentratsioon 

ruumis või akukapis ei ületa 4%. 

 

10.14 KAABLITE PAIGALDAMINE JA 

KINNITAMINE 

Kablite pinnapealsel paigaldamisel peab kinnitus- 

vahendite vaheline kaugus olema vastavalt tabelile 

nr 10.1. 

Kipsseinte sisesel kaabeldusel võib maksimaalseks 

kinnitusvahendi vahekauguseks olla 1,0m, Ripplae 

tagusel kaabeldusel 0,5m. 

Kaablite lubatav painutusraadius : 

 ühesoonelistel kaablitel 15-kordne kaabli läbi-

mõõt 

 mitmesoonelistel kaablitel 12-kordne kaabli 

läbimõõt 

Kaableid ei tohi kinnitada selleks mitte ette nähtud 

tarindite/elementide (nt: torude, torukandurite, ripp-

laekandurite vms) külge. 

Juhtme välislä-

bimõõt D 

[mm] 

Suurim lubatav vahekaugus 

[mm] 

Horisontaalne 

paigaldusviis 

Vertikaalne 

paigaldusviis 

D≤9 250 400 

9<D≤15 300 400 

15<D≤20 350 450 

20<D≤40 400 550 

Tabel 10.1 – Kaablite kinnitusvahemikud pinnapeal-

sel paigaldamisel 
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10.15 KAABLIREDELID 

Ripplagede taga ja tehnilistes ruumides tuleb kasu-

tada kaabliredeleid. Niiskes ja agressiivse keskkon-

naga ruumides peab kasutama kuumtsingitud teras-

redeleid või alumiiniumredeleid.  

Eraldi kaabliredelid tuleb reeglina paigaldada elekt-

rikaablitele ja nõrkvoolusüsteemi kaablitele. Ühisele 

kaabliredelile võib paigutada lühikesi lõike. Ühisele 

kaabliredelile paigutamisel tuleb kaablite eraldami-

seks kasutada metallist eraldusliistu. Kaabliredelite 

üksteise kohale paigalduse korral peab nõrkvoolu-

kaablite redel asetsema allpool ja elektrikaablite 

redel pealpool. Büroodes, klassiruumides, koridori-

des ja teistes avalikes kohtades, kus ei ole ripplage-

sid (riiulid on näha), tuleb kasutada tsingitud vähese 

perforatsiooniga plaatkaabliriiuleid. Plaatriiulid 

tuleb varustada tsingitud kaanega. Plaatkaabliriiulite 

värvust tuleb täpsustada sisearhitektiga Pistikupesa-

de ja karpide kinnituseks tuleb kasutada tehases 

valmistatud spetsiaalseid plaataluseid. 

 

10.16 RIPUTUSSÜSTEEMID 

Valgustite ja nende juhtmete paigaldamiseks (tehni-

listes ruumides, ladudes jne) tuleb kasutada tsingitud 

terasest valgustuse riputuse konstruktsioone (renne). 

Nähtavale jäävate rennide, – mis paiknevad nt bü-

roos, aulas, koridoris – värvus tuleb täpsustada sise-

arhitektiga. 

Pistikupesade ja karpide kinnituseks tuleb kasuta 

tehases valmistatud spetsiaalseid plaataluseid. 

 

10.17 KAABLIKARBIKUD 

Kaablikarbikuid tuleb kasutada töökohtades ja koh-

tades, kus võib ette tulla pistikupesade ja kaablite 

muutusi või täiendusi (avabüroo ja kabinettide töö-

kohad, arvutiklass, teenindusletid, jne). 

Üldjuhul tuleb kasutada PVC-karbikut. 

Alumiiniumkarbikut tuleb kasutada kohtades, kus 

vastupidavus ja jäikus on olulised. Töökoha karbik 

on ühekambriline vaheplaadiga või kahekambriline 

(üks osa 230/400 V kaablite jaoks, teine osa nõrk-

voolukaablite jaoks). Töökoha karbik on üldjuhul 

valget värvi või valmistatud anodeeritud alumiiniu-

mist. 

Avabüroo töökohtadele, mis ei asu seina ääres, tuleb 

paigaldada vertikaalsed alumiiniumpostid koos töö-

kohtade pistikupesadega. Postid, mille kõrgus peab 

vastama korruse kõrgusele, tuleb kinnitada läbi ripp-

lae vahelae ja põranda külge. Postid peavad omama 

piisavat pikkuse reguleerimise varu. Postist väljuva-

te kaablite ümber tuleb paigaldada spiraalhoidik, 

kusjuures kaablireservi pikkus peab olema 3…5 m. 

Ripplae taha jäävad kaablid tuleb otsastada pistiku-

pesadega ja postist tulevad kaablid vastavate pistiku-

tega.  

Vajadusel tuleb ruumide keskel, kus pistikupesade 

vajadus on ajutine (näiteks nõupidamiste ruum jne), 

kasutada põrandakarpe. Kaablite juurdeviimiseks 

põrandakarpi tuleb põrandasse paigaldada piisav arv 

reservtorusid nõrkvoolusüsteemi kaablite paigaldu-

seks. Põrandakarpide kaaned kaetakse põranda pin-

nakattematerjaliga.  

 

10.18 TORUD JA KARBID 

Valgustus- ja jõuahelad, nõrkvoolu-, väikepinge- ja 

valvesüsteemide asjaomaste seadmete toitejuhtmed 

ning -kaablid peavad – juhul kui neid ei paigaldata 

kaabli kandekonstruktsioonidele ja pinnale- olema 

tõmmatud torudesse. Pindpaigaldusega kaablid pea-

vad olema kaitstud mehhaaniliste vigastuste eest 

metall- või plastiktorudega kuni 2000 mm kõrgusele 

põrandast. 

Ühes torus ei või olla erinevate pingetega ahelaid. 

Paigaldustorude diameeter peab olema vähemalt 20 

mm. 

Konstruktsioonidesse paigaldatavad torud peavad 

kulgema sirgjooneliselt horisontaal- või vertikaal-

suunas. Ripplagedega ruumides lõpetatakse seintes-

se paigaldatud torud harukarpidega ripplae taga. 

Seadmetoose ei tohi paigaldada kohakuti ühe seina 

mõlemale poolele heliisolatsiooni vähenemise tõttu.  

Erineva pingeastmega süsteemide jaoks peavad 

olema eraldi karbid. 

 

10.19 SEADMETE ELEKTRIVARUS-

TUS 

Seadmed tuleb ühendada elektrivõrku vastavalt 

seadmete tarnija juhendis olevatele paigaldusjuhiste-

le. 

Kõik KVVK süsteemi mootorid ja ventilaatorid 

tuleb varustada turvalülitiga, kui need ei asetse kes-

kusest nähtaval kaugusel. Turvalülitite abikontakt 

peab katkestama mootori juhtimisahela ja andma 

indikatsiooni hooneautomaatikasse. 
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Sagedusmuunduri ühendamisel mootoriga tuleb 

kasutada ekraniseeritud kaableid häirete levimise 

vähendamiseks. Sagedusmuundurid peavad võimsu-

sest lähtuvalt olema varustatud kõrgemate harmoo-

niliste filtriga ja pidurdustakistiga. 

Mootorventiilide ja teiste seadmete juhtmed tuleb 

ventiilide kohale paigaldada piisava varuga, et ven-

tiile saaks pöörata juhtmeid lahti võtmata. 

Juhtimis-, reguleerimis-, mõõtmis- ja signalisatsioo-

nijuhtmed tuleb paigaldada oma rühmades eraldi. 

Eri juhtmete ristumisi tuleb vältida. 

 

Köögiseadmete elektrivarustus 
Köökide seadmed tarnitakse ja paigaldatakse vasta-

valt köögi tehnoloogia projektile. Paigalduse üksik-

asjad (ühendus läbi pistikupesa, - läbi klemmkarbi, 

otse seadmega ning nende vajalik asukoht) on välja 

toodud valmistaja paigaldusjoonistes. Paigaldamist 

ei tohi alustada enne kui nimetatud joonised on ehi-

tusplatsil. 

Enne põrandavalu tuleb ruumi keskel olevate sead-

mete jaoks paigaldada põrandasse vajalikud kaablite 

paigalduse torud. 

Suurköökidesse (kuumutusseadmete koguvõimsuse-

ga üle 20 kW) tuleb kuumutusseadmete väljalülita-

miseks paigaldada köögi sissepääsu lähedusse sig-

naallambiga varustatud turvanupp. Kuumutussead-

mete sisselülitamiseks tuleb köögi keskuse kaanele 

paigaldada indikatsioonilambid, väljalülitamise 

nupp ja taastusnupp. 

 

10.20 PISTIKUPESAD 

Maanduskontaktiga ühe- ja kahekohaliste pistikupe-

sade klass on 16A, 250 VAC. Koolides peavad pis-

tikupesad olema varustatud ava sulguriga (lastekait-

sega). Kattematerjal peab olema polükarbonaadist 

või termoplastist, mis on vastupidav ja kergesti 

hooldatav. Pistikupesade värvus on üldjuhul valge.  

UPS-i toitevõrku ühendatud pistikupesad tuleb va-

rustada märkteibiga „UPS”.  

Pistikupesade komplektid: 

 Arvuti töökoha pistikupesade komplekt: 

2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“.  

 Töökoha komplekt UPS toite võimaluseta: 

2×RJ45; 4×16A, 230V 

 Kontoritehnika pistikupesade komplekt (faks, 

printer, koopia, jne, andmeside seadmete 
ühenduse komplekt): 2×RJ45; 2×16A, 230V  

 TV ühenduskomplekt: TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 

230V 

 Koristuspesa: 1×16A,230V (h=1,5m) 

 Tehnoruumide hoolduse ja remondi komplekt: 

2×16A, 230V; 1×16A, 3×400V. 

Kätepesu kohtade lähedusesse peab paigaldama 

pistikupesad elektriliste kätekuivatite ühendamiseks. 

Kätekuivatite tarne vajadus tuleb määrata põhipro-

jektis (täpsustatakse Tellija poolt). 

 

10.21 VALGUSTUSSÜSTEEMID 

Valgustuse projekteerimisel tuleb võtta aluseks 

standard EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. 

Töökohavalgustus“. Kõikidele projekteeritavad ja 

paigaldatavad valgustid peavad vastama 

2005/32/EÜ ja Euroopa Liidu Komisjoni määrusele 

nr 245 2009. 

Valgustuse süsteem tuleb projekteerida võimalikult 

lihtsalt ja minimaalselt hooldatavana läbi järgmiste 

valikute: 

 kasutada pika elueaga valgusallikaid (10 000-

20 000 h) 

 kasutada energiasäästlikke valgusteid (kasutada 

elektroonse liiteseadmega valgusteid, mille 

energiaklass ei ole halvem kui A2) 

 valgustite ja nähtavale jääva kaabelduse valik 

tuleb teha koostöös sisearhitektiga 

 viia eri tüüpi lampide ja valgustite arv mini-

maalseks 

 kasutada kergesti hooldatavaid valgusteid 

 valgustites mitte kasutada luminofoorlampe T8. 

Ruumide kohta tuleb teostada valgustehnilised arvu-

tused, s.h. energiatõhususe arvutus ja lisada need 

projektile. Arvutuste tegemisel peab arvestama 

mööbliga. 

 Valgustite LOR väärtus peab olema ≥80%. 

 Hoone valgustuse LENI väärtus peab olema 

vastavalt EVS-EN 15193 põhitase 

Projektis toodud valgustite alternatiivlahenduste 

korral peavad olema tagatud normikohane valgusti-

hedus ja räigus. Valgusti parameetrid, tehnilised 

andmed ja kasutatavad materjalid ei tohi olla halve-

mad. Alternatiivlahenduste korral tuleb teostada ka 

energiatõhususe arvutus.  

Projekti spetsifikatsioonis peavad olema märgitud 

valgusallikate Ra-indeks, värvsustemperatuur ja 

valgustite liiteseadmed.  
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Temperatuurimarkeeringuga valgustite kasutamisel 

tuleb kasutada märgitud temperatuurile vastupida-

vaid kaableid. 

Klassiruumides tuleb kasutada valgustuse juhtimi-

seks päevavalgustusest ja kohalolekust sõltuvat juh-

timist. Ruumides, mida kasutavad kuni 12-aastased 

lapsed ei või kasutada hajutatud või kaudvalgustust. 

Päevavalgustusest sõltuva juhtimise korral tuleb 

arvestada pinkide tegeliku paiknemisega (aknapool-

sed pikiread eraldi lülitatavad). Ruumides, kus toi-

mub videoõpe, tuleb süsteemi lisada impulsslüliti. 

Auditooriumis ja aulas tuleb vajadusel kasutada 

valgusallikate sujuvalt juhtimist. 

Ruumide valgustuse juhtimiseks tuleb kasutada kas 

ruumipõhiseid multiandureid (kohalolek, päevaval-

gus) integreerituna lülititega või hooneautomaatika-

süsteemiga. Juhtimise ja integreerituse tase tuleb 

kooskõlastada Tellijaga. Valgustuse juhtimine läbi 

hooneautomaatika tuleb viia sõltuvusse päevavalgu-

sest, ruumide ja korruste valvestatusest ning kohal-

oleku kontrollist ruumide kaupa. Valgustuse juhti-

misel tuleb kasutada vaid üldtunnustatud ja avatud 

protokolliga andmesiinide skeeme tagades oleku- ja 

juhtimissignaalide integreerituse hooneautomaatika-

ga (vt. kaart nr 12).  

Nõupidamisruumides tuleb kasutada valgustuse 

sujuvat juhtimist (kasutades timmereid, valgustatuse 

andureid ja automaatse kohaloleku kontrolli). 

Koridoride ja trepikodade valgustuse juhtimine tuleb 

teostada läbi hooneautomaatikasüsteemi, kasutades 

ajaprogrammi, valvestatust ja sõltuvust päevavalgu-

sest. Lisaks tuleb paigaldada surunupplülitid valgus-

tuse käsitsi lülitamiseks. 

Ventilatsiooni õhuvõtukambritesse tuleb projektee-

rida ja ehitada valgustus keskmise valgustatusega 

50lx. 

Täiendav info ruumide valgustuse kohta, vt ruumi-

kaardid. 

 

Turvavalgustussüsteem 
Turvavalgustuse projekteerimisel tuleb võtta aluseks 

EVS-EN 1838 „Valgustehnika. Hädavalgustus“, 

EVS-EN 50172 „Evakuatsioon. Hädavalgustussüs-

teemid” ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 315 „Ehiti-

sele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“. 

Akuga varustatud valgustid tuleb paigaldada video-

valve seisukohalt olulistesse piirkondadesse. 

Oma toitega evakuatsioonivalgustid peavad olema 

varustatud sisseehitatud akuga, mis töötab turvatoi-

tena. Regulaarse hooldamise korral peab akudele 

kehtima garantii 6 aastat. 

Riskialavalgustus näha ette peakeskuse ja serveri-

ruumis, gaasikatla ruumis, köögis ja töökojas. 

 

10.22 KÜTTESÜSTEEMID JA –

SEADMED 

Juhul kui peakeskus piirneb välisseinaga, tuleb sel-

lesse ruumi paigaldada radiaator.  

Elektriküttekaablite vajadus pesu- ja riietusruumi-

desse ning peasissepääsu ümbrusesse tuleb määrata 

iga hoone kohta eraldi. 

Elektriliste õhkkardinate vajadus ja nende juhtimis-

põhimõte täpsustatakse eelprojektis (täpsustatakse 

Tellija poolt). 

 

10.23 SULATUSSÜSTEEMID 

Elektri küttekaablitega sulatusküte tuleb rakendada 

välistel sadevee rennidel, lehtritel, torudel, kaldtee-

del ning peasissepääsu lähiümbruse välisalal.  

Väliste küttekaablite juhtimiseks tuleb kasutada 

temperatuuriregulaatoreid, mis tagavad maksimaalse 

ökonoomsuse. Selleks tuleb kasutada temperatuuri-

andurit ning pinnase või renni niiskuse andurit. Põh-

ja ja lõunapoolse osa sulatuskütet tuleb juhtida eri-

nevate anduritega. Sulatussüsteemide juhtimise peab 

ühendama hooneautomaatika süsteemiga (tööluba, 

olek, häire). 

 

10.24 PIKSEKAITSE 

Piksekaitse projekteerimisel tuleb võtta aluseks 

standard EVS-EN 62305 „Piksekaitse“.  

Piksekaitse ehitamisel tuleb kasutada ainult pikse-

kaitse süsteemi spetsiaalseid tooteid (nt OBO 

Betterman´i piksekaitse süsteemi tooteid). 

Reeglina tuleb piksekaitse allaviigud paigaldada 

fassaadikatte alla, kuid lahtivõetavad mõõtepunktid 

peavad olema max 0,5m maapinnast. Isolatsiooni-

materjal peab olema 100 mm raadiuses mittepõlev 

(nt kivivill). 
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10.25 TULEOHUTUSE JUHTIMIS-

SÜSTEEM 

Tuleohutuse juhtimissüsteemide kohta tuleb iga 

süsteemi kohta eraldi koostada üldine struktuur-

skeem ja funktsionaalsed skeemid võttes aluseks 

standardid: 

 EVS-EN 54 „Automaatne tulekahjusignalisat-

sioonisüsteem“ 

 EVS-EN 12101 „Suitsu ja kuumuse kontroll-

süsteemid“. 

 

Hoone ühtne tuleohutussüsteemide infotab-

loode paneel 
Hoonesse tuleb paigaldada ühtne kõiki tuleohutus-

süsteeme hõlmav infotabloo. Infotabloo paigalda-

takse valveruumi või peasissepääsu juurde (sõltuvalt 

valve olemasolust 24h), vajadusel kasutatakse kor-

dustabloosid. Paneel peab vastama standardile EVS-

EN 54 „Automaatne tulekahjusignalisatsioon“ ja 

Päästeameti nõuetele.  
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11.1 KASUTATAV ALUSDOKUMEN-

TATSIOON  

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Siseministri 7. Jaanuari 2013.a määrus 

nr. 1„Nõuded tulekahjusignalisatsioo-

nisüsteemile ja ehitised, kus tuleb au-

tomaatse tulekahjusignalisatsioonisüs-

teemi tulekahjuteade juhtida Häirekes-

kusesse“ 

 

Kvaliteedinõuded 

 ETEL ja EKsL poolt välja töötatud 

"Sissetungimishäire süsteemide projek-

teerimise, paigaldamise ja hoolduse 

eeskiri" 

 

Standardid 
EVS-EN 50173 „Üldkaabelduse standard“ 

EVS-EN 50174 „Üldkaabelduse standard“ 

EVS-EN 50310 „Andmetöötluspaikade 

potensiaaliühtlustus“ 

EVS-EN 50346 „Paigaldatud juhistike testimine“ 

EVS-EN 61000 „Elektromagnetilise ühilduvuse 

standard“ 

EVS-EN 50130-4 „Häiresüsteemid. Osa 4: Elekt-

romagnetiline ühilduvus. Toote-

perekonna standard: Häiringu-

kindluse nõuded tulekahju-, sis-

semurde- ja kallaletungialarmi-

süsteemide, videovalvesüsteemi-

de, juurdepääsukontrollisüstee-

mide ja personaal-

appikutsesüsteemide komponen-

tidele“ 

EVS-EN 50131 „Häiresüsteemid. Sissetungimis-

häire süsteemid“ 

EVS-EN 50132 „Häiresüsteemid. Turvaraken-

dustes kasutatavad sisetelevi-

sioon-jälgimissüsteemid“ 

EVS-EN 50133 „Häiresüsteemid. Turvaraken-

dustes kasutatavad läbipääsusüs-

teemid“ 

EVS-EN 50134 „Häiresüsteemid. Sotsiaalsfääri 

alarmsüsteemid“ 

EVS-EN 50136 „Häiresüsteemid. Häireedastus-

süsteemid ja –seadmed“ 

EVS-EN 50083 „Televisiooni-, heli- ja interak-

tiivse multimeedia signaalide 

kaabeljaotussüsteemid.“ 

EVS-EN 60728 „Televisiooni-, heli- ja multi-

meediasignaalide kaabelvõrgud“ 

EVS-EN 54 „Automaatne tulekahjusignali-

satsioonisüsteem“ 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/118012013002
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11.2 NÕUDED 

Nõrkvoolupaigaldises tuleb kasutada Eestis laialt 

levinud seadmeid (rohkem kui üks tarnija ja paigal-

daja), milledele on tehniline tugi kättesaadav. 

Nõrkvoolu kaablid tuleb paigaldada peamiselt eraldi 

kaabliredelitele, eraldus jõukaablitest ja muud pai-

galdusjuhised tuleb teostada vastavalt standardile 

EVS EN 50174-2. Kaheosalistes karbikutes paiguta-

takse nõrkvoolu kaablid eraldi osasse. Kaabliredelid 

ja karbikud võivad olla projekteeritud elektriosa 

töövõtus, kuid märgitud ka nõrkvoolu plaanidel. 

Kaitsmaks kaableid, peavad süvispaigaldisena (sei-

na, lakke, põrandasse) paigaldatud kaablid olema 

paigaldatud selleks ette nähtud montaažtorudes.  

Kõik kaablid, ühenduskarbid ja muud seadmed tä-

histatakse selgete ning ümbritsevatele mõjudele 

vastpidavate märkidega vastavalt kaabliloetelule. 

Tähistused peavad olema toodud nii tööprojektis kui 

teostusjoonistel. 

 

11.3 ANDMEEDASTUSSÜSTEEMID 

11.3.1 Andmeside võrgud 

Üldkaabeldus projekteeritakse rakendustest sõltuma-

tu kaabeldusena telefoni- ja arvutivõrgu tarbeks. 

Kõik paigaldatavad võrgu lingi komponendid pea-

vad olema ühe tootja tooted (pesa, kaabel, paneel). 

Lisaks sellele on nõutavad kehtivad kolmanda osa-

poole (Delta, 3P) kvaliteeti tõestavad Euroopas väl-

jastatud sertifikaadid. Sertifikaati peavad omama nii 

üksikkomponendid (kaabel, pesa) kui ka link. Patch 

paneeli eraldi ei sertifitseerita. Paigaldatavad tooted 

peavad olema valmistatud tunnustatud tootja poolt, 

kõik tooted korrektselt markeeritud tootja info ja 

tootekoodidega. Igal pakendil on kirjas tootja ning 

tootekood. 

Üldkaabelduse standardiks on üldjuhul U/UTP Cat6 

link E ja struktuuriks tähtvõrk koos alajaotlate oma-

vaheliste andmeside kaabelduse ühendustega. 

Välisühendused teostatakse vastavalt võrkude valda-

jate tehnilistele tingimustele üldjuhul vasest 

VHOMBU ja optiliste SM kaablitega. Hoonesse 

sisenemisel nähakse ette muhv või sidekarp 

VHOMBU kaabli üleminekuks sisetingimustele 

vastavale MHS tüüpi kaablile. 

 

 

 

Jaotlad 
Hoonejaotla paigutada võimalikult hoone keskele ja 

välisühenduste lähedusse. Alamjaotlaid nähakse ette 

võimalikult minimaalselt (sõltub ruumide kasutus-

otstarbest).  

Jaotlad on 19“ jaotlad vastavalt standardile EIA-

310. 

Arvutiklassi nähakse ette omaette jaotla. 

Jaotlad koostatakse lukustatavasse ventileeritavasse 

42U kappi. Jaotlatesse tuleb projektis ette näha pii-

sav kogus ristühenduse kaableid. Jaotlates kasuta-

takse telefoni kaablite ühendamiseks horisontaalseid 

Cat3 50xRJ45 (1U) ja arvutivõrgu kaabelduseks 

24xRJ45 Cat6 paneele. 

 

Kaabeldus 
Horisontaalkaabeldus teostatakse minimaalselt kate-

gooria6 komponentidega klass E. Igale tarbijale 

(töökoht, WiFi, printer jne.) nähakse ette min. 

2xRJ45 pesa. 

Vajadusel nähakse ette optiline 

horisontaalkaabeldus, mis lepitakse kokku eraldi. 

Magistraalkaabeldus teostatakse U/UTP Cat6 ja 

valguskaablitega (MM ja/või SM) ning telefoni 

magistraalkaabeldus kategooria 3 komponentidega 

otsastatuna jaotlas RJ45 paneelides. 

Kahe või enam alamjaotla korral, täiendavalt täht-

võrgule, nähakse ette jaotlate vaheline andmeside 

kaabeldus U/UTP Cat6 ja valguskaablitega (MM 

ja/või SM) 

 

Kaablid 
Kaablid tuleb markeerida mõlemalt poolt kulumis- 

ja veekindlate “märgistega”, markeerimisstiil on 

sama, mis paneelide/töökohtade markeerimisel. 

Kaablitele jäetakse jaotlasse varu vähemalt 1m (mit-

te rohkem kui 2m), et jaotlat saaks vajadusel varu 

jagu ümber paigutada. 

Keerupaari otsastamisel ei koorita kaableid rohkem, 

kui 1 toll (25,4 mm) kummaltki poolt. Kaablid 

otsastatakse vastavalt Euroopa normidele valemiga 

T568B. 

Töövõtja tarnib ristühenduse kaablid minimaalselt 

vastavalt töökohtade arvule. 

Ristühenduse kaablid otsastatakse ühest otsast va-

lemiga T568A ja teisest T568B. Ristühenduse kaab-

leid nähakse projektis ette vastavalt töökohtade ar-

vule. 
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Pistikupesad, aktiivseadmed 
Pistikupesad (2×RJ45) paigaldatakse töökohtadele, 

nõupidamiste ja tehnilistesse ruumidesse, turva-

seadmete ja telekommunikatsiooniseadmete ruumi-

desse. Pesad varustatakse tolmukattega. 

Fuajeedesse ja koridoridesse tuleb Wifi tarbeks pai-

galdada lae alla 2×RJ45 pesad.  

Põhiprojektis tuleb ära määrata, kelle hankesse kuu-

luvad aktiivseadmed, s.o. kodukeskjaam ja sellega 

ühendatavad telefonid, arvutivõrgu aktiivseademed, 

arvutid jne. Juhul kui need ei ole Tellija erihange ja 

kuuluvad nõrkvoolu töövõttu, peab projektis olema 

võimalikult täpselt määratud Tellija nõuded seadme-

tele. 

 

Testimine 
Andmesidevõrgu testimise peab teostama konkreet-

sest ehitusobjektist mittesõltuv ettevõte ja testimise 

juures peab viibima paigaldaja esindaja.  

Lingid tuleb testida kaabeldussüsteemile ettenähtud 

üldtunnustatud taadeldud testriga, millele on instal-

leeritud kõige viimane saadaolev tarkvara versioon. 

Testida tuleb kõik paigaldatud lingid ning testimine 

peab vastama tootja poolt välja töötatud protseduuri-

le. 

Lingi testimistulemuse salvestamisel tuleb kasutada 

portide markeerimisel käibelolevaid linkide markee-

ringuid. 

Testimine toimub kooskõlas standardi EVS EN 

50346 nõuetega. 

Testimise protokollid esitatakse digitaalselt koos 

teostusdokumentatsiooniga. 

 

11.3.2 Fonolukusüsteem 

Fonolukk paigaldatakse reeglina kõikidele sissepää-

su välisustele ja suletud territooriumi jalgväravatele. 

Telefonijaama olemasolu korral tuleb 

fonolukusüsteemi välisosa ühendada telefonijaama-

ga ja tagada ühendus valitud telefonidele. 

Videovalve olemasolul hoones kasutatakse kaame-

raga fonolukk, kus kaamera ühendatakse ka salves-

tuse serverisse.  

Fonolukusüsteem peab võimaldama valitud termina-

lidel ukse avamist, kuid sõltuvalt turvareeglitest 

peab olema võimalus seda keelata/lubada. 

Fonolukkude kaabeldus tuleb teostada tähtvõrguna 

reeglina nõrkvoolu peajaotlast või erandina lähimast 

andmeside jaotlast 

 

11.3.3 TV-kaabelvõrk 

Kaablivõrk on ettenähtud õhus levivate programmi-

de edastamiseks sagedusalas 47-1000MHz tagasika-

naliga 5-65 MHz ja AS Starman kaabeltelevisiooni 

ning DIGI-TV sagedusalas 5-2150MHz.. Hoonele 

tuleb projekteerida antennid vabade digitaalprog-

rammide ja raadioprogrammide vastuvõtuks. Katu-

selt sisenevatele antennikaablitele nähakse ette liig-

pingepiirikud. 

Antennivõimenduskeskus paigutatakse eelistatult 

nõrkvoolu peajaotlasse või antennide läheduses 

paiknevasse seadmete ruumi. TV-kaabelvõrk harg-

neb antennivõimenduskeskusest korruse jaoturisse ja 

sealt väljundpesadesse. Kasutatakse ainult klass A 

passiivseadmeid vastavalt EN 50083. Jaotusvõrk 

teostatakse tähekujulisena mõõdistatuna ülalnimeta-

tud sagedusalas. Kohas, kus eksisteerivad nii TV 

kaabelvõrk ja raadiovõrk, kasutatakse ainult digi-

taalselt moduleeritud signaalide ülekannet. Antenni-

võimenduskeskusest tuleb projekteerida TV kaabel-

võrgu ja andmeside ühendus andmeside hoonejaot-

lasse individuaalprogrammi edastamiseks ja liitumi-

seks kaabeltelevisiooniga. 

Väljundpesad tuleb paigaldada fuajeesse, nõupida-

misteruumi, puhkeruumi, aulasse, saali (täpsustatak-

se Tellija poolt). Iga TV pesa juurde tuleb projektee-

rida ja paigaldada arvutivõrgu ühenduspesa koos 

toitepesadega.  

TV võrk peab tagama kogu diapasoonis signaali 

edastamise kõikidesse TV ühenduspesadesse nivool 

min 70 dB/μV.  

 

11.3.4 Teadustussüsteem 

Teadustussüsteem projekteeritakse hädateadete, 

kuulutuste ja taustaprogrammi (raadio, reklaamika-

nal) edastamiseks. Signaaliallikateks on kuulutus-

seadmed, koolikella seade, raadio, CD-mängija.  

Teadustussüsteemi võimendi peab toetama vähemalt 

nelja tasandit tähtsuse järjekorras: 

 Operaatori teated 

 Automaatne ATS teade 

 Koolikell 

 Taustamuusika 
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Kuulutusseadmed koos kuulutusalade selektoriga 

paigutatakse administraatori ja valvuri juurde, samu-

ti raadioruumi kui selline projekteeritakse. Võimen-

dusseadmed paigaldatakse seadmeruumi või nõrk-

voolu jaotlasse. Kõlarid paigaldatakse koridori, fua-

jeesse, puhke- ja nõupidamiste ruumi, büroo- ja 

klassiruumi, õuealale, saali, aulasse, võimlasse. 

Võimlas tuleb kõlaritele paigaldada kaitse mehaani-

liste vigastuste eest. 

Kuulutussüsteemi peab saama jagada minimaalselt 

järgnevateks kuulutusaladeks: 

 üldalad (koridorid, fuajeed, puhkeruumid) 

 tööruumid (büroo, klass, nõupidamisteruum) 

 õueala. 

Sõltuvalt ruumi või ruumide grupi kasutusotstarbest 

määratakse eraldi kuulutusalad (aula, võimla, koh-

vik, algklasside ala, kinnipeetavate ala, kohtusaalid 

koos ooteruumiga, eri rentnikud jne.).  

Puhke- ja nõupidamiste ruumi ning büroo- ja klassi-

ruumi paigaldatakse sundkuulutusreleega helituge-

vusregulaatoritega kõlarid. 

 

11.3.5 Audio-video (AV) süsteem 

AV süsteem jaguneb video- (videoprojektor laes, 

videoekraan seinal) ja audio- (kõlarid, võimendi, 

mikserpult, mikrofonid) süsteemiks. 

Ainult video taasesitussüsteemiga varustatakse nõu-

pidamiste ruum.  

AV süsteemiga varustatakse aula, koosolekute saa-

lid, auditooriumid, võimlad, kohtusaalid jne (täpsus-

tatakse Tellija poolt). 

Võimlasse paigaldatakse mängutulemuste näitami-

seks pallimängudeks sobiv infotabloo, mida juhitak-

se kasutaja terminaliga raadio teel. Infotabloo näitab 

ka kellaaega.  

Aula helisüsteem koosneb vähemalt 12 kanaliga 

mikserpuldist, 2x 500W nimivõimsusega võimen-

dist, ratastel  ja lukustava uksega 19“ rackikapp, 

CD-, DVD- ja MP3 19“ mängijast, passiivkõlaritest, 

bassikõlar(id), mikrofonidest (sealhulgas 2 raadio-

mikrofoni koos vastuvõtjatega ning 6tk tavamikro-

foni koos 10m XLR mikrofonikaablitega), stagebox 

multikaabel pistikute ja p.pesadega 25m ja põranda 

mikrofonistatiividest kõikidele mikrofonidele. 

Võimlate helisüsteem koosneb vähemalt 4x500W 

nimivõimsusega helindussüsteemist, mis koosneb 
ratastel  ja lukustava uksega 19“ rackikapist,  2-st 

raadiomikrofonist koos vastuvõtjatega ning 2-st 

tavamikrofoni koos 10m XLR mikrofonikaablitega, 
stagebox multikaabel pistikute ja p.pesadega 25m  ja 

põranda mikrofonistatiividest kõikidele mikrofoni-

dele, CD- DVD - ja MP3 19“ mängijatest, 19“ mik-

serpuldist, 19“ helivõimendist ja passiivkõlaritest. 

Kõlarite eelistatud paiknemisviis on spordisaali 

keskel lae all (korvpalli lahtihüppe keskjoone ko-

hal). Spordisaali tribüünide helindamiseks tuleb 

arvestada täiendavate kõlaritega. 

Mikrofonistatiivid ei tohi omada plastist detaile 

AV süsteemi aktiivseadmete tarne ulatus esitatakse 

põhiprojektis. 

 

11.3.6 Ajanäidusüsteem 

Sekundaarkellad projekteeritakse üldruumidesse, 

fuajeesse, nõupidamisruumi, söögisaali, aulasse, 

võimlasse, õuealale jne (vajadus täpsustatakse Telli-

ja poolt). Kellade tüübid tuleb kooskõlastada arhi-

tekti ja Tellijaga vastavalt ruumi kujundusele.  

Sekundaarkellasid juhitakse peakellaga, mis on GPS 

sünkroniseerimisega kvartskell automaatse suve-

/talveajale üleminekuga. 

 

11.4 TURVASÜSTEEMID 

Projekteerida ja paigaldada tuleb sellised turvasüs-

teemide keskseadmed ja tarkvara, millele on tagatud 

hooldus vähemalt 3 Eesti Vabariigis tegutseva ette-

võtte poolt (v.a tütarettevõtted). Vältida tuleb turul 

monopoolses seisus olevate süsteemide ja paigaldaja 

valikut. 

 

11.4.1 Tulekahjusignalisatsioon 

Hoonesse projekteeritakse adresseeritav automaatne 

tulekahjusignalisatsioon (ATS), mis vastab Eestis 

kehtivatele nõuetele. ATS hõlmab hoonet või hoo-

nete gruppi tervikuna, vajadusel tuleb paigaldada 

infotablood. 

Suuremate hoonete (üle 5000 m
2
) korral tuleb pro-

jekteerida graafiline liides, mis näitab korruse plaa-

nil häire täpse asukoha ja anduri töövõime. 

Enne tööde alustamist kooskõlastab paigaldaja ATS 

tööprojekti Tellija ja kohaliku Päästeametiga. 

Keskseadmesse tuleb paigaldada vajalikud seadmed 

tulekahjuteadete edastamiseks häirekeskusesse. Ob-

jekti liitmiseks häirekeskusega tuleb ATS paigalda-
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jal (objekti valdaja volitusel) pöörduda asukohajärg-

se riikliku tuleohutusjärelevalve pädevusega pääste-

asutuse poole ja kooskõlastada taotlus ka sideope-

raatoriga.  

Hoone nõuetekohase liitumise häirekeskusega orga-

niseerib süsteemi paigaldaja.  

Häirete ja info edastuseks tuleb teostada ühendused 

valve keskseadmega ja andmeside hoonejaotlaga. 

ATS häiresignaal tuleb edastada hooneautomaatika-

süsteemi. 

 

11.4.2 Valvesignalisatsioon 

Kinnistus paiknevatesse hoonetesse projekteeritakse 

valvesignalisatsioon, millega kaitstakse vähemalt 

kõik esimese ja keldrikorruse avatäidetega ruumid. 

Anduritega varustatakse kõikide korruste koridorid 

ja ruumid, kus paikneb väärtuslikku tehnikat või 

andmeid. 

Põhiprojekt ja tööprojekt peavad sisaldama eraldi 

valvestatavate alade loetelu ja süsteemi kasutamise 

kirjeldust (kes mida valvestab). Juhtklaviatuurid 

tuleb paigaldada vastavalt süsteemi kasutusjuhendi-

le, kirjeldusele ja funktsionaalsete alade 

valvestamisele. 

Valvesignalisatsiooni keskseade paigaldatakse 

seadmete ruumi või valveruumi, laiendusseadmed 

paigutatakse kinnisesse ruumi, mis ei tohi asuda 

viitetsoonis. 

Valvesignalisatsioon ehitatakse hoones välja ühe 

süsteemina, milles kasutatakse üht raudvaralist 

keskseadet kõigi valvesignalisatsiooni osadele. Val-

vesignalisatsioon peab võimaldama piisaval arvul 

valveahelaid ning nende grupeerimist eraldi juhita-

vateks valvealadeks.  

Valvesignalisatsiooni keskseade peab võimaldama: 

 eristada igat andurit aadressi/ahela täpsusega 

 kontrollida ahela korrasolekut 24 tundi, määrat-

leda kiirelt ja täpselt häiret tekitanud ahelat 

 saada ülevaadet vähemalt viimasest 500 kasuta-

ja toimingust ja registreerida süsteemi sündmu-

sed kellaajaliselt ja kuupäevaliselt 

 edastada infot contact ID protokolliga turva-

firmadele 

 hooneautomaatika juhtimist (valgustust, venti-

latsiooni jms). 

Ruumide valvamiseks kasutatakse 

infrapunaandureid. Üldkasutatavate ruumide andurid 

peavad olema varustatud kinnikatmisvastaste 

(maskimise) väljunditega. Välisuksed varustatakse 

magnetkontaktiga. 

Valvesignalisatsiooni väljaehitamisel tuleb kasutada 

ainult tootja firmade originaalsüsteeme ja süsteemi-

osi, millele on väljastatud tootjapoolne garantii ja 

turvasertifikaadid. Keskseadmele peab olema taga-

tud hooldus sõltumatute firmade poolt. 

Häireedastus teostatakse Tellija poolt määratletud 

viisil ja Tellija poolt määratud kohta. Lokaalne häire 

antakse sireenidega. Suuremate hoonete (üle 1500 

m
2
) korral peab valvesignalisatsioonil olema graafi-

line liides (ruumi plaanidega) häire asukoha ja 

seadmete töövõimelisuse kiireks tuvastamiseks. 

Valvesignalisatsiooni häiregraafika peab olema ühi-

ne läbipääsusüsteemiga. Vajalik riist- ja tarkvara 

peab sisalduma projektis ja tarnes. Projekti raames 

peab arvestama vähemalt serveri ja kahe kliendi 

tarkvaraga (töökohaga). 

Erikasutusega ruumidesse tuleb projekteerida lo-

kaalsed valvesüsteemid. Valvesüsteemide häire 

edastuseks tuleb teostada ühendused valve kesk-

seadmega ja andmeside hoonejaotlaga. 

11.4.3 Läbipääsusüsteem 

Hoonesse projekteeritakse valvesüsteemiga integ-

reeritud läbipääsusüsteem (täpsustatakse Tellija 

poolt), mis võimaldab inimeste liikumise neile ette-

määratud aladel ja registreerib informatsiooni sise-

nemiste ja väljumiste kohta. 

Läbipääsusüsteemi väljaehitamisel tuleb kasutada 

ainult tootja firmade originaalsüsteeme ja süsteemi-

osi, millele on väljastatud tootjapoolne garantii ja 

turvasertifikaadid. Keskseadmele peab olema taga-

tud hooldus sõltumatute firmade poolt.  

Läbipääsusüsteemi seadmetega varustatakse sisse-

pääsuks kasutatavad välisuksed, büroode, korruste 

sissepääsuuksed, funktsionaalsete alade vaheuksed, 

eriruumide uksed ja liftid.  

Keskseade paigutatakse seadmeruumi või valve-

ruumi. Süsteemi keskseade peab omama LAN lii-

dest. 

Süsteemi konfigureerimine, läbipääsuõiguste and-

mine ning logide vaatamine peab toimuma arvuti 

kaudu. Vastav riist- ja tarkvara peab kuuluma tar-

nesse. Suuremate hoonete (üle 1500 m
2
) korral kasu-

tatakse häiregraafikat, mis on ühine valvesignalisat-

siooniga. Läbipääsusüsteem peab toimima sõltuma-

tult häiregraafika tarkvarast. Paigaldada tuleb dis-
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tantskaardilugejad. Süsteemi paigaldus peab sisal-

dama distantskaarte vastavalt töökohtade arvule. 

Ustel kasutatakse elektrilisi solenoidlukke ja moo-

torlukke, avamiseks kaitstud poolel kaardilugejat või 

avamisnuppu. Süsteemi logis tuleb salvestada läbi-

pääsu suund. Süsteemis ja häiregraafikal peab kajas-

tuma ukse olek ja peab olema võimalus ukse avami-

seks/sulgemiseks. 

 

11.4.4 Videovalve 

Hoone perimeetri ja territooriumi valveks ning jäl-

gimiseks paigaldatakse fikseeritud IP värvikaame-

rad. 

Kaamerate IP võrk teostatakse omaette seadmekap-

pides eraldatuna hoone arvutivõrgust. Hoone arvuti-

võrguga ühendatakse ainult salvestusserver. 

Kasutatakse CMOS pildielemendiga kaameraid. 

Kaamerates kasutatav pildisensor peab vastama 

vähemalt 1:1 kasutatavale pildiresolutsioonile. 

Kaamerate signaal-müra suhe ei tohi olla alla 50 dB. 

Välikaamerate valgustundlikkus peab olema päeva-

ses värvilises rešiimis vähemalt 0,2 lux ja öises 

mustvalges rešiimis 0,1 lux, mõõdetuna min. F1.2, 

säriaeg 1/30, 50 IRE juures. Sissepääsude juures 

tuleb kasutada laia pildidünaamikaga WDR kaame-

raid, mille pildi dünaamika WDR ei tohi olla alla 60 

dB. Kaamerad peavad toetama nii 16:9 kui ka 4:3 

pildiformaate. 

Kaamerad on liikumistuvastusega, kusjuures liiku-

mistuvastuse töötlus toimub kaameras, mitte serve-

ris. 

Kõik kasutatavad kaamerad peavad olema ONVIF 

toega. 

Videovalvesüsteemi seadmetele, sealhulgas kaame-

rate küttele, tuleb tagada toide läbi UPS’i min 15 

minutit. Videosüsteemi töökoha riist- ja tarkvara 

peab sisalduma projektis ja paigalduses (hanke hin-

nas). 

Väliskaamerad on kahesüsteemsed (day-night, meh-

haanilise automaatselt ümberlülituva IR filtriga), 

ilmastikukindlad, päikesekatte ja küttega varustatud 

IP65 kaamerakorpuses. Korpuse küttevõimsus peab 

vastama meie kliimatingimustele. 

Väliskaamerad on min. FHD resolutsiooniga 

(1920x1080). 

Hoonesse paigaldatakse kuppelkaamerad jälgimaks 

sissepääsu, fuajeed ja koridori. Jälgitavate ruumide 

minimaalne valgustatus peab olema 5 lux, juhul kui 

valgustatus ei ole tagatud, tuleb kasutada IR valgus-

dioodidega kaameraid. 

Sisekaamerad on min. HD (720x1080) resolutsioo-

niga. 

 

Salvestid 
Videojälgimissüsteemi juhtimine, salvestus ja jälgi-

misvoogude jagamine tuleb lahendada IP-põhise 

videojälgimissüsteemina. Põhiprojektis tuleb määra-

ta vajaminevate kasutajalitsentside arv, kusjuures 

kasutajalitsentsid peavad sisalduma tarnes. 

Salvestusmassiivi salvestusmaht peab tagama arhiivi 

30 päeva maksimaalse resolutsiooni ja 12 fps salves-

tuskiiruse juures  Kõvakettad on kuumvahetatavad 

RAID5. 

Videosalvesti paigaldatakse eraldi ruumi ja jälgimi-

se töökoht administraatorile/valvurile Salvesti hal-

damine ja arhiveerimine peab olema võimalik üle 

arvutivõrgu. 

Serveri kellaaeg sünkroniseeritakse kellasüsteemi 

serverist 

Videovalvesüsteemi hankesse kuuluvad ka seadme-

kapp serveritele ja kettamassiividele. Seadmekappi 

peab jääma varu ruumi ühe kettamassiivi lisamiseks 

Monitorideks on HD (1920 x 1080) resolutsiooniga 

spetsiaalsed nn. ”publick displei” LCD monitorid, 

mis on tootja kirjaliku kinnituse alusel mõeldud 

katkematuks (24/7) staatilise pildi esitamiseks. 
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12.1.  KASUTATAV 

ALUSDOKUMENTATSIOON                     

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja 

alusdokumentatsiooni nõuded on vastuolus, tuleb 

järgida rangemaid nõudeid. 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Vabariigi Valitsuse 30. august 2012. a 

määrus nr 68 „Energiatõhususe 

miinimumnõuded”  

 

Kvaliteedinõuded 

 Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 II osa 

 

Standardid 
EVS-EN 15232 „Hoonete energiatõhusus- mõju 

hoone automaatikale, juhtimisele 

ja tehnilisele haldamisele“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
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12.2  ÜLDNÕUDED 

Hoone tuleb varustada hooneautomaatikasüsteemiga 

(BACS- Building Automation and Control System), 

mis ühendatakse RKAS serveriga läbi VPN-

ühenduse. BACS peab võimaldama RKAS serverite 

kaudu jälgida reaalajas hetkelist, pikemaajalist ja 

keskmist energiatarbimist eraldi kulude osas ja 

kokku ning võimaldama koguda adekvaatseid 

statistilisi andmeid energiakasutuse osas. BACS on 

ette nähtud hoonete energiasäästlikumaks ja 

operatiivsemaks haldamiseks. BACS 

projekteerimisel tuleb lähtuda süsteemi tõhususe 

klassidest A või B (täpsustatakse Tellija poolt) 

vastavalt standardile EVS-EN 15232 „Hoonete 

energiatõhusus- mõju hoone automaatikale, 

juhtimisele ja tehnilisele haldamisele“. 

Juhtimine koondatakse ühte olemasolevatest Riigi 

Kinnisvara AS serveritest (TAC Vista, Honeywell, 

Siemens, Johnston Control). Järelvalvekeskusega 

(serveriga) ühendamisel kasutada avatud BACnet 

või avatud LonTalk protokolli. Objekti loovutamisel 

RKAS-le tuleb väljastada digitaalselt ehitatud 

süsteemi andmebaasid (BACnet- muutujate 

nimekiri, LON-LNS andmebaas). Juhtimine ja 

jälgimine peab olema korraldatud ka objekti Web-

serveri (veebipõhise liidese) ja BACS 

juhtimiskeskuse (täpsustatakse Tellija poolt) kaudu.  

BACS funktsionaalsuse minimaalsed mahud 

(jälgitavad ja juhitavad parameetrid) on toodud 

parameetrite tabelis p. 12.11. 

Projekti struktuurskeemil näidata BACS-võrku 

kuuluvad seadmed ja andmesiinid.  

Suuremate hoonete puhul (netopind üle 4000 m²) 

tuleb peasissekäigu juurde nähtavasse kohta 

projekteerida energiatarbimise infotabloo, mis on 

integreeritud hoone automaatikasüsteemi ja millelt 

on võimalik reaalajas jälgida energiatarbimise 

hetkeseisu ja võrrelda neid projektijärgse 

energiamärgisega. Infotabloo diagonaal peab olema 

vähemalt 23“ ja resolutsiooniga Full HD. 

 

12.3 HOONEAUTOMAATIKAGA 

ÜHENDATAVAD SÜSTEEMID 

JA SEADMED 

Hooneautomaatikaga tuleb ühendada järgmised 

süsteemid ja seadmed: 

 soojavarustus 

 veevarustus ja kanalisatsioon 

 elektrivarustus 

 valgustus 

 ventilatsioon 

 külmavarustus 

 ruumipõhised parameetrid 

 muud süsteemid ja seadmed (häire liftilt, liiva-, 

rasva-, õlipüüdurid, sprinkler ja tulekustutus-

vesi, valve- ja tulekahjusignalisatsiooni üldised 

seisunditeated, jne). 

 

12.4 JÄRELEVALVEKESKUS 

Suurematesse hoonetesse (netopind üle 4000 m²) 

tuleb paigaldada BACS järelvalvekeskus. Häire 

teated ja kulumõõtjate näidud tuleb edastada Riigi 

Kinnisvara AS infosüsteemidesse. 

Järelvalvekeskuses (samuti Riigi Kinnisvaras AS 

asuvas serveris) tuleb erinevad tehnosüsteemid, 

kulumõõtjad, hoone energiatarbimise kuva, 

korruseplaanid, jne. esitada objekti põhiselt 

hierarhilise struktuurina (nn. puuna). 

Objektil toimuvast kiirema ülevaate saamiseks tuleb 

koostada ning visualiseerida järgmised tabelid: 

 Ventilatsioonisüsteemide koondtabel – 

visualiseerida soojustagastite kasutegur, kas 

süsteem töötab, ei tööta või on häires, 

ventilaatorite töösagedus, sissepuhke-

väljatõmbe temperatuur ja kütte-

jahutuskalorifeeride ventiilide asend %-des. 

 Ruumide sisekliima koondtabel – visualiseerida 

ruumi hetketemperatuur, temperatuuri 

seadesuurus, kütte-jahutusventiilide olek ja 

akna avatuse olek. 

Tehnosüsteemide visualisatsioonid tuleb esitada 

reaalselt teostatud tehnoloogiliste skeemidena (vt. p. 

12.12 PÕHIMÕTTESKEEMID). Skeemidel tuleb 

arusaadavalt esitada teeninduspiirkonnad, tööajad, 

parameetrite olekud ja häired. Tehnosüsteemi 

visualisatsiooni ekraanilt peab kasutajasõbralikult 

saama ligi selle süsteemi parameetrite trendidele, 

seadesuurustele ja küttegraafikutele. 

Kulumõõtjatelt esitada hetke näit, kumulatiivne näit, 

eelmise X päeva keskmine ja 3. prioriteedi häire 

keskmise näidu tunduva ületamise korral. 

Hoone energiatarbimise kuval näidatakse hoone 

eeldatav koguenergia tarve vastavalt 

energiamärgisele, tegelik aasta keskmine 

energiatarve, hetke energiatarve (kokku ja eraldi 

küte, elekter). Kuva parameetrid tuleb edastada ka 
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hoone energiatarbimise infotabloole. Juhul kui 

Tellija nõudel paigaldatakse energiatarbimise 

infotabloo väiksemasse hoonesse, peab BACS 

edastama vajalikud parameetrid otse infotabloole. 

Korruse plaanidel tuleb esitada ruumipõhised 

näidud, mis on temperatuuri seadearv, tegelik 

väärtus, kütte- ja jahutusregulaatorite olek, 

välisakende avatuse olek. Ilma jahutuseta hoonetes 

tuleb vastavalt ilmakaartele paigaldada ruumidesse 

täiendavad kontroll temperatuuri andurid (vähemalt 

5 tk). 

Järelvalvekeskuses tuleb esitada kõikide BACS 

ühendatud seadmete tööaja seadistused ja kõikide 

häirete loetelu tabeli kujul koos parameetriga, mis 

on iga tabeli veeru (parameetri) järgi filtreeritav. 

 

12.5 ALAKESKUSED 

Alakeskus peab töötama iseseisvalt, st sõltumatult 

juhtimiskeskusest.  

Alakeskused peavad lisaks juhitava süsteemi 

veateadetele edastama oma komponentide 

töövõimekuse kohta häired: 

 moodulite riketest 

 kommunikatsiooni riketest moodulite ja 

platsiseadmetega 

 mõõtetulemuse väljumisest mõõtepiirkonnast 

Sidekanal alakeskuste vahel ja alakeskuste ja hoone 

järelvalvekeskuse vahel peab olema füüsiline kanal 

kasutades BACnet, LonTalk, KNX, M-bus, Modbus 

protokolli.  

 

Nõuded alakeskustele: 
Konstruktsioon 

 Lukustatav värvitud terasplekist kilp, korpuse 

kaitseaste vähemalt IP34 

 Alakeskust peab saama kohapeal juhtpaneeli 

kaudu juhtida 

 Alakeskus peab sünkroniseerima oma sisemise 

kella BACS juhtimiskeskuse kellaga 

 Alakeskuse sisemised ühendused ja 

kaabeldused on enne paigaldamist valmis 

 Ruumivaru abiseadmetele (jäätumiskaitsed, 

trafod vms) 

 Nõrk- ja tugevvoolujuhtmed paigaldada eraldi 

karbikutesse ja grupeeritud eraldi kilbi 

läbiviikudele. 

 Juhtahelate toited grupeerida süsteemide kaupa 

0,8 mm
2
 sulavkaitse max 4A 

 Kõik ühendused teha nummerdatud 

riivklemmidele 

 Markeeringud töövõtu selgituse kohaselt, lisaks 

ka hoiatussildid 

 Jooniste tasku (valmistatud tugevast PVC-st, 

mitte kilest) 

 Üht süsteemiprotsessi ei või jagada mitmele 

kontrollerile 

 Pealüliti asub kilbi sees 

 Alakeskuse toide on 230 V, 50 Hz 

 Toite sisestusel II tüüpi liigpingepiirik 

 Pistikupesa 230 V / 6A eraldi kaitsmega, 

märgistusega „ainult mõõteseadmetele“ 

 Toitetrafo(d) 230/24VAC 

 Kontrollerite mälu varutoide min 7 ööpäeva 

 Alakeskuse varutoide 10 min tugiajaks UPS-

seadmega elektrikatkestuse puhuks 

 Pingekontrollirelee (viitrelee) ja sellele eraldi 

sisendipunkt (häiresignaali punkt) 

 Vaba ruum laiendusvarule vähemalt 20% 

(kontrollerimoodulite; ühendusklemmide ja 

muu osas – laiendusvaru moodustava varustuse 

eelinstallatsioon ei kuulu projekti) 

 Reservsisendid ja -väljundid 5% (DI, DO, AI, 

AO, vähemalt igaühte 1)  

 Väljundite vahereleed 230 VAC / 6 A 

 Põrandale monteeritavatel alakeskustel 100-200 

mm sokkel 

 

Programmid 

Alakeskustes peavad autonoomselt toimima: 

 Reguleerimisprogrammid 

 Juhtimis- ja mõõtmisprogrammid, 

indikatsioonide jälgimine 

 Ajaprogrammid 

 Sündmusprogrammid 

 Arvestusprogrammid 

 Piirväärtuste jälgimine 

 Blokeeringu- ja sundkäivitusprogrammid 

 

Juhtpaneel 

Alakeskustesse paigaldada omaette juhtpaneel: 

 Paroolikaitse 

 Tekstipõhine menüüvalik 

 Jälgida saab nii süsteemi- kui ka 

programmipunkte (nt seadeväärtusi), 

ajaprogramme 

 Punktide positsioonitunnused 

 Juhtpaneelilt tehtud muudatused talletuvad 

süsteemi mälusse ja on jälgitavad ka BACS 

juhtimiskeskuses  
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12.6 PLATSISEADMED, 

KULUMÕÕTJAD 

 Platsiseadmetena tuleb paigaldada vajalikud 

andurid ja täiturid vastavalt parameetrite 

tabelile p. 12.11.  

 Ühtlasema reguleerimisulatuse tagamiseks 

tuleb mootoritel kasutada sagedusmuundureid. 

Sagedusmuundurid peavad võimsusest 

lähtuvalt olema varustatud kõrgemate 

harmooniliste filtriga ja pidurdustakistiga 

 Andurite mõõtetäpsus peab olema mitte 

väiksem kui 0,5% mõõtepiirkonnast.  

 Klapimootorite pöördemoment peab olema 

vähemalt 15 Nm iga 1 m² klapi pindala kohta.  

 Igal ajamil peab olema asendinäidik. 

Reguleerimisventiile peab saama ka käsitsi 

juhtida (va ruumipõhised kütte- ja jahutuse 

süsteemid). Kaugkütte reguleerimisventiile 

peab saama ka käsitsi seada püsivasse 

asendisse. Reguleerventiilide keere peab olema 

M30x1,5. 

 Kulumõõtjad tuleb paigaldada vastavalt 

parameetrite tabelile p. 12.11. Kulumõõtjad 

tuleb ühendada sideliidesega automaatika 

siinile.  

 Ventilatsiooniagregaatides tuleb 

õhutemperatuurianduri mõõtmiseks kasutada 

keskväärtusandureid. 

 

12.7 HOONE VALGUSTUS  

Ruumide valgustust juhitakse tsoonide kaupa 

vastavalt ajaprogrammile, päevavalgusele, vastava 

tsooni kohalolekuanduri või läbipääsu- ja 

valvesüsteemist tuleva olekuteatega. Päevavalguse 

arvestamine ja hämardamisfunktsiooni kasutamine 

(vastab BACS A klassile) peab olema kooskõlas 

ruumi tegeliku paiknemise ja kasutamisrežiimiga. 

Valgustuse juhtimisel võib kasutada vaid 

üldtunnustatud ja avatud protokolliga andmesiinide 

skeeme tagades oleku- ja juhtimissignaalide 

integreerituse BACS süsteemi. 

Hoone välisvalguse hämaraandur ühendada BACSi, 

kust peab olema võimalik jälgida olekuteadet ja 

muuta seadesuurusi. 

 

12.8 AJA- JA 

SÜNDMUSPROGRAMMID 

BACS peab võimaldama juhtimist ajaprogrammi ja 

sündmusprogrammi abil. Ajaprogrammis võib olla 

mitmeid ajaga seotud käske: päeva-, nädala-, 

pühapäevakäske või kalendriga seotud käske.  

Ajaprogramm peab olema kõikidel erinevatel 

ventilatsiooni- , jahutus- ja küttesüsteemidel. 

Sündmusprogramm tähendab mingitele 

mõõteväärtustele (temperatuur, rõhk jne), olukorrale 

(nt teise masina töötamine) või arvutatud väärtustele 

tuginevat programmi, mis teostab mingil hetkel 

soovitud lülituse (nt masina või seadme käivituse). 

Ebaühtlase koormusega ruumides (suured 

nõupidamisruumid, aulad, auditooriumid) tuleb 

kasutada ventilatsiooni õhukoguste piiramist 

isekalibreeruva CO2 ja kohalolekuanduri(te) abil. 

Nende kasutamise võimaluse määrab ventilatsiooni 

üldine skeem. Selleks, et nimetatud ruumides tagada 

normaalne õhuvahetus ja VAV/CAV klappide 

kiirem reageerimine, tuleb paigaldada seinale 

impulsslüliti, mis avab antud klapid.  

BACS peab välistama ruumide samaaegse kütmise 

ja jahutamise.  

Ruumi akna avanemisel edastab ruumi kontroller 

veateate BACS süsteemi, mis katkestab kütmise ja 

jahutamise. 

Ventilatsiooniagregaatide juhtimisel peab tagama 

seadmete käivitumisel õige loogilise järjekorra (3-T 

ventiil, õhuklapid, ventilaator). 

 

12.9 ALARMID 

Mistahes alarmi teostumisele antakse vajalik 

viivitus. Niipea, kui häire ületab viiteaja, 

tõlgendatakse sündmus alarmiks. Aktiivseid alarme 

peab saama tuua järelevalvekeskuse ekraanile ühe 

klahvivajutusega. Järelevalve keskuses peab igale 

alarmile olema lisatud tegevusjuhis. 

Juhtimiskeskuses peab saama alarme jagada ja 

edastada vastavalt objektile, tehnosüsteemide liigile 

(küte, jahutus, ventilatsioon jne) ja prioriteedile. 

Alarmi kirje peab sisaldama objekti nime/aadressi, 

süsteemi, punkti ja parameetri nimetust. 

Alarmid jagatakse süsteemide põhiselt (KVVJKE) 

kolme prioriteetide klassi (vt parameetrite tabel p. 

12.11). Alarme peab olema võimalik edastada nii e-
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postile kui ka SMS-le. Automaatika 

haldusprogramm peab võimaldama süsteemipõhiselt 

(ventilatsioon, küte jms) kontaktisiku andmete 

ühekordset sisestamist, st programm edastab lisatud 

andmed ühekordsel sisestamisel automaatselt kõigile 

häirepunktidele. 

Kõik alarmid vajavad kviteerimist BACS tasemel. 

Kohalike juhtimisseadmete tasemel vajavad alarmid 

kviteerimist vastavalt heale tavale ja normatiividele 

(tulekahjuhäire, külmumiskaitse rakendumine jne). 

Töövõtja peab esitama BACS programmeeritud 

häirete tabeli koos parameetritega (ka 

tegevusjuhisega) digitaalselt ja redigeeritavas 

vormingus. 

 

12.10 TRENDID 

Kõiki parameetreid peab olema võimalik trendida. 

Konkreetse tehnosüsteemi parameetrite trendid 

peavad olema kättesaadavad tehnosüsteemi 

visualisatsioonilt lingina. Süsteemi kasutajale 

peavad jääma õigused valida ja muuta trendi kujul 

esitatavaid väärtusi koos kasutajaliidesega nende 

töötlemiseks (perioodi pikkus, trendipunktide valik, 

trendigraafiku telgede ühikute piirväärtused vabalt 

valitavad, ühele graafikule peab olema võimalus 

kuvada mitme erineva trendipunkti muutumine). 
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12.11 PARAMEETRITE JA HÄIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT 

ILLUSTREERIVAD JOONISED 

 

Nõutava funktsionaalsuse ja visualisatsiooni minimaalsed mahud on toodud tabelis 12.1. ja illustratiivsetel 

joonistel. 
 

PARAMEETRITE JA HÄIRETE PRIORITEETIDE TABEL 

Prioriteediklass Häire nimetus Nõutav häire lokaliseerimise kiirus 

1 Avarii 2h jooksul 

2 Rike 24 h jooksul 

3 Puudus 5 päeva jooksul 

Nr Üldnimetus Süsteem või seade Signaalid ja parameetrid 
Alarmide 

prioriteet 

1. Soojavarustus 1.1. Katel Andmed põleti võrgukaardilt 
 

Gaasi või õli leke/häire 1 

Katla üldhäire, veerõhu (üle/ala) häire, kuivakaitse 1 

Katlamaja elektrivarustuse häire ja turvalülitite olek. 1 

Pumpade olek veevoolu anduri järgi, häire ja juhtimine. 1 

Energiakandja (gaas, õli, pellet jne.) arvestus, hetke kulu, 

ajaline trend  
  

Väljuva soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, võimsus 

(kW) ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m³) 
  

Suitsugaaside temperatuur/häire   

Küttegraafiku seadistamine (vähemalt 3 punkti) ja 

temperatuuri alanduse ajaline juhtimine kellaaja/ nädalapäeva 

järgi 

  

Katla olek (aut., käsi, töös, väljas) ja oleku logimine   

Ventiilide olek.   

1.2. Soojasõlme 

primaar-pool 
Peale- ja tagasivoolu temperatuur peasoojusmõõtja järgi (

o
C) 1 

Primaarkontuuri rõhu häire 1 

Soojusenergia arvestus (MWh) kumuleeruv, võimsus (kW) 

ajaline trend (intervall 1 tund), veekulu (m³) 
  

Kütte perioodi (kuupäevast - kuupäevani) etteandmise 

võimalus.  
  

Ventiilide ja pumpade olekud, töötunnid, hoolduspiiri 

ülesandmise võimalus ja hoolduspiirini jõudmise häire 
  

Välisõhu temperatuuri tegelik väärtus °C ja ajaline trend 

(intervall 1 tund) 
  

1.2.1

. 

Kütte kontuur 

(Ventilatsiooni-, 

basseini-, 

põrandakütte- 

jne. kontuur) 

Rõhk kontuuris ja alumise piiri häire 1 

Pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuri tegelik väärtus °C ja 

ajaline trend (intervall 1 minut) 
2 

Kõikide kontuuride soojusenergia arvestus (MWh) 

kumuleeruv, võimsus (kW) ajaline trend (intervall 1 tund), 

veekulu (m³) 

  

Küttegraafiku seadistamine (vähemalt 3 punkti) ja 

temperatuuri alanduse ajaline juhtimine kellaaja/ nädalapäeva 

järgi 

  

Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut)   
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Pumba olek veevoolu anduri järgi ja häire (Pump peab olema 

sagedusmuunduriga)  
1  

1.2.2

. 

Tarbevee kontuur Veerõhk kontuuris ja alumise piiri häire 2 

Pealevoolu temp. seadistamine, tegelik väärtus °C ja ajaline 

trend (intervall 1 minut) 
2 

Pumba olek ja häire  2 

Veekulu arvestus (m³)   

Reguleerventiili asend % ja ajaline trend (intervall 1 minut)   

2.  Veevarustus 

ja kanalisat-

sioon 

2.1. Veemõõdusõlm Veerõhk ja alumise piiri häire 1 

Tarbevee arvestus (m³) kumuleeruv   

Vooluhulk (m³/h), ajaline trend (intervall 1 tund)   

2.2. Veepuhastus-

seade 
Olek, häire 3 

2.3. Kanalisatsioon Kanalisatsiooni tagasivoolu klappide  olek/häire 1 

Ülepumpamispumba olek/häire. Elektrivarustuse häire ja 

turvalülitite olek 
1 

2.4. Vee pumpla Pumba olek(A-0-1)/häire/rõhk/ 1 

2.5. Reovee puhasti Hapniku tase 2 

Olek/häire 2 

3 Elektrivarus-

tus 

3.1. PJK (Kaitse)lülitite ja RLA olek/häire 1 

3.2 GPK Sisend- ja väljundfiidrite kaitselülitite olekud 1 

3.3. Elektriarvestid Peaenergiaarvesti aktiiv- ja reaktiivenergia kulu (kWh), 

võimsus (kW), liini ja faasi pinged ning -voolud, ajaline trend 

(intervall 1 minutit) 

  

Alamarvestid vastavalt Elektrikaardile. Elektrienergia kulu 

(kWh),  võimsus (kW) ja ajaline trend (intervall 1 minutit) 
  

3.4. Reservtoited Generaatori üldhäire 1 

Generaatori kütuse nivoo ½ ja min. nivoo häire 1 

Generaatori olek (aut., käsi, väljas, töös)   

Generaatori aku toite häire 1 

Andmed UPS-i võrgukaardilt  

UPS üldhäire 1 

UPS hooldus-bypassi olek  2 

UPS aku täituvus   2  

3.5. Ruumide 

valgustus 

Juhtimine valgustatuse, kohaloleku ja kellaaja/nädalapäeva 

järgi 
  

Valgustuse olek   

Valgustatuse lx näit  

Kohaloleku näit   

3.6. Välisvalgustus Juhtimine fotoanduri ja kellaaja/nädalapäeva järgi   

Fotoanduri LUX näit   

Valgustuse olek   

4. Ventilatsioon 4.1. 
Üldventilatsiooni 

sissepuhke-

väljatõmbe seade 

Tuleoht/avariiline seiskumise häire ja selle taastus 1 

Jäätumiskaitse rakendumise häire ja selle taastus 1 

Õhuvõtu ja heitõhu vedrutagastusega klappide lõpulülitite 

asend ja oleku vastuolu häire 
1 
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Ventilaatorite olek vastavalt diferentsiaalse rõhu andurile ja 

häire 
1 

Rõhk kütte- ja jahutuse kontuuris ja alumise piiri häire 1 

Küttekalorifeeri pealevoolu ja tagastuva vee temperatuur °C 

ja ajaline trend (intervall 1 minut)   
1 

Pumpade olek/häire 1 

Jahutuskalorifeeri pealevoolu ja tagastuva vee temperatuur 

°C ja ajaline trend (intervall 1 minut)   
2 

Niisuti olek/häire 3 

Filtrite rõhuvahe anduri näit ja häire 3 

Rootorsoojustagasti pöörlemise anduri häire 1 

Soojustagasti rõhuvahe anduri näit  ja häire 1 

Ruumi sissepuhke- ja väljatõmbeõhu temp. seadistamine, 

tegelik väärtus °C ja ajaline trend (intervall 1 minut, kasutada 

keskväärtusandurit) 

  

Sissepuhke õhu temperatuur °C enne ja peale soojustagastit 

(enne küttekalorifeeri) ja ajaline trend (intervall 1 minutit, 

kasutada keskväärtusandurit) 

  

Heitõhu temperatuur °C peale soojustagastit (kasutada 

keskväärtusandurit) 
  

Küttekalorifeeri tööaja ja puhkeaja veetemperatuuri 

seadistamine 
  

Niisuti niiskusanduri tegelik näit, ajaline trend ja niiskuse 

seadistamine 
  

Vastavalt välisõhu temperatuurile poolele kiirusele 

ümberlülitamise temperatuuri seadistamine 
  

Seadme juhtimine automaatikast (A, 1/1,1/2, 0) vastavalt 

kellaajale/ nädalapäevale ja selle registreerimine. Lokaalne 

juhtimine (1/1, A, 0) 

  

Välistemperatuuri andur °C ja ajaline trend (intervall 1 

minut) 
  

Soojustagasti pöörlemise %, - retsirkulatsiooni õhuklappide 

asend %, - kasuteguri % 
  

Sissepuhke ja väljatõmbe ventilaatori juhtimine 

sagedusmuunduriga vastavalt õhukanali rõhule. 

Sagedusmuundurite %. Turvalülitite olek. 

  

Kütte- ja jahutuskalorifeeri ventiili asend % ja ajaline trend 

(intervall 1 minut)  
  

Ventilaatorite ja pumpade töötunnid, hoolduspiiri 

seadistamine ja hoolduspiiri häire 
  

4.2. Väljatõmbe 

ventilaatorid 
Olek, ajaline juhtimine (A, 0, ½, 1/1). Turvalülitite olek. 2 

5.  Külmavarus-

tus 

5.1. Tsentraal 

jahutuse seade  
Andmed seadme võrgukaardilt 2 

Rõhk kontuuris ja alumise piiri häire 2 

Veerõhu häire kontuuri kõrgemas punktis 2 

Pumba olek ja häire. Turvalülitite olek. 2 

Külmavarustuse perioodi seadistamine (kuupäevast - 

kuupäevani) 
  

Jahutatud õhu, vee vms soojuskandja  temperatuuri tegelik 

väärtus, ülemise ja alumise häirepiiri seadistamine ja häire 
  

Juhtimine välistemperatuuri ja kellaaja/ nädalapäeva järgi   

Ventiili asend % ja ajaline trend (intervall 1 minut)   

5.2. Ventilatsiooni- Ventilatsioonikontuuri rõhk 2 
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kontuur Pumba olek/häire (soovitavalt difer. rõhu lüliti). Turvalülitite 

olek. 
2 

Pealevoolu temperatuuri tegelik väärtus °C ja ajaline trend 

(intervall 1 minut) 
  

Tagasivoolu temperatuuri tegelik väärtus °C ja ajaline trend 

(intervall 1 minut) 
  

Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut)   

5.3. Jahutuskontuur Kontuuri peale- ja tagasivoolu difer. rõhuandur 2 

Pumba olek/häire (soovitavalt difer. rõhu lüliti). Turvalülitite 

olek. 
2 

Kondensaadiandur 2 

Peale- ja tagasivoolu temperatuuri tegelik väärtus °C ja 

ajaline trend (intervall 1 minut) 
  

Reguleerventiili asendi % ja ajaline trend (intervall 1 minut)   

5.4. Lokaalsed 

jahutusseadmed 
Üldhäire 2 

Olek   

6. Teised 

süsteemid, 

seadmed 

6.1. Ruumi 

kontrollerid 
Seadesuuruste reguleerimisulatuse piiramine ja öine alandus   

Ruumi temperatuuri seadesuurus, tegelik näit   

Kütte ja jahutusseadmete ventiilide asend %   

VAV-klapi hetke õhuhulk ja min/max õhuhulk.  

CO2 anduri hetkenäit ja min/max parameetri seadistamine.  

Valgustuse olek ja valgustatuse näit (lx)  

Kohaloleku näit   

Akna oleku näit   

6.2. Ruumi temp. 

kontrollandur 
Ruumi temperatuuri reaalnäit ning häire seadistus 2 

6.3. Serveri-/ UPS-/ 

arhiivi, 

arvutiklass jms 

ruumid 

Ruumi temperatuuri reaalnäit ning häire seadistus 1 

Ruumi niiskuse reaalnäit ning häire seadistus. 

Veelekkeanduri häire 
1 

6.4. Liiva-, rasva-, 

õlipüüdurid,  
Süsteemi olek (norm., täitumine, häire) 3 

6.5. Pumplad Olek/häire. Turvalülitite olek. 1 

6.6. Sulatussüsteem Tööluba/olek 1 

6.7. Suitsutõrjesüstee

mid ja - luugid 
Elektrivarustuse häire/olek. Turvalülitite olek. 2 

6.8. Suitsu- ja 

tuletõkkekardina

d 

Elektrivarustuse häire/olek 2 

6.9. Sprinkler ja 

tuletõrje 

veevarustus 

Pumpade, siibrite olek, süsteemi rõhk. Turvalülitite olek. 2 

Tabel 12.1. – Parameetrite ja häirete prioriteetide tabel  
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12.12 PÕHIMÕTTESKEEMID 
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13.1 TEOSTUSJOONISED 

Kõik teostusjoonised tuleb esitada tööjoonistega 

samas detailsusastmes. Kõik üleandmiseks valmis 

olevad joonised peavad olema varustatud kirjanur-

gaga, kus on joonise pealkirjaks märgitud „teostus-

joonis“, märgitud on tööd teostanud firma nimi, 

firma rekvisiidid ja töö teostamise kuupäev. Samuti 

peavad nimetatud teostusjoonised olema ära toodud 

jooniste nimekirjas. 

Kõik üleantavad joonised (ka kasutusjoonised) tarni-

takse digitaalvormis AutoCAD (nõutav versioon 

täpsustatakse) .dwg formaadis, seletuskirjad, spetsi-

fikatsioonid, kasutusjuhendid jms .pdf ja .doc for-

maadis CD/DVD-l kaustadesse jaotatuna. Tellijal on 

soovi korral õigus kahele paberkandjal eksemplarile, 

mis on kausta köidetud. 

 

13.2  INVENTARISEERIMIS-

JOONISED 

Peale hoone valmimist on vajalik hoone tegelike 

pindade ja mahtude teadasaamiseks hoone üle mõõ-

distada ja joonised tegelike andmetega vastavusse 

viia. Joonised ja eksplikatsioonid tuleb esitada nii 

paberkandjal (allkirjastatult) kui digitaalselt (mõle-

maid 1 eksemplar). 

13.2.1 Inventariseerimis-dokumentatsioon 

Inventariseerimisdokumentatsiooni minimaalne sisu 

on: 

1. Kinnistu asendiplaan M1:500 (plaanile märkida 

kinnistu paiknemine ilmakaarte ja tänavate suh-

tes ning hoonete ja rajatiste asukohad) 

2. Katastriüksuse plaan 

3. Liiklusskeem 

4. Hoonete plaanid korruste kaupa M1:100 (plaa-

nile märkida ka ruumide mõõtmed ja sanitaar-

tehnika asukoht) 

5. Hoonete lõiked ja vaated 

6. Eksplikatsioon 

4.1. Ehitiste ruumide eksplikatsioon summeerituna 

korruste kaupa. 

Ruumid liigitada järgmise ülesehituse järgi: 

 Suletud netopind (kasulik pind + tehn. ruu-

mid + vertikaalsed läbiviigud= suletud neto-

pind) 

 Kasulik pind 

 Tehnilised ruumid 

 Vertikaalsed läbiviigud (trepikojad, šahtid). 

4.2. Kinnistu ehitiste eksplikatsioon. 

Välja tuua ehitiste järgmised tehnilised näita-

jad: 

 Ehitisealune pind 

 Ehitise suletud netopind 

 Ehitise brutopind 

 Kasulik pind 

 Maht 

5.  Joonistel olev ruumide numeratsioon peab vas-

tama hoones olevale ruumide numeratsioonile. 

6. Joonistel tuleb näidata ruumi number ja ruumi-

de mõõdud. 

13.2.2 Lisanõuded digitaalsetele in-

ventariseerimisjoonistele hal-

dustarkvaraga ARCHIBUS si-

dumiseks 

1. Joonis peab olema AutoCAD (nõutav versioon 

täpsustatakse) joonisefail (*.dwg); 

2. Juhul kui joonis on tehtud uuemas versioonis 

kui 2004, siis tuleb AEC objektid salvestada 

lahtilõhutud (exploded) kujul või lülitada sisse 

ProxyGraphics ning lisada see Xref-ina selleks, 

et see oleks nähtav taustana; 

3. Ühikud peavad olema kas mm, cm või m; 

4. Iga korrus peab olema eraldi joonisel; 

5. Joonis peab olema esitatud järgmistel kihtidel: 

 SEINAD – kõik hoone sise- ja välisseinad 

 SANITAARTEHNIKA – kogu sanitaarteh-

nika tähistus 

 TREPP – trepid (sh trepi tõusujooned)  

 ABIJOON – šahtide, liftide jms tähistused, 

mis ei kuulu seinajoonte alla 

 DR - uste sümbolid (sh ava piirjooned) 

 WN - akende sümbolid (sh ava piirjooned) 

 GROS – GROS kihile põhijoonise seinte-

joonte peale tuleb joonestada korruse välis-

seina sise- ja välisperimeetri piirjooned sule-

tud pinnajoontena (polyline). Suletud pinna-

joon peab alati kulgema päripäeva. 

 RM – kõik ruumide piirjooned (ka trepiko-

jad, liftišahtid, korstnad, postid) peavad 

olema RM kihil joonistatud suletud pinna-

joontena (polyline). Ruumis olevad postid ja 

avad, mis ei lähe suletud netopinna arves-

tusse, tuleb pinnast lahutada region käsuga. 

RM kihil olevate ruumide suletud pinnajoo-

ne pindala peab vastama eksplikatsioonis 

olevale pinnale. 

(Suletud pinnajoone ehk polyline’i joones-

tamist RM-kihil illustreerib joonis 

13.1“Polyline’i joonestamine RM-kihil“). 
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6. RM ja GROS jooned tuleb joonistada seina-

joonte peale, et nende väljalülitamisel säiliks 

tavanõuetele vastav inventariseerimisjoonis 

(joonised tuleb esitada paberkandjal ja digitaal-

selt nii, et RM ja GROS kihid on peidetud). 

 

13.3 TEOSTUS-

DOKUMENTATSIOON 

Teostusdokumentatsioon tuleb esitada köidetuna 

kõvade kaantega A4 formaadis registraatorisse, mil-

lel on kangmehhanism, metallist tugevdusliist ja 

seljal etiketitasku. 

Teostusdokumentatsiooni ülesehitus: 

 Kaust 1 – Arhitektuur (sh asendiplaan, välis-

trasside koondplaan jms) 

 Kaust 2 – Üldehitus (sh konstruktiivne osa, 

teostatud uuringud, mõõdistused jms) 

 Kaust 3 – Sisearhitektuur (sh ripplagede 

plaanid, põrandate plaanid, sisustuse plaa-

nid) 

 Kaust 4 – Küte 

 Kaust 5 – Ventilatsioon 

 Kaust 6 – Vesi ja kanalisatsioon 

 Kaust 7 – Jahutus  

 Kaust 8 – Elekter 

 Kaust 9 – Nõrkvool 

 Kaust 10 - Hooneautomaatika 

Väikesemahuliste objektide korral on lubatud erisus. 

Etiketitaskus peab olema tekst: objekti aadressiga, 

TEOSTUSDOKUMENTASIOON, kausta sisu näi-

tav tekst (näiteks: VENTILATSIOON, ARHITEK-

TUUR, jne), kui mitmes kaust kui mitmendatest 

kaustadest (näiteks: KAUST 1/3) ja loovutusdoku-

mentatsiooni esitamise kuu ja aasta. 

Teostusdokumentatsiooni kaustas peab sisalduma: 

1. Tiitelleht. Tiitellehel peab olema peatöövõtja 

firma nimi, projektijuhi nimi ja telefon, alltöö-

võttu teostanud firma nimi, projektijuhi nimi ja 

telefon ning teostusdokumentatsiooni õigsust ja 

komplektsust kontrollinud inimeste kontakt-

andmed ja allkirjad. Teostusdokumentatsiooni 

õigsuse ja komplektsuse eest vastutab omaniku 

järelevalve, peatöövõtja ja alltöövõtja. 

2. Sisukord. Sisukord lahterdatakse vastavalt teos-

tusdokumentatsiooni vahelehtedele. 

3. Kõikidel laotusjoonistel ja struktuurskeemidel 

peab olema iseliimuv köiteriba, muudel lehte-

del iseliimuvad tugevdusrõngad. 

13.3.1 KVVK  

Kütte-, veevarustuse-, venilatsiooni- ja kanalisat-

sioonisüsteemide (KVVK) kaustade minimaalne 

sisu: 

1. Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline 

kirjeldus, seletuskiri 

2. Paigaldatud seadmete lühispetsifikatsioon vas-

tavalt näidisele 1 (alapunkt 13.10.1.) 

3. Teostus- ja struktuurjoonised. Kõik joonised 

täpsustada vastavalt lõplikule paigaldusele ja 

arhitektuursetele joonistele 

4. Välistrasside ja profiilide teostusjoonised koos 

kõrgusmärkidega ja video aruandega. 

5. Tuletõkke teostusjoonised 

6. Tuletõkkeklappide loetelu vastavalt näidisele 2 

(alapunkt 13.10.2.) 

7. Mõõdistamise ja tasakaalustamise protokollid. 

8. Pärast ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade tasa-

kaalustamist, peab töövõtja mõõdistama ja pro-

tokollima ning esitama tellijale järgmised mõõ-

teprotokollid: kogu hoone SFP, ventilatsiooni-

süsteemide SFPv, ventilatsiooniagregaadis ole-

vat rõhkude vahet õhuvõtu ja väljapuhke sekt-

sioonide vahel (kontrollimaks 

puhtakspuhumissektori toimivust) ja mürataset 

keskkonda ja õhukanalitesse. 

9. Kaetud tööde aktid 

10. Veeproovi labori akt 

11. Rasva- ja õlipüüdurite andurite kõrgusmärkide 

seadistamise raport/protokoll 

12. Survestamise aktid, sh ventilatsiooni- ja sade-

veepüstikud 

Objekti üleandmisel loovutab Töövõtja Tellijale ühe 

komplekti puhtaid ventilatsioonifiltreid ja vajadusel 

Joonis 13.1 – Polyline’i joonestamine RM-kihil 
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ventilaatori rihm(ad). Enne üleandmist peavad venti-

latsioonitorustikud olema puhastatud. 

Ventilatsioonitorustike puhastusaste peab vastama 

Soome standardile Suomen Sisäilmayhdistys „Si-

säilmastoluokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile 

P1≤0,7g/m².  

13.3.2 Gaasikatlamaja 

Gaasikatlamaja kausta minimaalne sisu:  

1. Gaasitorustiku ehitamise ülevaatuse akt 

2. torustiku isoleerimise ja survestamise akt 

3. maa-aluse torustiku teostusjoonis 

4. välis- ja sisegaasitorustiku pass ja keevisliidete 

skeem 

5. ehituskontrolli labori tehtud gamma-

defektoskoopia vmt. 

6. keevitaja(te) passi(de) koopia(d) 

7. suitsu-ja ventilatsioonikanalite uurimise akt 

8. katlamaja seadmekomplekti vastavustunnistus, 

seadmete passid 

9. katlamaja montaaži ülevaatuse akt 

10. gaasi kasutamise luba 

11. katlamaja töötingimustes katsetamise akt 

12. katlamaja ekspluateerimise luba 

13. katlamaja kasutamis-ja hooldamisjuhend ning 

õiend tellijaga (ekspluateerijaga ) kasutusõppe 

läbiviimise kohta 

13.3.3 Elekter 

Elektrisüsteemi kaustade minimaalne sisu: 

1. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus 

koos kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrol-

li aruandega 

2. Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline 

kirjeldus, seletuskiri 

3. Paigaldatud valgustite lühispetsifikatsioon vas-

tavalt näidisele 3 (alapunkt 13.10.3.) 

4. Teostus- ja struktuurjoonised. Kõik joonised 

tuleb täpsustada vastavalt lõplikule paigalduse-

le ja arhitektuursetele joonistele. Eraldi tuleb 

esitada järgmised teostusjoonised: valgustuse 

laotusjoonised, pistikupesade ja jõuahelate lao-

tusjoonised, kaabliteede laotusjoonised, kilpide 

paiknemise struktuurskeem, kilpide primaar- ja 

sekundaarahelate joonised 

5. Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja 

reguleerimise tabel vastavalt näidisele 4 (ala-

punkt 13.10.4.). Kui mõõtetulemused erinevad 

seadme nimivooludest rohkem kui 10%, tuleb 

välja selgitada selle põhjus ja see likvideerida. 

Mootorikaitse peab rakenduma kuni 5 sekundi 

jooksul. Moorikaitse rakendumise aeg võib olla 

teine, kui seda nõuab seadme pass 

6. Tuletõkke teostusjoonised 

7. Paigaldatud seadmete passid 

8. Kaetud tööde aktid (maandusseade, varjatud 

kaabeldus; küttekaablite varjatud paigaldus 

jne), koos vastavate teostusjoonistega 

9. Elektripaigaldise mõõtmiste, teimide ja katse-

tuste mõõteprotokollid (maandustakistuse 

mõõtmine, toitekaabli isolatsioonitakistuse 

mõõtmine, maandus- ja potentsiaaliühtlustus-

juhtide katkematuse kontroll, kaitse rakendus-

aja määramine ja kontroll; rikkevoolukaitsete 

kontroll; potentsiaaliühtlustuse juhtide katke-

matuse kontroll jne) 

10. Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid 

11. Elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne, 

visuaalkontrolli protokoll, nõuetekohasuse tun-

nistus, üleandmise-vastuvõtmise akt 

12. RLA seadistuse ja katsetuse protokoll vastavalt 

näidisele 5 (alapunkt 13.10.5.). 

Elektritöövõtja kohustuseks on täita diiselgeneraato-

ri kõik küttemahutid talvise kütusega. Sulavkaitsme-

te kasutamise korral elektrikeskustes tuleb Tellijale 

anda üle üks tervikkomplekt reserv sulavkaitsmeid 

koos sulavkaitsmete vahetamise hargiga.  

13.3.4 Nõrkvool 

Nõrkvoolusüsteemi kaustade minimaalne sisu: 

1. Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline 

kirjeldus, seletuskiri 

2. Paigaldatud seadmete spetsifikatsioon koos 

kogustega 

3. Teostus- ja struktuurjoonised, ühendusskeemid. 

Kõik joonised täpsustada vastavalt lõplikule 

paigaldusele ja arhitektuursetele joonistele. 

Teostusjoonised tuleb esitada eraldi süsteemide 

kaupa 

4. Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid 

5. Paigaldatud seadmete passid digitaalselt 

6. Kõikide nõrkvoolusüsteemide mõõtmistule-

muste ja testide protokollid (digitaalselt) 

7. Automaatika ja nõrkvoolu süsteemide katsetus-

, reguleerimis- ja häälestusprotokollid koos 

seade suurustega 

8. Automaatikatarkvara liigendatud struktuurikir-

jeldus, millest selgub, kuidas ja milliseid muu-

tujaid programmis kasutatakse 

9. Sisend-, väljund- ja süsteemimuutujate tabel 

(digitaalselt) 

10. Trendikatsetuste tabelid (digitaalselt). 
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13.3.5 Arhitektuur-ehituslik osa 

Arhitektuur-ehituslike kaustade minimaalne sisu: 

1. Arhitektuursed teostusjoonised: korruseplaanid, 

lõiked, vaated, asendiplaan, sisekujundus jne 

2. Konstruktiivsed teostusjoonised: 

2.1. Telgede mahamärkimise akt-skeem 

2.2. Aluste ülevaatuse akt (ülevaatusel osaleb ja 

aktile kirjutab alla ka projekteerija). 

2.3. Ehitustööde (sh.eritööde – nt. vaiatööde , beto-

neerimistööde , raudbetoontarindite järelpinges-

tamise, ka alltöövõtjate poolt teostatavate töö-

de) päevikud , autorijärelevalve päevikud. 

2.4.Koosolekute protokollid.  

2.5.Kinnistu andmete kaardid vastavalt näidisele 7 

(alapunkt 13.10.7)  

2.6. Hoonete andmete kaardid vastavalt näidisele 8 

(alapunkt 13.10.8) 

2.7.(Üld)ehituslik ehitamise täitedokumentatsioon, 

kaetud tööde aktid sh: 

 vaiatööd (sarrustamine, betoneerimine jne) 

koos vaiavälja ülesmõõdistamise, täitejoo-

niste koostamise. ja (juhtiv-)konstruktoriga 

kooskõlastamisega 

 hoonealune (alaline) drenaaž , drenaažikae-

vud 

 rostvärgid (sarrustamine, betoneerimine 

jne.) 

 vundamendid 

 keldriseinad 

 keldripõranda aluse ja keldripõranda ehita-

mine 

 vundamentide, keldriseinte ja keldripõranda-

te hüdroisolatsioon 

 (katuse-) haljastuse ,parkimisplatside jne. 

aluste hooneosade hüdroisolatsioon , maa-

aluste ja keldriosade ning pööratud katuste 

sooja- ja hüdroisolatsioon 

 akt keldriseinte toru läbiviikude tihendamise 

kohta 

 monteeritava hoone puhul karkassi ja vahe-

lagede montaaž (koos karkassi ülesmõõdis-

tamise ja täitejooniste koostamisega, üldju-

hul need kooskõlastatakse projekteerijaga)  

 monoliitkarkassi puhul kaetud tööde aktid 

üksikoperatsioonide (sarrustamine, betonee-

rimine , tariraudade paigaldamine jne.) koh-

ta 

 karkassi ülesmõõdistamine, täitejooniste 

koostamine, nende kooskõlastamine projek-

teerijaga 

 aktid raudbetoontarindite (järel-) pingesta-

mise kohta 

 vajumis-, kompensatsiooni- ja temperatuuri-

vuukide tegemine 

 kohtbetoonkonstruktsioonid (valatud osad 

monteeritavates tarindites, basseinid, kald-

teed, tugiseinad jmt.) 

 (tulekaitselised) kinnitegemised korruseid 

läbivates kommunikatsioonišahtides,  

 tuletõkkesektsioonide vaheliste taristute lä-

biviikude tihendamine 

 katusest läbiviikude tegemine 

 peidetud piksekaitse (vms ekraniseeriva 

maanduskontuuri) võrgu paigaldamine põ-

randa-või katusekonstruktsiooni sisse või al-

la 

 parapeti katteplekkide jm. katuse- ja fassaa-

diosade liitekohtade tihendamine  

 puittarindite kohapealne tulekaitseline ja/või 

antiseptiline töötlemine (tehaselisel töötle-

misel tarnijalt nõuda materjalide vastavus-

dokumendid) 

 pööningulagede ja mansardkorruste soojus-

tamine 

 välispiirete (ka tehis-või looduskivist seinte) 

soojustamine, aurutõkked jne 

 ventilatsiooni-ja suitsukanalite kontrollimi-

ne (kivi-)seintes (eriti vajalik gaasivarustu-

sega hoones) 

 piirete, käsipuude, redelite, reklaami jms. 

kinnituselementide paigaldamine 

 põrandakatte aluskonstruktsioonide ehitami-

ne (sarrustamine, niiskusetõkked, müraiso-

latsioon vahelagedel, vajadusel niiskusesi-

salduse mõõtmine ja dokumenteerimine – 

nt. betoonalusel parketi puhul, mahukaha-

nemisvuukide tegemine jne 

 põrandate hüdroisolatsioon ja selle üles-

pöörded (niisketes ruumides, sansõlmedes, 

duširuumides, konditsioneeriruumides jm.) 

 vaheseinte ehitamine (nt. helipidavuse ta-

gamise tööd ,lisakarkass kõrgete vaheseinte 

stabiilsuse tagamiseks jm.) 

 ehitusmaterjalide ja –toodete vastavustun-

nistused, materjalide passid, sertifikaadid 

jne 

 betoonkehandite katsetulemuste protokollid 

 katendite pindalad liikide kaupa (sõidu- ja 

kõnniteed, muru, kõvakattega teed jms), sh 

märkida pindalad joonisele 
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 klaasavatäidete, klaasfassaadide ja ülejää-

nud fassaadide pindalad liikide kaupa ja 

summaarsed pindalad 

 hoone kasutamis- ja hooldamisjuhend 

 õiend tellijaga kasutusõppe (käidukoolituse) 

läbiviimise kohta 

3. Akrediteeritud labori poolt teostatud akustilised 

mõõtmised – löögimüra, õhumüra, järelkõla-

kestvus ja tehnosüsteemide poolt põhjustatud 

müra. 

4. Õhulekkearvu mõõtmise tulemused, mille läbi-

viija peab olema Ehitusseaduse mõistes vastu-

tav spetsialist. 

5. Termograafiline uuring, mille läbiviija peab 

olema vastava pädevusega. 

6. Ruumikaardid vastavalt näidisele 6 (alapunkt 

13.10.6.) 

7. Kasutatud alltöövõtjate loetelu 

8. Kasutatud materjalide spetsifikatsioonid: uksed, 

aknad, katusekate jne 

9. Tulekustutusvahendite paiknemise skeem ja 

evakuatsiooniteede plaan. 

13.3.6 Tuleohutussüsteemid 

Tuleohutussüsteemide kaustade minimaalne sisu: 

 

Automaatne tulekustutussüsteem 
1. Põhimõtteskeemid  

2. Kasutamisjuhend 

3. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid 

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-

sifikatsioon 

5. Teostusjoonised 

6. Survestamise akt 

7. Süsteemi tõhususe kontrollaktid 

8. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

9. Vastutavate isikute juhendamise päe-

vik/koolituse aktid 

 

Suitsutõrjesüsteem 
1. Paiknemisskeemid 

2. Kasutamis- ja hooldusjuhendid 

3. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid 

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-

sifikatsioon 

5. Teostusjoonised, 

6. Süsteemi tõhususe kontrollaktid: ülerõhu 

mõõtmisaktid, suitsueemalduse tootlikkuse 

mõõtmisaktid 

7. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

8. Vastutavate isikute juhendamise päe-

vik/koolituse aktid 

Tuletõrjevooliku süsteem 
1. Põhimõtteskeemid 

2. Kasutamis- ja hooldusjuhend 

3. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid  

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-

sifikatsioon 

5. Teostusjoonised 

6. Survestamise akt  

7. Süsteemi tõhususe kontrollaktid 

8. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

9. Vastutavate isikute juhendamise päe-

vik/koolituse aktid 

 

Automaatne tulekahjusignalisatsioon 
1. Paiknemisskeemid 

2. Kasutamisjuhend 

3. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid 

4. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-

sifikatsioon 

5. Teostusjoonised 

6. ATS struktuurskeem 

7. Mõõtmisaktid  

8. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

9. Vastutavate isikute juhendamise päe-

vik/koolituse aktid 

10. ATSi ühendus Häirekeskusega 

 

Turvavalgustus 

1. Kasutamisjuhendid 

2. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid  

3. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-

sifikatsioon 

4. Teostusjoonised 

5. Keskakusüsteemi turvavalgustuse struktuur-

skeemid 

6. Valgustiheduse mõõtmisaktid 

7. Turvavalgustuse toimimise aja mõõtmise akt 

8. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad ning Päästeameti nõuetele vas-

tav kontroll-tabel) 
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Piksekaitse 
1. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid 

2. Teostusjoonised 

3. Kaetud tööde akt 

4. Süsteemi mõõtmisaktid 

5. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

 

Hoone varustamine esmaste tulekustutusva-

henditega 
1. Esmaste tulekustutusvahendite paiknemise 

skeem 

2. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

3. Kasutamisjuhendid 

 

Tuletõkkeuksed ja –aknad 
1. Kasutamis- ja hooldusjuhendid 

2. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid 

3. Paigaldatud avatäidete spetsifikatsioon 

4. Teostusjoonised 

5. Kaetud tööde aktid 

6. Vastutavate isikute juhendamise päe-

vik/koolituse aktid 

7. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

 

Tuletõkke- ja suitsukardinad 
1. Kasutamisjuhend 

2. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid 

3. Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spet-

sifikatsioon 

4. Teostusjoonised 

5. Mõõtmisaktid 

6. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

 

Tuletõkkeklapid ja –mansetid 
1. Kontrolltabelid 

2. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid 

3. Paigaldusjuhendid 

4. Teostusjoonised 

5. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad) 

 

Metallist tarindite tulekaitse 
1. Vastavussertifikaat 

2. Vastavusdeklaratsioon 

3. Kasutusjuhend 

4. Kaitsva tarindi tulepüsivusklass 

5. Tulekaitseaine kulunorm 

6. Arve 

7. Kaetud tööde aktid 

8. Kaetud alad 

9. Välistingimuste arvesse võtmine 

10. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

Puidust tarindite tulekaitse 
1. Vastavussertifikaat 

2. Vastavusdeklaratsioon 

3. Kasutusjuhend 

4. Kaitsva tarindi tuletundlikkus 

5. Kaitsva tarindi tulepüsivusklass 

6. Tulekaitseaine kuulunorm 

7. Arve 

8. Kaetud tööde aktid 

9. Kaetud alad 

10. Välistingimuste arvesse võtmine 

11. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja 

hooldusvälbad)  

 

Insenerivõrkude tuletõkkesektsioone moo-

dustavatest tarinditest läbiviikude tihenda-

mise tõendamine 
1. Teostusjoonised 

2. Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioo-

nid  

3. Paigaldusjuhendid 

 

13.4 HOONESSE PAIGALDATAVAD 

JOONISED 

Töövõtja tarnib vajalikesse hoone ruumidesse ja 

kinnitab seinale mõistlikus formaadis järgmised 

lamineeritud joonised: 

 ventilatsioonisüsteemide põhimõtteline skeem 

koos teeninduspiirkondadega – ventilatsiooni-

seadmete ruum 

 hoone soojavarustuse põhimõtteline skeem – 

soojasõlm/katlamaja 

 veemõõdusõlme põhimõtteline skeem – vee-

mõõdusõlm 

 potentsiaaliühtlustuse skeem – peakeskuse 

ruum 

 elektrivarustuse skeem – peakeskuse ruum 

 magistraalliinide skeem – peakeskuse ruum 

 peakeskuste skeemid – peakeskuse ruum 

 tulekustutuse põhimõtteline skeem – kustutus-

keskus 
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 automaatika funktsionaalskeemid ja protsessi 

kirjeldused – seadme juures 

Töövõtja tarnib vajalikesse hoone ruumidesse järg-

mised joonised: 

 Keskuse kohta koostatud skeemid (spetsiaalses 

kileümbrikus ) – elektrikeskused 

 Seadmete paiknemisskeemid koos aadressidega 

ja tsoonidega ATS ja valvesignalisatsiooni 

jaoks (värvilised, A3 formaadis, kiletatud) – 

keskseadme juures. 

 Üldkaabelduse pistikupesade paiknemisskee-

mid koos tähistustega – jaotuskapid. 

Igale automaatika alakeskusele lisab töövõtja ühes 

eksemplaris alakeskuse nimetatud dokumendid ja 

skeemid (A4 formaadis, kileümbrikus): 

 töökirjeldus ja funktsionaalskeem 

 seadmeloetelu 

 kaablite ühendusnimekirjad (kaasa arvatud 

teiste töövõttude kaablite kaablitunnuste info) 

 input-/output-ühendusinfo 

 nii programmiliste kui füüsiliste punktide ja 

programmimuutujate nimekiri 

 alakeskuse layout-joonis, kus on ära toodud 

kõigi seadmete asukohad. 

 

13.5 KASUTUS- JA 

HOOLDUSJUHENID 

Pärast montaažitööde lõppu tuleb koostada kasutus- 

ja hooldusjuhendid, mis peavad hõlmama kõiki tar-

nitud süsteeme, kasutatud viimistlusmaterjale ja 
hooldamist vajavaid konstruktsioone. Kasutus- ja 

hooldusjuhendid antakse Tellijale üle paberkandjal 

A4 formaati köidetuna 3 eksemplaris. 

Töövõtja peab tarnima seadmete hooldustöödeks 

vajalikud eritööriistad (erivõtmed ja muud tööriis-

tad). Samuti annab töövõtja Tellijale automaatika-

süsteemi programmide varukoopia. 

Viimistlusmaterjalide ja konstruktsioonide (aknad, 

uksed jms.) kohta tuleb esitada: 

 vastavussertifikaadid 

 hooldusjuhendid. 

Tehnosüsteemide paigaldustööde lõppedes tuleb 

koostada tehnosüsteemide (küte, ventilatsioon, jahu-

tus, vesi, kanalisatsioon, elektri, automaatika ja 

nõrkvoolu süsteeme) kasutusjuhend, milles peab 

sisalduma: 

 kasutusjuhendi sisukord 

 süsteemide lühikirjeldus 

 hooldusgraafik 

 süsteemide hoolduseks vajalik info. 

Kõigi seadmete kohta tuleb esitada vähemalt järgmi-

sed andmed: 

 tehnilised andmed 

 valmistaja nimi 

 esindaja nimi 

 kasutusjuhised 

 reguleerimis- ja seadearvud 

 sisemised elektrilised ühendusjoonised 

 hooldusjuhised 

 garantiitunnistused. 

 

13.6 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE 

TÄHISTAMINE 

13.6.1 Üldised nõuded 

 Tähistussiltidel antud informatsioon peab vas-

tama teostusjoonistel esitatule. Tähistussiltidel 

peab minimaalselt kajastuma süsteemi ja sead-

me number 

 Kirjad siltidel peavad olema eestikeelsed 

 Ripplagede varju või šahtidesse jäävad seadme-

te asukohad tuleb märgistada ja varustada hool-

dusluugiga. Märgistuse võib kanda seinale või 

laepaneelile. Tähistussildid ja asukoha markee-

ringud tuleb tellijaga kooskõlastada 

 Garantiiaja lõpus tuleb kontrollida tähistussilti-

de ja asukohtade markeeringute olemasolu ja 

vajadusel tuleb silte uuendada 

 Pumba tähistussilt: 

Sildi optimaalsed mõõdud 3,5x7,5cm, kiri Ti-

mes New Roman, pealkiri: paksus kirjas 24p, 

tekst: 16p. 

Allpool toodud silt on illustratiivse tähenduse-

ga. 

KÜTTESÜSTEEM 

P-01 
Vooluhulk 

Rõhk 
 

 Ventilaatori tähistussilt: 

Sildi optimaalsed mõõdud 3,5x7,5cm, kiri Ti-

mes New Roman, pealkiri: paksus kirjas 24p, 

tekst: 16p. 
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Allpool toodud silt on illustratiivse tähendusega 

V-01 

Teeninduspiirkond 

Õhuhulgad:             Hz:  
 

 Agregaadi tähistussilt: 

Sildi mõõdud 7cm(kõrgus)x15cm(laius), kiri 

Times New Roman, pealkiri: paksus kirjas 48p, 

tekst: 20p. 

Allpool toodud silt on illustratiivse tähendusega 

SV-01 

 Teeninduspiirkond:  

  Õhuhulgad:               Hz:  

 Filtrid: 

P F7 592x592x550/8 4 

SP F7 287x592x550/4 2 

VT F5 592x592x500/6 4 

VT F5 287x592x500/3 2 
 

13.6.2 Ventilatsioon, küte, jahutus, 

veevarustus ja kanalisatsiooni 

seadmete tähistamine 

Seadmel peab olema nähtaval kohal nn. tehasesilt. 

Tähistussilt, märgistus ning nende kinnitused peavad 

vastama keskkonna tingimustele.  

Kasutada tuleb kas reljeefse tekstiga jäigast plasti-

kust silte või väiksematel seadmetel paigaldada tekst 

kleeplindina. Siltidel kasutatakse reeglina musta 

kirja valgel taustal. Minimaalne kirja kõrgus seadme 

siltidel on põhitekstil 10 mm ja abitekstil 5 mm. 

Tähistada tuleb: 

 Seadmed - seadmete sildid tuleb reeglina kinni-

tada kas kruvidega või neetida seadme külge. 

Juhul, kui seade on sildi neetimiseks (kruvimi-

seks) ebasobiv, riputatakse see seadme külge – 

reeglina ketiga. Seadmete siltidele peab olema 

kantud seadme projektikohane tähis, nimetus ja 

mõjupiirkond 

 Reguleerarmatuur - sildid kinnitatakse 

reguleerarmatuuri külge ketiga (küte ja veeva-

rustus) või kleebitakse armatuurile (ventilat-

sioon). Sildile peab olema kantud süsteemi tä-

his, vooluhulk, reguleering ja muu hooldajale 

vajalik info 

 Sulgarmatuur - siltide kinnitusmoodus on sama, 

mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab ole-

ma kantud süsteemi tähis ja mõjupiirkond 

 Tuletõkestid - siltide kinnitusmoodus on sama, 

mis reguleerarmatuuri puhul. Sildile peab ole-

ma kantud süsteemi tähis, tuletõkesti tähis ja 

mõjupiirkond 

 Torustikud - torustikud tähistatakse nende kül-

ge (Ø≥200) või ümber (Ø <200) kinnitatavate 

kleeplindist tähistusega. Magistraaltorustik ja -

kanalid märgistatakse kummalgi pool vaheseina 

ning seadmete juures nii, et sealt ilmneks süs-

teemi tähistus, torustikus olev aine, voolusuund 

ja mõjupiirkond. 

 

Kustutussüsteemid 

Kustutussüsteemide tähistamine peab vastama tule-

tõrjekraanide osas automaatkustutuse osas standardi-

le EVS-EN 12845+A2 „Paiksed tulekustutussüs-

teemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projektee-

rimine, paigaldamine ja hooldus“. 

13.6.3 Elektri-, automaatika- ja nõrk-

voolusüsteemide seadmete tähis-

tamine 

Jaotuskeskuste, UPS-de ja reaktiivenergia 

kompensaatorite identifitseerimiseks peavad uksel 

või seadmel asuvad sildid olema graveeritavast la-

mineeritud plastist, mustad tähed valgel põhjal. Sil-

did kinnitatakse kruvidega (või muul viisil, mis on 

piisavalt vastupidav). 

Sildi optimaalsed mõõdud 2,5x5cm, kiri Times New 

Roman, tekst: 24p. Allpool toodud silt on illustra-

tiivse tähendusega. 

 

JK-01 24 
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Kõik jaotuskeskusest väljuvad kaablid tuleb tähista-

da kaablilipikutega, kuhu tuleb kanda: kaabli mark 

ja ristlõige ning kaabli algus (jaotuskeskuse ja grupi 

number). Juhul kui kaabel on ühendatud konkreetse 

tarbijaga (näiteks ventilaator, pump jne) tuleb kaabel 

tähistada. 

Sildi optimaalsed mõõdud 1,5x3cm, kiri Times New 

Roman, tekst: 24p. Allpool toodud silt on illustra-

tiivse tähendusega. 

PPJ 3G 2,5 

JK-01 F12 

 

Tavatoite pistikupesad tuleb tähistada valge tausta ja 

musta tekstiga kleeptähisega, kus on näidatud jao-

tuskeskus ja grupi number. UPS toiteliini pistikupe-

sad tuleb tähistada valge tausta ja punase tekstiga 

kleeptähisega, kus on näidatud jaotuskeskus ja grupi 

number. 

Sildi optimaalsed mõõdud 1x6cm, kiri Times New 

Roman, tekst: 20p. Allpool toodud silt on illustra-

tiivse tähendusega. 

JK 10.2 GR.29 
 

Kõik automaatika töövõttu kuuluvad kaablid ja 

seadmed varustatakse siltidega, millele on märgitud: 

 seadme või kaabli projektikohane tunnus 

 süsteemitunnus 

Silte ei või paigaldada vahetult seadmetele. Andurite 

jms sildid tuleb paigaldada seadme juurde (vajadusel 

eraldi alusele) nii, et seadet vahetades ei saaks sildid 

”ära kaduda”. Andurite sildid võib kinnitada ka ke-

tiga anduri ühenduskaabli ümber. 

Varjatult paiknevad seadmed tuleb varustada täien-

davate siltidega, mis on paigaldatud nähtavasse asu-

kohta ja millele kantakse seadme nimetus ja otstar-

ve. 

 

13.7 KATSETUSED JA MÕÕDISTU-

SED 

Seadmete ja süsteemide katsetamine peab toimuma 

vastavalt Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehi-

tustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“ nõuetele. 

Püsiseadmetele tuleb teostada seadme kontroll nimi-

andmetele vastavuse kohta. Hälvete avastamisel 

tuleb need kõrvaldada. 

Kõik paigalduskohad tuleb testida enne vooluvõrku 

ühendamist. Pärast voolu sisselülitamist viiakse läbi 

nn. ekspluatatsioonilised testimised, millele järgne-

vad proovikatsetused. 

Töövõtja peab koostama kõigi mõõtmiste, testimiste 

ja katsetuste kohta protokollid, mille allakirjutatud 

koopiad antakse üle vajalikele ametkondadele ja 

tellijale. 

Peale ametiasutuste määratud testimiste tuleb teos-

tada: 

 juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetu-

sed 

 järelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused 

 tehniliste süsteemide proovikatsetused (sh. 

tulekahjuhäiresüsteem, evakuatsioonivalgustus, 

suitsuluugid, UPS jne) 

 RLA-kilbi toimivuse komplekskatsetus 

 surveproovid 

 küttesüsteemi vooluhulkade tasakaalustamise 

protokoll 

 ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade mõõdis-

tamise protokoll 

 tehnosüsteemide müra mõõtmise protokollid 

 toimimiskatsetuste protokollid 

 Kanalisatsioonitorustike videovaatluste proto-

kollid teostatakse põrandaaluses osas tellija või 

järelvalve nõudel juhul, kui on kahtlusi, et to-

rustik on vajunud või sellest ülesõitev transport 

on torustikku rikkunud või põhjustanud puru-

nemist 

Tehnosüsteemide talitluskatsete aegselt markeeri-

takse kõik seadmed ja süsteemid vastavalt kaardile 

„Nõuded ehitusprotsessi lõpetamisel“. Tehnosüs-

teemide talitluskatsete kohta koostab peatöövõtja 

ajagraafiku ja kooskõlastab selle omanikujärelvalve 

ja tellijaga. Enne omanikujärelvalvele ja tellijale 

tehnosüsteemide esitamist, peab peatöövõtja sise-

kvaliteedikontroll koostöös alltöövõtjatega veendu-

ma kõikide markeeringute olemasolus ja süsteemide 

projektijärgsetes ning eriolukordades toimimises 

(näiteks: tulekahju, uputus, üle- ja alatemperatuur, 

põhitoitelt reservtoitele ümberlülitumine jne). Sel-

leks koostab alltöövõtja tervet süsteemi hõlmava 

tabeli. Antud tabelis peavad olema lahtrid markee-

ringute, katsetuste, läbipesude jne kohta ja mille 

korrektsust ja õigsust täies mahus peab kontrollime 

peatöövõtja ja pisteliselt kontrollib omanikujärelval-
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ve ja tellija. Vastavate tabelite näidised on toodud 

„Nõuded ehitusprotsessi lõpetamisel“. 

 

13.8 PERSONALI KOOLITUS 

Töövõtja peab enne projekti lõplikku üleandmist 

läbi viima koolituse Tellija poolt valitud personalile.  

Koolituse peab läbi viima kvalifitseeritud ja selleks 

volitatud töövõtja isikkoosseis. Iga üksiku konst-

ruktsiooni või tehnosüsteemi osas peab toimuma 

eraldi koolitus. 

Koolituse läbiviimise kohta tuleb koostada protokol-

lid, mille koolitatavad allkirjastavad. 

 

13.9 OBJEKTI LÕPPKORISTUS 

Ehitusjärgne koristus peab tagama ehitustolmu täie-

liku kõrvaldamise ka varjatud kohtadest nagu venti-

latsioonitorud, kaabliredelid, kütteradiaatorid, elekt-

rikilpide sisemus, ripplagede pealsed jne.  

Tehnosüsteeme võib esmakäivitada ainult omaniku 

järelevalve ja/või tellija kirjalikul loal. Tehnosüs-

teemide (ventilatsioon, küte, jahutus, tulekustutus- ja 

nõrkvoolusüsteemid, automaatika jne) esmakäivitu-

se all mõeldakse antud süsteemide torustike puhas-

tamiseks ja läbipesuks, kontrollimiseks, survestami-

seks, seadistamiseks ja häälestamise teostamiseks 

vajalikke toiminguid.  

Enne objekti üleandmist Tellijale, peab peatöövõtja 

koristama objekti. Kõik tehnosüsteemid peavad 

olema kasutusvalmis ning tasakaalustatud.  

Lõppkoristusel võetakse muu hulgas arvesse järgmi-

si asjaolusid: 

 Ripplae tagune ning laed koos kõikide kommu-

nikatsioonidega peavad olema koristatud. 

 Kaabliredelid ja valgustusrennid peavad olema 

puhastatud. 

 Põrandad puhastatakse või pestakse vastavalt 

tootja juhistele. Põranda süvakoristusvahendid 

peavad vastama põrandakatte valmistaja nõue-

tele. 

 Kõik kardinad, mööbel ja seadmete pinnad 

puhastatakse vastavalt antud pinna puhastamise 

nõuetele. 

 Kõik VK seadmed, radiaatorid, ventiilid, segis-

tid, trapid (ka seestpoolt) ja nähtavale jäävad 

torud puhastatakse. 

 Kõik nähtavale jäävad ventilatsioonitorustikud, 

plafoonid, reguleerklapid ja restid puhastatakse. 

Ventilatsioonitorustik tuleb seest puhastada 

vastavalt Ventilatsioonikaardile. Ventilatsioo-

niagregaadid tuleb puhastada nii seest kui ka 

väljast. 

 Kõik uste ja akende sulused puhastatakse ja 

hinged ja lukud õlitatakse. 

 Aknad, klaasseinad ja klaasuksed pestakse. 

 Valgustid pestakse ja puhastatakse vastavalt 

tootja juhistele. 

 Kõik elektrikilbid koristatakse seest- ja väljast 

elektritöövõtja järelevalve all tolmuimejaga. 

 Kõik pistikupesad, lülitid, kaablikarbikud ja 

pinnapealsed kaablid puhastatakse. 

Peatöövõtja vastutab lõpukoristusega seoses kõigi 

oma alltöövõtjate ja ka tellija otsehangetega tarnitud 

seadmete välispindade puhastamise ning seadmega 

koos olevate trappide ja KVVKJ seadmete (nt haisu-

lukk) sisemise puhastamise eest. Koristamise käigus 

kahjustatud pindade eest kannab vastutust peatöö-

võtja. 
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Pump
Soojusvaheti

võimsus

Soojusvaheti

temperatuurid

ventilatsioonikontuur

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min …………… kW

Prim……/…...?C

Sek ……/ …...?C

Küttekontuur

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min …………… kW

Prim……/…...?C

Sek ……/ …...?C

Tarbeveekontuur

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min …………… kW

Prim……/…...?C

Sek ……/ …...?C

P1

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min

P2

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min

Täitepump

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min

SP1

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min

SP2

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min

Täitepump

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min

Pump 1

Tüüp…………………………

Rõhk ………………………bar

Tootlikus ……………….l/sek

Võimsus ………………..kW

Pöörded ………………..p/min

Pump 2

Tüüp…………………………………………

..

Rõhk …………………………………bar

Tootlikus 

………………………….l/sek

Soojussõlm

Sprinklersõlm

Tulekustutusvee

pumpla

Jahutussõlm

13.10 NÄIDISED 

13.10.1 Paigaldatud seadmete lühispetsifikatsioon 

1 - Pumpade loetelu 
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2 – Ventilatsiooniseadmete loetelu 

 
 

13.10.2 Tuletõkkekappide loetelu 

TULETÕKKEKLAPPIDE LOETELU 

Tuletõkkeklapi 

nimetus 
Asukoht 

Testimise 

tulemus 
Märkus 

        

        

        

 

13.10.3 Paigaldatud valgustite lühispetsifikatsioon 

Pos 

joonisel 

Nimetus, tehase 

tähis 
Sokkel Võimsus Valgusallika spekter Maaletooja 

1 
          

2 
          

3 
          

 

13.10.4 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel 

Mõõteriist. Kuupäev

L1 389V

L2 382V

L3 395V

Võimsus Nimi- Faaside Nimivool

W pinge (V) arv A L1 L2 L3

1

2

3

4

5

Mõõdetud voolud

MOOTORIKAITSMETE SEADISTAMISE TABEL

Objekt: 

Pos Nimetus cosφ Seadesuurus

Pinge mõõtmishetkel

 

VENTILATSIOONISEADMETE LOETELU 
Objekt: 

Süst.nr 
Teenindatavad 

ruumid 
Seadme 
nimetus 

Vent.seadme 
asukoht 

Õhuhulk 
m³/h 

sisse/välja 
Rõhukadu 

Pa 

Kütte- 
võimsus 

kW 

Mootori- 
võimsus 

W 
Filtrid 

sisse/välja Tarnija Märkus 
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13.10.5 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel 

NÕUDED RLA-DELE.           

A. TÜÜP: 

   

Töö №   Pos.     

  

          

  

  1. 

Sisendite arv (ka generaatori(te) 

sisendid): 
 

   

  

  

      

  

   

  

  2. Sektsioonide arv:  
   

  

  

      

  

   

  

  3. Juhtimine: 

     

  

  

 

a) 

  

Kontrolleriga 

    

  

  

 

b)   
 

Releedega 

    

  

  

 

c) 

  

Käsijuhtimise võimalus 

    

  

  

          

  

  4. 

Sisendite ja sektsioonide prioritee-

did: 
 

  

  

 

                    

  

 

                    

  5. 
Lülituste järjekord: 

  
        

                        

                        

                        

  

          

  

  6. Sisendpingete kontroll: 

    

  

  

 

a) 

  

Piirid 

     

  

  

 

b) 

  

Faasijärjestus 

    

  

  

          

  

  7. Erinõuded (nt automaatne RLA rakendus ja käsi tagastus):   

 

  

  

 

                    

  

 

                    

  

          

  

  8. 
RLA juhtahelate toide: 

    

  

  

 

a) 

  

Otse sisenditest 

    

  

  

 

b)   
 

Läbi UPS-I 

    

  

  

 

c)   
 

              

  

          

  

B.  REŽIIMID: 

     

  

  1. Eri režiimide olemasolu (nt. prioriteedi valik):  
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  2. Avariiliselt (ülekoormusega) väljalülitunud sisendlüliti kordus lülimine: 

 

  

  

 

a) 

  

Kordus lülimist ei toimu 

    

  

  

 

b)   
 

Üks kord 

    

  

  

 

c)       korda 

    

  

  

          

  

  3. 

Avariirežiimi toimingud (nt missuguseid lüliteid võib lülita-

da):   
  

  

  

 

                    

  

 

                    

  

 

                    

 

C. VIITEAJAD: 

     

  

  1. 

 

Ühel sisendil toitepinge kadumisel, sektsioonidevahelise (või teise) lüliti ra-

kendumiseni     

  

  

(kui pika katkestuse puhul, ühes sisendis, peab toimuma ümberlüli-

tus): 
 

s. 

  

          

  

  2. 

 

Viide RLA normaal olukorra taastamisel, 

pinge  

   

  

  

  

tagasitulekul väljalülitunud si-

sendis: 

   

 
s. 

  

          

  

  3.   
Katkestuse pikkus sektsioonis, normaalolukorra taas-

tamisel: 

 

  
s. 

  

 

  

        

  

  4.   Ülekate: 

     

  

  

 

  

        

  

  5.   Generaatori käivituse viide: 

   

  s. 

  

 

  

        

  

  6.   Generaatori sisendi puhul, viide RLA normaalolukorra taastamisel  

 

  

  

  

võrgutoite tagasitulekul: 

   

  s. 

 

 

           

D. 

SIGNALISATSIOON  

(signaallambid kilbi uksel): 

   

  

  1. Lülitite asendid: 

    

  

  

 

a)   
 

Ainult sees 

    

  

  

 

b)   
 

Mõlemad asendid 

    

  

  

          

  

  2. 

 

Sisendpingete olemasolu, kor-

rasolek 

    

  

  

 

  

        

  

  3. 

 

RLA rakendumine ja tagastus. 
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  4.   
Lülitite avariiline (ülekoormusega) väljalü-

limine 

   

  

  

 

  

        

  

  5.   Signalisatsiooniahelate toide 

    

  

  

 

  

        

  

  6. 

 

Lampide korrasoleku kontroll 

    

  

  

          

  

E. FIKSEERITUD SIGNAALID (käsitagastuse või kaugtagastusega): 

 

  

  1.   RLA rakendumine 

    

  

  

 

  

        

  

  2.   RLA tagastus 

    

  

  

 

  

        

  

  3.   
Lülitite avariiline (ülekoormusega) väljalü-

limine 

   

  

  

          

  

F. 

SIGNAALID KILBIST VÄLJA (nt. PLC-sse potentsiaalivabade kontaktide-

ga):   

  1.   Lülitite asendid 

    

  

  

 

  

        

  

  2.   Režiimilülitite asendid 

    

  

  

 

  

        

  

  3.   Sisendpingete olemasolu 

    

  

  

 

  

        

  

  4.   RLA rakendumine 

    

  

  

 

  

        

  

  5.   Generaatori(te) käivitus 

    

  

  

 

  

        

  

  6.   
Lülitite avariiline (ülekoormusega) väljalü-

limine 

   

  

  

 

  

        

  

  7.                   

  

          

  

  8.                   

  

          

  

  9.                   

  

 

  

        

  

  10.                   

  

          

  

G. JUHTSIGNAALID KILPI: 

    

  

  1.   
Generaatori(te)le võib koormuse järgi 

lülitada 
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2.   RLA režiimide valik (nt. prioriteedi muutmi-

ne) 

       

  

13.10.6 Ruumikaart 

Objekti aadress:

RUUMIKAART

Ruumi number

Otstarve

materjal toode värvikood tarnija

Põrand

Seinad

Lagi

Mööbel, varustus,

seadmed

Muud

Tulekindlus

Seina materjal

Viited kompleksi

ekspluatsioonijuhises

VASTU VÕTNUD: Omanikujärelvalve:

Päästeamet:

Peatöövõtja:

Läbiviikude tihendamine

 

 

13.10.7 Kinnistu andmete kaardid 

1. KINNISTU ÜLDANDMED 

Objekti nimi  

Aadress  

Katastriüksuse number  

Hoonete arv ( tk ja nimetada)  

Rajatised kinnistul: trassid, mahutid, 

kaevud, piirdeaiad…. (tk ja nimetada) 
 

Välistrassid ja liitumised kinnistul (ni-

metada) 
 

Parkimiskohtade arv (tk)  
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2. KINNISTU PINNAD  

Kinnistu pind KOKKU (m
2
)  

Sealhulgas:  

 Hoonealused pinnad kokku (m
2
)  

 Asfalteeritud alad ( m
2
)  

 Kivisillutisega alad (m
2
)  

 Kruusakattega alad ( m
2
)  

 Muud kõvakattega alad (ni-

metada, m
2
) 

 

 Murukattega haljastatud alad (m
2
)  

 Veekogud(m
2
)  

 Muud alad ( nimetada) (m
2
)  

Täisehituse protsent (%)  

 

3. VÄLISTRASSID KINNISTUL 

Iga välistrassi (sealhulgas reoveekanalisatsiooni, veevarustuse, sadeveekanalisatsiooni, drenaaži, soojava-

rustuse, elektrivarustuse, side jne) kohta täidetakse eraldi kaart  
 

Välistrass nimetus  

Teostatud ehitustööde ulatus (lühikirjel-

dus) 
 

Alltöövõtja(te) andmed  

Kasutatud põhimaterjalid (materjali ja 

toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/) 
 

Ehitusloa nr ja kuupäev  

Kasutusloa nr ja kuupäev  

Kasutusjuhendid (viide olemasolu kohta 

ja kus kaustas asuvad) 
 

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta 

ja kus kaustas asuvad) 
 

Märkused  

 

4. KINNISTU PIIRDED , VÄRAVAD TÕKKEPUUD 

Eritüüpi piirete ja väravate (sealhulgas tugimüüride, aedade, väravate, tõkkepuude jne) kohta täidetakse eral-

di kaart  
 

Piirde nimetus  

Teostatud ehitustööde ulatus (lühikirjel-

dus) 
 

Alltöövõtja(te) andmed  

Kasutatud põhimaterjalid (materjali ja 

toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/) 
 

Ehitusloa nr ja kuupäev  

Kasutusloa nr ja kuupäev  

Kasutusjuhendid (viide olemasolu kohta 

ja kus kaustas asuvad) 
 

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta 

ja kus kaustas asuvad 
 

Märkused  
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5. MUUD RAJATISED KINNISTUL  

Iga rajatise (sealhulgas pumplate, kuuride, aedikute, mahutite jne) kohta täidetakse eraldi kaart  
 

Rajatise nimetus  

Teostatud ehitustööde ulatus (lühikirjel-

dus) 
 

Alltöövõtja(te) andmed  

Kasutatud põhimaterjalid (materjali ja 

toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/) 
 

Ehitusloa nr ja kuupäev  

Kasutusloa nr ja kuupäev  

Kasutusjuhendid (viide olemasolu kohta 

ja kus kaustas asuvad) 
 

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta 

ja kus kaustas asuvad 
 

Märkused  

 

6. KINNISTULE PAIGALDATUD INVENTAR ( mänguplatsid, lipuvardad, pingid, prügikas-

tid) 

Iga inventari tüübi (sealhulgas lipumastide, mänguväljakute, pinkide, prügikastide jne) kohta täidetakse eral-

di kaart  
 

Inventari nimetus  

Kogus  

Teostatud tööde ulatus (lühikirjeldus)  

Alltöövõtja (te) andmed  

Kasutatud põhimaterjalid (materjali ja 

toote nimetus/ mark/ tootja/ tarnija/) 
 

Kasutusjuhendid ( viide olemasolu kohta 

ja kus kaustas asuvad) 
 

Hooldusjuhendid (viide olemasolu kohta 

ja kus kaustas asuvad 
 

Märkused  

 

13.10.8 Hoonete andmete kaardid 

Iga hoone kohta esitatakse eraldi kaardid 

1. HOONE ÜLDANDMED 

Hoone nimetus  

Hoone otstarve  

Hoonealune pind (m
2
)  

Suletud brutopind (m
2
)  

Suletud netopind (m
2
)  

Köetav (neto)pind (m
2
)  

Hoone maht (m
3
)  

Korruselisus  

Energiamärgise klass  

Tulepüsivuse klass  

Ehitusloa nr ja kuupäev   
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Kasutusloa nr ja kuupäev  

Kultuurimälestiste registri nr  

Ehitusregistri nr  

 

2. FASSADIKATTEMATERJALID 

Iga fassaadikattematerjali tüübi kohta täidetakse eraldi rida. 

Kasutatud materjal Tk m
2
 Kasutatud tooted ja põhimaterjalid 

(toote nimetus/ värvikood/ tootja/ tar-

nija/alltöövõtja) 

Viide hooldus- 

ja kasutus-

juhendile (kaust) 

Aknad     

Klaasiga välisuksed     

Klaasfassadid -    

Klaasipinnad 

kokku 

-    

 Klaasita välis-

uksed  

    

 Materjal 1 

(nimetada) 

-    

 Materjal 2 

(nimetada) 

-    

 jne -    

Fassaadide pind 

kokku  

-    

 

3. KATUSEKATTEMATERJALID 

Kasutatud materjal Pind 

(m
2
) 

Kasutatud tooted ja peamised materja-

lid / toote nimetus/ värvikood/ tootja/ 

tarnija/alltöövõtja 

Viide hooldus- ja 

kasutusjuhendile 

(kaust) 

Klaas    

Katuseaknad     

PVC    

SBS    

Plekk    

Kivi    

… ( nimetada)    

Katuse pind   

kokku 

   

 

4. PÕRANDAKATTEMATERJALID 

Iga põrandakattematerjali tüübi kohta täidetakse eraldi rida. 

Kasutatud materjal Pind 

(m
2
) 

Kasutatud tooted ja peamised 

materjalid / toote nimetus/ värvi-

kood/ tootja/tarnija/alltöövõtja 

Viide hooldus- ja 

kasutusjuhendile 

(kaust) 

PVC kokku    

 Toode 1 (nimetada)    

 Toode 2 (nimetada)    

 jne    
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Linoleum kokku    

…………. (nimetada)    

Vaip kokku    

…………. (nimetada)    

Puit kokku    

…………. (nimetada)    

Parkett kokku    

…………. (nimetada)    

Klinker ja keraamika kokku    

…………. (nimetada)    

Naturaalne kivi kokku    

…………. (nimetada)    

EPO kokku    

…………. (nimetada )    

Värvitud betoon kokku    

…………. (nimetada)    

Muud katted kokku    

…………. (nimetada)    

Ilma katteta kokku    

Põrandapind kokku    
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OSA 14 – NÕRKVOOLU- , SERVERI JA UPSI RUUMID 
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14.1 KASUTATAV ALUSDOKUMEN-

TATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentat-

siooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid 

nõudeid. 

 

Kvaliteedinõuded 

 LVI 30-10231 Sähkö- ja 

elektroniikkatilojen ilmastointi. 

Ilmastoinnin mitoitusperusteet. 

 2008 ASHRAE Environmental Guidelines 

for Datacom Equipment 
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14.2 NÕRKVOOLU- JA 

SEVERIRUUMI ASUKOHT 

HOONE PLANEERIMISEL 

Asukoha kriteeriumid hoones ja üldised 

nõuded 
Nõrkvoolu ruumi asukoha valikul tuleb peaasjalikult 

jälgida elektriohutusest ja turvalisusest tulenevaid 

aspekte. Samuti on oluline, et antud ruumid ei jääks 

maapinnast madalamale või vahetult katuste alla. 

Juhul kui antud kriteeriumid ei ole (arhitektuurselt) 

täidetavad, tuleb antud ruumide väljaehitamisel teha 

maksimaalne võimalik, et nii sade- kui ka pinnase-

veed ei tungiks antud ruumi. Samuti tuleb asukoha 

valikul jälgida, et nõrkvooluruumid ei asetseks suure 

põlemiskoormusega ruumide naabruses. 

Nõrkvooluruumid peavad olema omaette tuletõkke-

sektsioonid. Nõrkvoolu-, serveri- ja tehniline ruum 

tuleb varustada vähemalt 2x6kg CO2 tuleohutuse-

klassiga „B“ kustutiga ja vajadusel võib olla varus-

tatud lisaks ka gaaskustutussüsteemiga. Samuti peab 

kõigis neis loetletud ruumides olema nõuetekohane 

ATS süsteem. 

Kuni kahe maapealse korruselise hoone korral võib 

kogu hoones olla üks nõrkvoolu- või serveriruum. 

Kolme ja enama korrusega hoone korral peab igal 

korrusel olema nõrkvooluruum. Kõik nõrkvoolu-

ruumid peavad asuma kohakuti teineteise peal. 

Serveriruum ei tohi paikneda keldrikorrusel, esime-

sel korrusel ega ka hoone viimasel korrusel. Samuti 

ei tohi serveriruum piirneda välisseinaga. Juhul kui 

see ei ole võimalik, siis tuleb ehitada serveriruumi 

välisseina poolsesse külge tehniline koridor, mille 

minimaalne laius on 800 mm, postide kohalt võib 

minimaalne vahe olla 400 mm. 

Juhul kui hoone on kahekorruseline, võib serveri-

ruum paikneda teisel korrusel. Seda vaid tingimusel, 

kui serveriruumi rackide kohale ehitatakse täiendav 

sadevett eemalejuhtiv katus ja põrand on tõstetud 

min 200mm. 

Nõrkvooluruumis tuleb põrandal kasutada maanda-

tud antistaatilist põrandakatet. Nii nõrkvoolu- kui ka 

serveriruum peavad olema tolmuvaba teostusega. 

Ruumi valgustus peab rackikappide vahel tagama 

põrandal valgustugevuse 500lx. Valgustid peavad 

olema IP23 ja elektroonilise süüteseadmega klassiga 

A2. 

UPSid tuleb projekteerida ja ehitada nõrkvoolu 

ja/või serveriruumidesse või PJK ruumidesse. Juhul 

kui see ei ole võimalik, siis on UPSi ruumi asukoha 

kriteeriumiteks hoones samad nõuded, mis nõrkvoo-

luruumil. 

 

14.3 NÕUDED NÕRKVOOLURUU-

MI(DE)LE 

Nõrkvooluruum(-id) soojuseraldusega kuni 

10kW 
Nõrkvoolu ruumiks on ruum, milles on maksimaal-

selt 4 racki 42U 19″ või mille summaarne soojus-

eraldus on maksimaalselt  10 kW. Täpsemate and-

mete puudumisel tuleb ühe rackikapi soojuseraldu-

seks lugeda 3-5kW. Antud rackides ja ruumis paik-

nevad telefoni- ja arvutivõrgu (edaspidi lühend 

ATK) ristühenduspaneelid, võrguühenduse aktiiv-

seadmed, videovalve seadmed, telefonijaam, raadio-

side aktiivseadmed, antennivõimendid ja UPS. Täp-

sem racki maht ja sisu sõltub nõrkvoolusüsteemide 

ülesehitusest. 

Nõrkvoolu ruumides peab olema dubleeritud otseau-

rustusega split jahutussüsteem. Jahutuseks ei tohi 

kasutada nn multisplit- või VRV süsteemi, kus on 

üks välisosa ja mitu siseosa. Jahutusseadmete võim-

sus peab võrduma aktiivseadmetest, valgustitest, 

ventilatsiooni õhuvahetusest, elektrikilbist ja UPSist 

eralduva soojusvõimsuse summaga.  

Kõikides nõrkvooluruumides tuleb tagada n+1 jahu-

tusseadmega ruumitemperatuur +21°C ±2°C, täien-

davalt peab olema üks jahutusseade reservis. Juhul 

kui seadmeid ei õnnestu ühendada kaskaadi, peab 

võrdse tööaja tagamiseks teostama ümberlülitused 

hooneautomaatika, eeldatav intervall 1 kuu. Võima-

liku jahutusseadme rikke tuvastamiseks peab ruumis 

olema elektrooniline temperatuuri, veelekke- ja niis-

kuseandurid, mis on ühendatud valvesignalisatsiooni 

süsteemi ja hooneautomaatikasse ning visualiseeri-

tud vastavalt Hooneautomaatika kaardile. Jahutus-

seadmete energiatõhususe klass peab olema vähe-

malt A ja kasutegur EER≥4,0. Jahutusseadmed pea-

vad töötama välisõhutemperatuuri vahemikus vä-

hemalt -25⁰C…+35⁰C ja tagama sealjuures ettean-

tud ruumitemperatuuri. Suurema töökindluse saavu-

tamiseks, peavad splitsüsteemide välisosad olema 

varustatud karteri soojendusega kondensaator pööre-

teregulaatoriga rõhu baasil (cut-off versioon) ja 

LAC ventiiliga (rõhukontroll, mis kontrollib ja 

hoiab stabiilset rõhku kondensaatorist tagastuva 

vedela liini peal). 

Jahutusseadmete siseosadel peavad olema F5 filtrid.  
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Ruumiõhu niiskus ei ole määrava tähtsusega (luba-

tud vahemik  20…80% RH). Nõrkvooluruumides ei 

tohi olla vedelikke sisaldavaid torusid (nt vee, 

sprinkleri- , kanalisatsioonitorusid jne). 

Uks peab olema varustatud turvalukuga (EN 12209) 

ja/või läbipääsusüsteemiga ning ruum peab olema 

eraldi valvestatav.  

Nii läbipääsu- kui ka valvesüsteem peab olema seo-

tud hoone turvasüsteemidega. 

 

Serveriruum soojuseraldusega 10…20 kW 
Serveriruumiks loetakse ruumi, milles on vähemalt 

5 racki 42U 19″ või mille soojuseraldus on 10 kW 

või rohkem. 

Serveriruum jagatakse vähemalt kaheks eraldiseis-

vaks tuletõkkesektsiooniks: serveriruum ja serveri-

ruumi teenindavaks tehniliseks ruumiks (edaspidi 

tehniline ruum). Juhul kui serveriruumil on kaks või 

enam erinevat kasutajat, siis tuleb ruum eraldada 

täiendavalt võreseinaga selliselt, et erinevatele kasu-

tajatele oleks tagatud omaette sissepääs enda serve-

rite juurde. 

Serveriruumis tuleb jälgida samu tingimusi, mis 

eelmises punktis, kuid täiendavalt peab olema täide-

tud järgmised nõuded: 

 

Arhitektuur-ehituslikud nõuded: 

 Serveriruumi võib pääseda ainult serveriruumi 

teenindava tehnilise ruumi kaudu. 

 Serveri- ja tehnilise ruumi sissemurdmiskindlus 

peab vastama minimaalselt EVS-EN1627 klas-

sile WK4. 

 Serveriruumis peab olema spetsiaalne antistaa-

tiline põrandakattega ja maandatud (IEC 

61000-4-2) tõstetud moodulpõrand, min kõrgu-

sega 300mm ja kandevõimega min. 1000kg/m
2 

(so ca 10kN/m
2
).  

 Rackikappide jahutamiseks – ventileerimiseks 

peavad moodulpõrandas olema spetsiaalsed re-

guleeritavate avadega ventilatsioonirestid, mis 

peavad sobituma rackikappide tüübi ja parimat 

jahutusvõimsust võimaldava paigutusega. 

 Serveriruumi uksed peavad vastama Vabariigi 

Valitsuse määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle 

osadele esitatavad tuleohutusnõuded“. 

 Uksed peavad omama tolmukindlad  

 Ukselehe laius peab olema vähemalt 1m 

 Uksetihendid peavad tagama et ruumi ei satuks 

niiskust ega tulekustutusvett. 

 

Nõuded sisekliimale ja jahutusseadmetele: 

 Kasutada vee baasil täppiskonditsioneere, mitte 

otseaurustussüsteemi. Täppiskonditsioneerid 

asuvad serveriruumi teenindavas tehnilises 

ruumis. 

 Serveriruumi jahutussüsteem peab olema dub-

leeritud n+1 põhimõttel ja teineteisest täiesti 

lahus olevatest vee/vesi-glükooli baasil töötava-

tel ja vabajahutusfunktsiooni omavate täppis-

konditsioneerseadmetega. Täppiskonditsionee-

ride välisosad peavad paiknema kas hoone ka-

tusel või vähemalt 2,5m kõrgusel maapinnast. 

Jahutusseadmete sissepuhe teostatakse tõstetud 

põranda alla ja väljatõmme lae alt.  

 Jahutusseadmete efektiivsemaks tööks, tuleb 

serveriruum jagada soojaks/külmaks tsooniks.  

 Jahutusseadmete kontrollerid peavad olema on-

line UPS toitel.  

 Juhul kui jahutussüsteemis kasutatakse pumpa-

de, ventilaatorite jne juhtimiseks sagedus-

muundureid, siis peavad nad olema varustatud 

pidurdustakistiga.  

 Täppiskonditsioneerid peavad olema varustatud 

aurniisutiga.  

 Täppiskonditsioneerid peavad omama energia-

tõhususe A klassi, EER≥4,5 ja Eurovent sertifi-

kaati. Samuti peavad nad olema varustatud kas 

KNX, Modbus, M-bus, LON või Bacnet väl-

jundiga ning ühendatud hooneautomaatika võr-

ku ja visualiseeritud. Üks täppiskonditsioneer 

peab suutma hoida serveriruumis nimivõimsu-

sel töötades sisekliimat +21°C±2°C ja 

Rh=40±15%, teine seade on reservis. Täppis-

konditsioneeride ühtlase tööaja tagamiseks 

peavad nad automaatselt ümber lülituma iga 

kuu aja tagant. Kõiki antud sätteid peab saama 

hooneautomaatikast muuta. Täppiskonditsio-

neeride teenindamiseks peab olema teenindata-

va poole ees vähemalt 1,2 meetrit ja külgedel 

0,6m vaba ruumi. 

 Serveri- ja tehnilises ruumis peab olema sund-

ventilatsioon. Ventilatsiooniga tuleb tagada 

serveriruumis 10Pa ülerõhk, kõrvalasuvate 

ruumidega võrreldes. Nii üldventilatsiooni 

sissepuhkel kui ka väljatõmbel peavad olema 

gaaskustutuse poolt juhitavad tuletõkkeklapid 

sulgumisajaga mitte rohkem kui 10 sekundit. 

 

Tehnilise ruumi vesi ja kanalisatsioon: 

 Serveriruumi teenindavas tehnilises ruumis 

peab olema põrandatrapp, kuhu ühendatakse 
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täppiskonditsioneeride kondensaadi äravooluto-

rustik 

 Täppiskonditsioneeri auruniisuti ette tuleb pai-

galdada vajadusel elektromagnetiline veetööt-

lusseade ja veemõõtja. Veemõõtja peab olema 

kas Modbus, M-bus, KNX, LON või Bacnet 

väljundiga ning ühendatud hooneautomaatika 

võrku ja visualiseeritud. 

 

Hooneautomaatika: 

 Serveriruumis peab olema vähemalt 3 tempera-

tuuriandurit ruumi eri piirkonnas. Antud tempe-

ratuuriandurite aritmeetilise keskmisega visua-

liseeritakse temperatuuri häired. Lisaks peab 

temperatuuri häire jõudma valvekeskusesse. 

 Serveriruumis peab olema vähemalt üks vee-

lekkeandur, mille häire läheb hooneautomaati-

ka süsteemi. 

 Serveriruumis peab olema õhuniiskuse andur, 

mille häire läheb hooneautomaatika süsteemi. 

 Hooneautomaatikaga tuleb läbi võrgukaardi 

siduda ja visualiseerida nii täppiskonditsionee-

rid, veemõõtja kui ka UPSid. 

 

Elektrivarustus: 

 Serveriruumi elektritoide algab hoone peakil-

bist. Garanteeritud elektritoide tagatakse läbi 

RLA diiselgeneraatori baasil. Diiselgeneraator 

varustab elektritoitega serveriruumi UPSi tarbi-

jaid, valgustust ja serveriruumi täppiskondit-

sioneere. Diiselgeneraatori kütusemahuti maht 

peab tagama serveri ja serverit teenindavate 

tehnosüsteemide töö nimivõimsusel 24 tundi 

või olema minimaalse mahuga 200 liitrit. Dii-

selgeneraator peab olema valitud UPSide paral-

leeltöö eripära järgi. Diiselgeneraatori hooneau-

tomaatikas visualiseeritavad parameetrid pea-

vad vastama Hooneautomaatika kaardile. 

 Soovituslikult tuleb rackide elektrivarustus 

lahendada tõstetud põranda alt ja 

nõrkvoolukaabeldus lae alt kaabliredelitel. 

 Serveri- ja tehnilises ruumis paiknevate elektri-

seadmete ja metalltarindite maandamiseks peab 

maandustakistus vastama EVS-HD 60364-5-54. 

 Serveriruumi teenindaval elektrikilbil ja välis-

sideahela(te)l peab olema II+III klassi liigpin-

gepiirik. 

 UPSi tugiaeg on minimaalselt 10 minutit. 

UPSile kehtestatud nõudeid vt täpsemalt kaarti 

Elekter. 

 Iga rackikapi rea vahel peab vähemalt üks val-

gusti olema varustatud 2h akuseadmega. 

Rackikapid: 

 Rackikappide minimaalne mõõt on 800x 

800mm ja kõrgus 42U. Rackikapil peavad nii 

ees kui ka taga olema võreuksed. Rackikappide 

teenindusvahemik eestpoolt on minimaalselt 

1,2m ja tagant 1,0m 

 Rackikapid peavad vastama EIA-310D nõuete-

le. 

 

Turvasüsteemid: 

 Nii serveriruumis kui ka serveriruumi teenin-

davas tehnilises ruumis peab olema ATS, läbi-

pääsu-, valve – ja videovalvesüsteem. Nõrk-

voolusüsteemidele kehtestatud nõudeid vt kaar-

ti Nõrkvool. 

 Serveriruumi valvesignalisatsioon peab moo-

dustama omaette sõltumatult juhitava valveala. 

Valveala juhtimine käib eraldi klaviatuurilt. 

 Serveriruumi seinad ja uks on soovitav varusta-

da seismoanduritega. 

 Serveriruumi valvesignalisatsioon liikumisan-

durid kasutatakse maskimiskatsele reageerivate 

liikumisanduritega. 

 Valvesignalisatsioon peab olema projekteeritud 

ja ehitatud vastavalt standardile EVS-EN 50131 

(turvakategooria 4) või selle uuendatud ver-

sioonile 

 Läbipääsusüsteem peab olema projekteeritud ja 

paigaldatud vastavuses standarditega VdS 

2358, EN 50133 –1 ja EN 50133-7. 

 

Tuleohutusnõuded: 

 Vajadusel peab ruum olema varustatud gaas-

kustutussüsteemiga (lisaks tulekustutitele). 

Gaaskustutuse juhtimispult peab asuma serveri-

ruumi teenindava tehnilise ruumi välisukse 

kõrval. Gaaskustutussüsteem peab olema liide-

tud üldise hoone ATS süsteemiga. Gaasiballoon 

peab asuma serveriruumi teenindavas tehnilises 

ruumis. Serveriruumi välispiirded (sein, põ-

rand, lagi, uks, ventilatsioonitoru ja tuletõkke 

läbiviigud) peavad arvestama võimaliku gaas-

kustutusest tuleneva täiendava koormusega mi-

nimaalselt 60kg/m². 

 Nii sissepuhke- kui ka väljatõmbetorustikule 

paigaldatakse serveriruumi piiretesse tuletõk-

keklapid. Tuletõkkeklappide hooldamine tuleb 

ette näha tehnilise ruumi poolt 
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Serveriruum soojuseraldusega alates 20 kW 

ja rohkem. 
Kehtivad samad nõuded, mis serveriruumile 10..20 

kW, kuid täiendavalt tuleb ette näha: 

Arhitektuur-ehituslikud nõuded: 

 Turvalüüs: paikneb serveriruumi tehnilise ruu-

mi ja/või üldkäidava (näiteks koridori) ruumi 

vahel ja peab olema minimaalse pikkusega 2 

meetrit ja laiusega 1,2 meetrit. Turvalüüsis on 

kaldpõrand korruse tasapinnast serveriruumi 

tõstetud põrandani ja kandevõimega minimaal-

selt 1000kg (so ca 10kN/m
2
). Turvalüüs peab 

olema omaette tuletõkkesektsioon ja uksed 

peavad olema varustatud läbipääsu mootorluk-

kudega. Turvalüüsi sisenemisel ei tohi serveri-

ruumi uks enne avaneda, kui välimine uks on 

sulgunud. Serveriruumist väljumiseks tulekahju 

korral peab olema võimalik ust avada nn 

libliktüüpi lukuga. 

 Serveriruumi täiendava elektromagnetilise var-

jestuse vajaduse korral peab serveriruum seest-

poolt olema kaetud tsingitud terasplekiga, sh 

tuleb varjestada ka uks(ed), ventilatsioonitorus-

tikud (sh avad), elektritoitekaabel ja nõrkvoo-

lukaablid. Varjestus peab tagama sumbuvuse 

10KHz…1GHz 40dB. Serveriruum peab olema 

maandatud kõikidest nurkadest. Põrandal tuleb 

kasutada sileplekki, seinas ja laes peab olema 

soovituslikult profiilplekk. Plekkide liitekohad 

peavad olema kas neet- või poltühendusega. 

Ruuminurkade maandusühendus peab olema 

kaablikingaga. Varjestuse maandus ja potent-

siaaliühtlustus tuleb teostada isoleeritud kolla-

rohelise juhtmega minimaalse ristlõikega 

16mm². Pärast varjestuse väljaehitamist tuleb 

kontrollida võimalike kiirguslekete olemasolu 

ja need kõrvaldada. 

 

Täiendavad nõuded UPSile: 

 UPSi tugiaeg on 30 minutit. Juhul kui UPSi 

akupark on väga mahukas, siis UPSi jõuelekt-

roonika osa asub serveriruumis ja akud peavad 

asuma tehnilises ruumis metallriiulil. 

 

Rackikapid: 

 Rackikappide minimaalne mõõt on 

800x1200mm ja kõrgus 42U. Kõikidele 

rackikappidele peab olema tagatud ligipääs nii 

eest- kui ka tagant poolt.  

 

14.4 SERVERIRUUMIDE KASUTU-

SELEVÕTT JA KATSETAMINE 

Veendumaks serveriruumi tehnoseadmete ja 

ümberlülituste toimimise töökindluses, tuleb 

teostada täiemahulised katsetused. Selleks pai-

galdatakse serveriruumi elektrilised küttekehad 

(näiteks tööstuslikud õhupuhurid) – soojus- ja 

elektrilise nimikoormuse testimiseks – ja ühen-

datakse need serveriruumi varustavasse UPS-i 

kilpi. Seejärel lülitatakse sisse elektriküte ja 

jahutusseadmed ning jälgitakse hooneautomaa-

tika kaudu ruumi temperatuure ja õhuniiskust 

(juhul kui niiskust reguleeritakse).  

Pärast serveriruumi temperatuuri stabiliseeri-

mist imiteeritakse tagavara jahutusseadme(-te) 

automaatset juurdelülitust nii temperatuuri tõu-

sule. Kontrollima peab ka kaskaad ümberlülitust 

ning jahutusseadmete rikkeid. Kontrollitakse 

kõikide (temperatuur, niiskuse ja jahutusseadme 

rike) häirete jõudmist hooneautomaatikasse. 

Pärast serveriruumi jahutusseadmete toimimise 

katsetusi teostatakse elektrivarustuskindluse 

katsetus. Selleks lülitatakse hoone peakaitse 

välja, kuid samaaegselt peavad endiselt töötama 

nii elektriküttekehad kui ka jahutus. Väljalülitu-

se aegselt jälgitakse RLA ümberlülitust ja dii-

selgeneraatori käivitumist etteantud aja jooksul. 

Samuti jälgitakse UPS seadme tööd. Seejärel 

lülitatakse tagasi peakaitse ning jälgitakse RLA 

ja diiselgeneraatori ümberlülitumist peakaitsme-

le. Imiteerida tuleb ka diiselgeneraatori rikkeid 

(õlirõhk, õli- ja veetemperatuurid, aku laadimi-

ne, kütuse nivood). Hooneautomaatikasse pea-

vad jõudma UPS-i, RLA ja diiselgeneraatori 

olekud ja häired. 
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1.1. SISSEJUHATUS 

Käesoleva juhendi eesmärk on määratleda projek-

teerimise põhimõtted ning kasutatavatele materjali-

dele, süsteemidele ja seadmetele esitatavad tehnili-

sed nõuded lähtudes Infosüsteemide Kolmeastmeli-

sest Etalonturbe süsteemist (ISKE). 

ISKE rakendatakse eelkõige riigi ja kohaliku oma-

valitsuse hoonetele infosüsteemide ja nendega seo-

tud infovarade turvalisuse tagamiseks 

Käesolev juhend kehtib nii uusehitistele kui rekonst-

rueeritavatele ja renoveeritavatele hoonetele. 

 

1.2. ISKE LÜHITUTVUSTUS 

ISKE põhineb Saksamaa Infoturbeameti 

(Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik, BSI) poolt publitseeritaval IT 

etalonturbe käsiraamatul (IT 

Grundschutzhandbuch’il). BSI süsteem on väga 

ulatuslikult ja detailselt dokumenteeritud ning seda 

täiendatakse regulaarselt kord aastas. 

ISKE põhineb turvet vajavate infovarade kirjeldami-

sel tüüpmoodulite abil ning sisaldab vahendeid iga 

tüüpmooduli turvaklassi määramiseks ja mooduli 

nõutava turbeastme määramiseks selle turvaklassi 

järgi. Sõltuvalt tüüpmooduli nõutavast turbeastmest 

määratakse mooduli turvaspetsifikatsiooni kaudu 

etalonkataloogidest turvameetmed ja kontrollitakse 

mooduli turvalisust ohtude etalonkataloogi abil. 

ISKE on mõeldud andmekogude pidamisel kasuta-

tavate infosüsteemide ja nendega seotud infovarade 

turvalisuse saavutamiseks ja säilitamiseks. 

ISKE on rakendatav ka muudes riigi- ja omavalit-

susasutustes, äriettevõtetes ja mittetulunduslikes 

organisatsioonides. 

ISKE ei ole mõeldud riigisaladust käitlevate info-

süsteemide turbeks. 

ISKE dokumendid on saadaval 

http://www.ria.ee/iske-dokumendid/ 

 

1.3. ISKE RAKENDUSJUHEND 

PROJEKTEERIJALE 
 

Vastaval ISKE-le käsitletakse käesolevas juhendis 

tüüpmoodul B2 alajaotusi vastavalt kataloogis M 

toodud turvameetmetega (tase L ja M). 

1.3.1. Moodul B2.1 „Hooned“ 

Hoone annab väliskaitse IT-seadmetele. Lisaks sel-

lele võimaldavad eelkõige hoone infrastruktuuri 

seadmed IT-tööd. Sellepärast tuleb ühelt poolt vaa-

delda ehitust, see tähendab seinu, lagesid, põran-

daid, katust, aknaid ja uksi, teisest küljest kõiki hoo-

neväliseid varustusseadeldisi nagu elekter, vesi, 

gaas, küte, ventilatsioonitorud jne. 

Projekteerimisel tuleb käsitleda alljärgnevaid tur-

vameetmeid vastavalt kataloogile M: 

 M 1.1 (L) Vastavus normidele ja eeskirjadele 

 M 1.3 (L) Juhtmestuse kohandamine 

 M 1.4 (M) Piksekaitse 

 M 1.5 (M) Välisliinide lahutuslülitid  

 M 1.7 (L) Tulekustutid 

 M 1.8 (L) Ruumide tuleohutus 

 M 1.10 (M) Turvauksed ja -aknad  

 M 1.11 (L) Trasside plaanid 

 M 1.13 (L) Kaitset vajavate ruumide paigutus 

 M 1.14 (M) Automaatne drenaaž  

 M 1.16 (M) Hoone sobiv asukoht  

 M 1.18 (L) Valve- ja tuletõrjesignalisatsioon  

 M 1.19 (M) Sissemurdmiskaitse 

 M 2.334 (L) Sobiva hoone valimine 

 M 1.17 (L) Pääsla 

 

1.3.2. Moodul B2.2 „Elektrotehniline 

kaabeldus“ 

Infosüsteemide ning teiste seadmete elektrotehniline 

kaabeldus hõlmab kõiki kaableid ja jagajaid hoones 

alates jagaja võrgu toitesüsteemist, lõpetades tarbija 

elektriliste ühendustega. Nõuete- ja normikohase 

elektrotehnilise kaabelduse rakendamine loob aluse 

ohutuks IT-tegevuseks. 

Projekteerimisel tuleb käsitleda alljärgnevaid tur-

vameetmeid: 

 M 1.3 (L) Juhtmestuse kohandamine 

 M 1.9 (L) Ruumide ja korruste tuleisolatsioon 

trassiavades 

 M 1.20 (L) Kaablite valimine 

füüsilite/mehaaniliste omaduste järgi  

 M 1.21 (L) Liinide õige dimensioneerimine  

 M 1.22 (L) Liinide ja jaotuskilpide füüsiline 

kaitse  

 M 1.25 (M) Liigpingekaitse  

 M 5.4 (L) Kaabelduse dokumenteerimine ja 

märgistus 

 M 5.5 (L) Minimaalselt ohtlikud kaablitrassid 

 

http://www.ria.ee/iske-dokumendid/
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1.3.3. Moodul B2.3 „Bürooruum“ 

Bürooruumides tuleb projekteerimisel tuleb tähele-

panu pöörata turvamoodulitele: 

 M 3.9 (M) Ergonoomiline töökoht 

 M 2.17 (L) Sisenemise reeglid ja reguleerimine 

 M 1.15 (L) Suletud aknad ja uksed 

 M 1.23 (L) Lukustatud uksed 

 M 1.46 (M) Vargusetõrjevahendid 

 

1.3.4. Moodul B2.4 „Serveriruum“ 

Käsitletavad ISKE turvamoodulid: 

 M 1.3 (L) Juhtmestuse kohandamine  

 M 1.7 (L) Tulekustutid 

 M 1.10 (M) Turvauksed ja -aknad 

 M 1.18 (M) Valve- ja tuletõrjesignalisatsioon  

 M 1.24 (M) Veetorude vältimine IT-ruumis 

 M 1.26 (L) Toite avariilülitid  

 M 1.27 (M) Konditsioneer 

 M 1.28 (M) Puhvertoiteallikas (UPS) 

 M 1.62 (L) Kaablijaotusseadmete tulekaitse 

 

1.3.5. Moodul B2.5 „Andmekandjate 

arhiiv“ 

Andmetekandjate arhiivis hoitakse igat liiki andme-

kandjaid. Etalonturbe juhendi alusel ei esitata arhiivi 

ruumile suuremaid tuleohutusnõudeid. Tuleohutuse 

võib tagada vastavalt IT-omaniku vajadustele kon-

teineritega (moodul 2.7 „Kaitsekapp“), kus andme-

kandjaid säilitatakse. 

Projekteerimisel arvestatakse alljärgnevate turva-

moodulitega: 

 M 1.7 (M) Tulekustutid 

 M 1.10 (M) Turvauksed ja -aknad 

 M 1.18 (M) Valve- ja tuletõrjesignalisatsioon  

 M 1.24 (M) Veetorude vältimine IT-ruumis  

 M 1.27 (M) Konditsioneer  

 

1.3.6. Moodul B2.6 „Tehnilise infra-

struktuuri ruum“ 

Tehnilise infrastruktuuri ruumideks on antud juhul 

elektri ja UPS kilbiruumid kas tuleb rakendada all-

pool toodud turvameetmeid: 

 M 1.3 (M) Juhtmestuse kohandamine 

 M 1.7 (M) Tulekustutid 

 M 1.10 (M) Turvauksed ja -aknad 

 M 1.18 (M) Valve- ja tuletõrjesignalisatsioon 

 M 1.24 (M) Veetorude vältimine IT-ruumis 

 M 1.26 (M) Toite avariilülitid  

 M 1.27 (M) Konditsioneer 

 M 1.31 (M) Tõrgete kaugindikatsioon 

 M 1.15 (M) Suletud aknad ja uksed 

 M 1.23 (M) Lukustatud uksed 

 

1.3.7. Moodul B2.7 „Kaitsekapid“ 

Vastavalt ISKE-le on kaitsekapid mõeldud igasu-

guste andmekandjate ladustamiseks või infotehno-

loogiliste seadmete majutamiseks („serverikapp“). 

Kaitsekapp peab kaitsma selles hoitavaid esemeid 

volitamatu juurdepääsu ja/või tule ning kahjulike 

ainete (nt tolmu) eest. Kaitsekappi võib kasutada 

serveriruumi või andmearhiivi asendusena (vt moo-

dulid B 2.4 ja B 2.5) juhul, kui olemasolevad ruumi-

lised või organisatoorsed lahendused ei võimalda 

vastavate eraldi ruumide kasutamist. 

Turvameetmed: 

 M 1.7 (M) Tulekustutid 

 M 1.18 (M) Valve- ja tuletõrjesignalisatsioon 

 M 1.24 (M) Veetorude vältimine IT-ruumis 

 M 1.27 (M) Konditsioneer 

 M 1.28 (L) Puhvertoiteallikas (UPS) 

 M 1.31 (M) Tõrgete kaugindikatsioon 

 M 1.41 (M) Kaitse elektromagnetilise kiirguse 

eest 

 M 2.311 (M) Kaitsekappide planeerimine 

 M 1.40 (M) Kaitsekappide sobiv paigus 

 

 

1.3.8. Moodul 2.9 „Arvutuskeskus“ 

Arvutuskeskuste all peetakse silmas organisatsiooni 

tööks vajaminevaid suuremaid andmetöötlussead-

meid (arvuti-, salvestus, printimis-, robotsüsteemid 

jne) koos sinna juurde kuuluvate ruumidega (arvuti-

ruum, arhiiv, ladu, koosviibimisruum jne).  

Projekteerimise turvameetmed: 

 M 1.49 (M) Tehnilised ja organisatoorsed nõu-

ded arvutuskeskusele 

Voolutoide 

 M 1.3 (L) Juhtmestuse kohandamine 

 M 1.25 (M) Liigpingekaitse 

 M 1.56 (M) Varutoite allikas 

 M 1.70 (M) Tsentraalne puhvertoiteallikas 

Tuleohutus 

 M 1.7 (L) Tulekustutid 

 M 1.10 (M) Turvauksed ja -aknad 

 M 1.26 (L) Toite avariilülitid 

 M 1.47 (M) Eraldi tuletõkked 

 M 1.48 (M) Tuletõrjesignalisatsioon 
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 M 1.50 (M) Kaitse suitsu eest 

 M 1.54 (M) Põlengu varajane avastamine / 

automaatkustutuse tehnoloo 

 M 1.62 (M) Kaablijaotusseadmete tulekaitse 

Hoone kaitse 

 M 1.13 (L) Kaitset vajavate ruumide paigutus 

 M 1.18 (L) Valve- ja tuletõrjesignalisatsioon 

 M 1.24 (M) Veetorude vältimine IT-ruumis 

 M 1.27 (M) Konditsioneer 

 M 1.31 (M) Tõrgete kaugindikatsioon 

 M 1.52 (M) Tehnilise infrastruktuuri varud 

 M 1.53 (M) Videovalve 

 M 1.55 (M) Perimeetri kaitse 

 

1.3.9. Moodul B2.11 „Nõupidamis-, üri-

tus- ja koolitusruumid“ 

Kuna nimetatud ruumides viibivad tihti kõrvalised 

isikud, tulenevad erinõuded andmesidele allpool 

toodud turvameetmetega: 

 M 2.331 (L) Nõupidamis-, ürituse- ja koolitus-

ruumide kavandamine 

 M 2.332 (L) Nõupidamis-, ürituse- ja koolitus-

ruumide sisustamine 

 M 3.9 (M) Ergonoomiline töökoht 

 M 5.77 (M) Alamvõrkude rajamine 

 M 5.124 (L) Võrgupääsu korraldus 

nõupidamis-, ürituse- ja koolitusruumis 

 M 1.15 (L) Aknad ja uksed suletud 

 

1.3.10. Moodul B2.12 „IT kaabeldus“ 

IT-kaabelduse alla kuuluvad kõik kommunikatsioo-

nikaablid ja passiivsed komponendid (ristühendu-

sed, jätkud, kaablijaotusseadmed), mis on asutuse 

enda omad (või tema hallata) ja mida kasutatakse 

oma äranägemise järgi. IT-kaabeldus moodustab 

organisatsiooni sisekommunikatsioonivõrgu füüsili-

se aluse. Siia alla kuuluvad nii välisvõrkude ühen-

duskohad (nt telekommunikatsioonifirma ISDN-

ühendus, Interneti-teenuse DSL-ühendus) kui ka 

sisevõrgu kasutajate ühenduskohad. 

Lisaks RAKS juhendile „Nõrkvool“ tuleb projektee-

rimisel juhinduda ka ISKE turvameetmetest: 

 M 1.20 (L) Kaablite valimine füüsilis-

te/mehaaniliste omaduste järgi  

 M 1.21 (L) Liinide õige dimensioneerimine 

 M 1.22 (L) Liinide ja jaotuskilpide füüsiline 

kaitse 

 M 1.66 (L) Normidele vastav IT-kaabeldus 

 M 2.395 (L) IT-kaabeldusele esitatavate nõuete 

analüüs 

 M 2.396 (L) IT-kaabelduse dokumenteerimise 

ja märgistamise nõuded 

 M 5.2 (L) Võrgu sobiv topograafia 

 M 5.3 (L) Sidetehniliselt sobivad kaablitüübid  

 M 1.9 (L) Ruumide ja korruste tuleisolatsioon 

trassiavades 

 M 1.67 (L) Kapisüsteemide dimensioneerimine 

ja kasutus 

 M 1.68 (L) Nõuetele vastav installatsioon 

 M 1.69 (L) Kaabeldus serveriruumides 

 M 2.19 (L) Neutraalne dokumentatsioon jao-

tuskilbis 

 M 5.4 (L) Kaabelduse dokumenteerimine ja 

märgistus 

 M 5.5 (L) Minimaalselt ohtlikud kaablitrassid 

 M 5.142 (L) IT-kaabelduse vastuvõtmine 
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16.1 KASUTATAV ALUSDOKU-

MENTATSIOON 

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja 

alusdokumentatsiooni nõuded on vastuolus, tuleb 

järgida rangemaid nõudeid. 

 

Seadused ja määrused 
[WWW] Mõõteseadus 

[WWW] Majandus- ja kommunikatsioonimi-

nistri 21.aprill 2004. a määrus nr. 

107 „Mõõtevahendite siseriikliku 

tüübikinnitustunnistuse taotlemise, 

väljastamise, muutmise ja pikenda-

mise ning legaalmetroloogilise eks-

pertiisi kord“ 

[WWW] Majandus- ja kommunikatsioonimi-

nistri 21. juuni 2006. a määrus nr 56 

„Taatlusmärgiste kirjeldus, nende 

valmistamise, kasutamise ja hoidmi-

se kord ning taatlustunnistuse ja 

nõuetele mittevastavuse tõendi ko-

hustuslike kirjete loetelu“ 

[WWW] Majandus- ja kommunikatsioonimi-

nistri 12. detsember 2006. a määrus 

nr 104 „Kohustuslikule metroloogi-

lisele kontrollile kuuluvate mõõte-

vahendite nimistu, mõõtevahendite 

olulised ja erinõuded, sealhulgas 

täpsusnõuded, ning mõõtevahendite 

taatluskehtivusajad” 

[WWW] Majandus- ja kommunikatsioonimi-

nistri 15. mai 2006. a määrus nr 46 

„Direktiivi 2004/22/EÜ kohalda-

misalasse kuuluvate mõõtevahendite 

olulised ja erinõuded, nõuetele vas-

tavuse hindamise ja tõendamise 

kord ning mõõtevahendite märgis-

tamise nõuded“ 

[WWW] Vabariigi Valitsuse 17. Detsember  

2009. a määrus nr 208 „Rahvusva-

helise mõõtühikute süsteemi (SI) 

põhiühikud, nendest tuletatud ühi-

kud, nende kord- ja osaühikud ning 

rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühi-

kud ja nende kasutamise viis“ 

 

Kvaliteedinõuded 

 Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 

“Ehitustööde üldised kvaliteedinõu-

ded. Osa 1“ 

 

Standardid 

 EVS-EN 932-5 „Täitematerjalide 

üldiste omaduste katsetamine. Osa 

5: Üldkasutatavad seadmed ja kalib-

reerimine“ 

 EVS-EN 1434 „Soojusarvestid“ 

 EVS-EN 14154+A2 „Veearvestid“ 

 EVS-EN 837-1: „Manomeetrid. Osa 

1: Bourdoni toruga manomeetrid. 

Mõõtmed, metroloogia, nõuded ja 

katsetamine“ 

 EVS-EN 837-2 „Manomeetrid. Osa 

2: Manomeetrite valiku ja paigaldu-

se soovitused“ 

 EVS-EN 837-3:1999 „Manomeetrid. 

Osa 3: Diafragma- ja membraanma-

nomeetrid. Mõõtmed, metroloogia, 

nõuded ja katsetamine“  

 EVS-EN 50470 „Elektrimõõte-

seadmed vahelduvvoolule“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010026
https://www.riigiteataja.ee/akt/12934201
https://www.riigiteataja.ee/akt/128092011002
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011027
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112010015
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16.2 MÕÕTEVAHENDID, KALIB-

REERIMINE JA TAATLEMI-

NE 

Kõik arvestid tuleb paigaldada vastavalt Hoone-

automaatika kaardil kirjeldatule. Arvestid tuleb 

ühendada tsentraalse hooneautomaatikaga 

automaatikavõrgu (LON, Modbus, Bacnet, KNX, 

M-bus) liidese kaudu. Keelatud on kasutada 

impulssarvesteid. 

 

Mõõtevahendid 
Turule lastav ja/või kasutusele võetav mõõteva-

hend peab olema läbinud «Mõõteseaduse» § 7 

lõikes 2 ja § 10 lõike 1 punktides 1–4 sätestatud 

metroloogilise kontrolli. 

Mõõtevahendi valdaja peab tagama, et see oleks 

üles seatud, ühendatud, käsitsetud, hooldatud ja 

hoitud nii, nagu on ette nähtud tüübikinnituse 

tunnistuses, tootja poolt koostatud kasutusjuhi-

ses, asjakohastes standardites ja eeskirjades. 

Mõõtevahendite kalibreerimistunnistused (või 

nende koopiad) lisab hooldusfirma iga vastava 

süsteemi hoolduspäevikusse, digitaalkujul hoi-

takse neid intranetis haldusosakonna vastava 

objekti hooldusraamatus. 

Mõõtevahendite metroloogilise kontrolli liigid: 

 Vastavushindamine – vastavushindamis-

märgis on vastavusmärk «CE» ja 

metroloogiline lisamärgis, mis koosneb 

tähest «M» ja märgise pealekandmise aasta 

kahest viimasest numbrist. Vahetult 

lisamärgisele järgneb vastavust hinnanud 

teavitatud asutuse number, kui see on 

vastavushindamisprotseduuriga ette nähtud; 

 Tüübikinnitus – pädev otsustus selle kohta, 

et vaadeldavat tüüpi mõõtevahend vastab 

õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning on 

kasutatav õiguslikult reguleeritud 

toimingutes, võimaldades teatud 

ajavahemiku (taatluskehtivusaja) jooksul 

saada usaldatavaid mõõtetulemusi; 

 Legaalmetroloogiline ekspertiis – menetlus, 

mille käigus võrreldakse mõõtevahendi 

dokumentatsiooni Eesti õigusaktides 

kehtestatud nõuetega; 

 Taatlemine – protseduur, mille käigus pädev 

taatluslabor või teavitatud asutus kontrollib 

mõõtevahendi vastavust kehtestatud 

nõuetele ja märgistab nõuetele vastava 

mõõtevahendi taatlusmärgisega. 

Enimkasutatud mõõtevahendite 

kalibreerimisvälbad on toodud tablis 16.2. 

 

Kalibreerimine 
Kalibreerimine on menetlus, mis fikseeritud 

tingimustel määrab kindlaks seose 

mõõtevahendiga saadud väärtuse ja etaloni abil 

realiseeritud füüsikalise suuruse vastava väärtuse 

vahel (§2 (1) p.6 “Mõõteseadus”). Tavaliselt on 

kalibreerimistulemuseks mõõteviga koos 

määramatusega. Lihtsamalt öeldes saab 

mõõtevahendi valdaja kalibreerimise tulemusel 

kalibreerimistunnistuselt teada, kui palju mingis 

mõõtepunktis temale kuuluv seade valetab. 

 

Taatlemine 
Taadelda võib ainult mõõteseadmeid, mis 

omavad Eestis (Euroopa Liidus) kehtivat 

tüübikinnitust ning on kantud metroloogilisele 

kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistusse 

Eesti Vabariigi majandusministri määrusega nr. 

104, 12.12.2006.  

Vastavalt mõõteseadusele kuuluvad taatlemisele 

mõõtevahendid, mille näidud on rahalise 

arvelduse aluseks müüja ja ostja vahel või mille 

mõõtetulemus on oluline inimese ohutuse 

tagamiseks. Rahalise arvestuse aluseks võivad 

olla näiteks veearvestid, gaasiarvestid ja gaasi 

leppekoguse mõõtjad, elektrienergia arvestid 

ning soojusarvestid. 

 

16.3 ARVESTITE VASTAVUSE 

HINDAMISE JA TÕENDAMI-

SE KORD 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 

2006. a määrus nr 46 „Direktiivi 2004/22/EÜ 

kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite 

olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hinda-

mise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite 

märgistamise nõuded“ kehtestab olulised ja eri-

Joonis 16.1 - Taatlusmärgise näidis 
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nõuded, nõuetele vastavuse hindamise ning tõen-

damise korda. See määrus reguleerib järgmisi 

metroloogilise kontrolli nimistusse kantud mõõ-

tevahendite ja süsteemide nõuetele vastavust: 

 veearvestid; 

 gaasiarvestid ja gaasi leppekoguse mõõtjad; 

 aktiivelektrienergia arvestid; 

 soojusarvestid; 

 kestva dünaamilise toimimisega mõõtesüs-

teemid vedelike (välja arvatud vesi) koguste 

mõõtmiseks; 

 automaatkaalud; 

 taksomeetrid; 

 materiaalmõõdud; 

 dimensioonimõõtevahendid; 

 heitgaasianalüsaatorid. 

Mõõtevahendile tuleb kanda järgmised kirjed:  

 tootja märgistus või nimi; 

 teave mõõtevahendi täpsuse kohta 

Kui see on kohaldatav, siis tuleb lisaks eelnevale 

täiendavalt kanda mõõtevahendile järgmised 

kirjed:  

 teave kasutustingimuste kohta; 

 mõõdu nimiväärtus; 

 mõõtepiirkond; 

 tuvastustähistus; 

 EÜ tüübihindamis- või EÜ kavandihinda-

mistunnistuse number; 

Kui mõõtevahend on asjakohase teabe kandmi-

seks mõõtmetelt liiga väike või liiga habras, tuleb 

nõuetekohaselt märgistada pakend (selle olemas-

olul).  

Mõõtevahendiga peab olema kaasas teave selle 

kasutamise kohta, välja arvatud juhul, kui mõõ-

tevahendi lihtsusest tulenevalt on see mittevaja-

lik. Teave peab olema lihtsalt mõistetav ja sisal-

dama, kui see on asjakohane, järgmist: 

 töötingimusi; 

 mehaaniliste ja elektromagnetiliste tingi-

muste klasse; 

 temperatuuri ülemist ja alumist piirväärtust, 

teavet, kas kondensatsioon on lubatud või 

mitte ja kas paigaldada võib välis- või sise-

tingimustesse; 

 paigaldus-, hooldus-, remondi- ja 

seadimisjuhiseid;  

 käsitsemisjuhiseid ja mis tahes kasutuse 

eritingimusi; 

 ühildumistingimusi kasutajaliideste, 

alakoostude või teiste mõõtevahenditega 

Samas asukohas kasutatavate identsete mõõteva-

hendite või tarbearvestite kogumi kohta peab 

olema kaasas vähemalt üks kasutusjuhendi ek-

semplar 

Kui see ei ole erinõuetes teisiti määratletud, peab 

mõõtevahendi skaalajaotise väärtus olema 1×10ⁿ, 

2×10ⁿ või 5×10ⁿ, kus n on mistahes täisarv või 

null. Mõõtühiku nimetus või selle tähis peab 

paiknema näidu läheduses. 

Mõõtevahenditel kasutatud mõõtühikud ja nende 

tähised peavad vastama Vabariigi Valitsuse 17. 

detsember 2009 nr. 208 määrusele „Rahvusvahe-

lise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nen-

dest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud 

ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja 

nende kasutamise viis“. 

Kõik nõutavad märgised ja kirjed peavad olema 

selged, kustumatud, ühetähenduslikud ja mitte-

teisaldatavad. 

EÜ tüübikinnitustunnistused kehtivad 10 aastat.  

Toote kasutusele võtmisel peab tootja või tema 

volitatud esindaja Eestis tagama, et pakutava 

mõõtevahendi tüübikinnitus on kehtiv (näiteks 

kas on pikendatud, kui aastaarvu tähis on vara-

sem kui 10 aastat tagasi). Sealjuures taatlemisele 

kuuluva mõõtevahendi turule laskjal on kohustus 

omada ja esitada mõõtevahendi ostjale, taatlusla-

borile ja riikliku järelevalve teostajale nende 

soovil EÜ tüübikinnitustunnistuse koopia. 

EÜ tüübikinnitustähis mõõtevahenditel ülemisel 

real tüübikinnituse teinud EL liikmesriigi tähis ja 

tüübikinnituse väljastamise aasta kaks viimast 

numbrit (näidisel Saksamaal 1971.a tehtud tüübi-

kinnituse tähise ülemine rida) alumisel real tüü-

bikinnituse number. 

Piiratud ulatusega EÜ tüübikinnituse tähis viitab 

kas lühemale tüübikinnituse kestvusele kui 10 

aastat, piiratud kasutusalale või piiratud mõõte-

vahendite kogusele: 

 

Joonis 16.2 – EÜ tüübikinnitustähis 
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Märgis, millega tähistatakse EÜ esmataatlusest 

vabastatud mõõtevahendeid: 

EÜ esmataatluse tähis mõõtevahenditel. Tähis 

koosneb kahest märgisest: 

Vasakpoolne märgis: stiliseeritud „e“, mille üle-

mises pooles EL liikmesriigi tähis, millele võib 

lisanduda riigi territoriaalset üksust tähistav ühe- 

või kahekohaline number; alumises pooles taat-

luslabori tunnusnumber. Parempoolne märgis: 

stiliseeritud kuusnurk, milles EÜ esmataatluse 

toimumise aasta kaks viimast numbrit. 

Märkused: 

 Kui mõõtevahendil on ainult vasakpoolne 

märgis, tähendab see, et esmataatlus ei ole 

toimunud täies ulatuses ning tuleb lõpule 

viia Eestis.  

 EÜ esmataatluse vasakpoolset märgist võib 

olla kasutatud ka mõõtevahendi sulgemi-

seks. Näiteks võib see kujutis olla sulgemis-

plommil. Kohustuslik on selle märgise kasu-

tamine mõõtevahendi sulgemiseks siis, kui 

mõõtevahend läbib kaheetapilise taatluse 

esimese osa.  

 Mistahes muu kuju või muude kirjetega 

kleebised või plommid ei tähista EÜ esma-

taatlust ning sel juhul tuleb mõõtevahend 

esitada esmataatlusele Eestis.  

 EÜ esmataatlus kehtib parempoolsel märgi-

sel tähistatud aastale järgneva kalendriaasta 

lõpuni. 

 

16.4 TERMOMEETRID 

Küttevõrkude termomeetritena kasutatakse 

kaitsetaskusse paigaldatavaid elavhõbe-, piiritus- 

või bimetalltermomeetreid. Pinnatermomeetreid 

kasutatakse vaid siis, kui see on hooldatavuse, 

vahetatavuse või loetavuse seisukohast 

möödapääsmatu. 

Küttesüsteemi termomeetri skaala on SI-

süsteemis, mõõtmisvahemik 0…120 °C ja täpsus 

± 1°C. Lisaks peab termomeeter olema standardi 

DIN 12796 täpsusnõuete kohane. 

Klaasist vedeliktermomeetreid ei kalibreerita, 

vajadusel vahetatakse välja.  

Digitaaltermomeetreid Pt-anduriga ± 0,5 °C 

samuti ei kalibreerita. 

 

16.5 MANOMEETRID 

Kütte- ning jahutustorustike manomeetrite skaala 

peab olema SI-süsteemis ja kasutusalale sobiv.  

Manomeeter peab vastama standardiseeria EN-

837 nõuetele. Manomeetri skaala jaotise väärtus 

on 0,05 MPa (0,5 bar) ja mõõtepiirkond 0…1,6 

MPa (erandina ka projekteeritud rõhule vastav, 

kui projekteeritud rõhk ületab 1,6 MPa). 

Manomeeter peab olema minimaalse 

täpsusklassiga 2,5. 

Küttesõlme manomeetrid tuleb paigaldada 

filtritele ja pumbasõlmedele rõhulangude 

mõõtmiseks.  

Manomeetrite asukoht ja arv määratakse vastava 

tehnosüsteemi tööprojektis. Manomeetrid peavad 

olema varustatud nii sulgarmatuuri kui ka 

manomeetriventiiliga (näidu „nullimiseks“) ja 

mõõteskaala läbimõõt peab olema vähemalt 100 

mm. Manomeetrite kalibreerimisvälp on 3 aastat. 

Kalibreerimist vajavate manomeetrite arv tuleb 

välja põhimõttest, et igal kütte, jahutuse, tarbevee 

vms ringluse ringil oleks vähemalt 1 

kalibreeritud manomeeter. See kalibreeritud 

manomeeter peab asuma sama süsteemi 

Joonis 16.3 – Piiratud ulatusega EÜ 

tüübikinnituse tähis 

Joonis 16.3 –EÜ esmataatlusest va-

bastatud mõõtevahend 

 

Joonis 16.4 – EÜ esmataatluse tähis 

mõõtevahenditel 
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põhiseadmete juures – soojasõlm, külmasõlm 

vms. 

 

16.6 SOOJUSARVESTID 

Soojusarvestid on mõõteseadmed tarbitud (ka 

toodetud) soojusenergia hulga (MWh) 

mõõtmiseks.  

Soojusarvesti koosneb: 

- Küttevee hulga muundurist (ehk: 

veearvesti elektrilise väljundiga)  

- Arvestusblokist  

- Plaatina temperatuuriandurite paarist. 

Vastavalt eeldatava arvestit läbiva küttevee kulu 

(m³/h) väärtusele, trassi läbimõõdule, küttevee 

rõhule, puhtusele, keemilisele koostisele ja 

temperatuurile tuleb valida õige soojusarvesti. 

Kõik soojusarvesteid iseloomustavad tehnilised 

parameetrid on Euroopas standardiseeritud ja 

neile kehtib standard EVS-EN 1434 

„Soojusarvestid“, millel on 5 osa. 

Soojusarvestite taatlusperiood on 2 aastat. 

 

16.7 VEEMÕÕTJAD 

Veearvestid on seadmed tarbitud vee hulga (m³) 

mõõtmiseks. Vastavalt arvestit läbiva eeldatava 

(projekteeritud) vee kulu (m³/h) väärtusele, 

puhtusele ja temperatuurile tuleb valida õige 

veearvesti.  

Kõik arvesteid iseloomustavad tehnilised 

parameetrid on Euroopas  standardiseeritud. 

Hoone külmaveearvesti (peaarvesti) alusel 

toimub vee-ettevõtja ja tema kliendi vaheline 

tehing. Selle taatlusperiood on üldjuhul 2 aastat. 

 

16.8 ELEKTRIARVESTID 

2013. a vabaturu tingimustes tuleb kasutada üle 

63 A peakaitsmete korral intervall-arvesteid, 

millede taatlemisperiood on 8 aastat. 

Võrguettevõte paigaldab liitumispunkti 

elektrienergia kommertsarvestid. Kui 

liitumispunkt on hoone peakeskuses, siis peab 

olema eraldi plommitav sektsioon peaarvestite 

paigalduseks.  

Alamarvestid tuleb paigaldada võimalikele 

rendipindadele (köök, büroo, võimla, ujula, 

raamatukogu, aula jne) ja neid teenindavatele 

süsteemidele.  

Aktiiv- ja reaktiivelektrienergia arvesti 

taatluskehtivusaeg induktsioonarvestitele on 16 

aastat, elektroonsetele arvestitele 12 aastat ja 

kombimeetritel – 8 aastat.  

Kohustuslikul metroloogilisel kontrollil ei 

käsitleta eraldi 1- ja 3-faasilisi ning 

mitmetariifseid arvesteid. Taatlemisele ei kuulu 

tariifijuhtimiskellad, multimeetrid – nende 

töökorrasoleku, käigutäpsuse ja lülitusõigsuse 

peab tagama kas elektrienergija müüja või 

kinnistu siseselt elektrienergiaarvesti, 

multimeetri ja tariifilülituskella kasutaja/valdaja. 

 

Trafo liik Taatlemisperiood 

Voolutrafo  

(klass 0,2 , 0,2S, 

0,5 või 0,5S) 

madalpingemõõtepunktides koos 

arvestiga töötavad mõõte-voolutrfodel 

vastavalt arvesti taatluskehtivusajale 

Pingetrafo 

(klass 0,2 või 0,5) 

piiramatu 

Tabel 16.1 – Mõõtetrafode taatlemine 

 

16.9 GAASIARVESTID 

 Membraangaasiarvesti  G1 kuni G6 on 

piiramatu taatluskehtivusajaga, G10 ja 

suurematel membraangaasiarvestitel on 

taatluskehtivusajaks 16 aastat. 

 Rootorgaasiarvestid – taatluskehtivusaeg 12 

aastat 

 Turbiingaasiarvestid suurusega kuni G1600 

– taatluskehtivusaeg 8 aastat, G2500 ja 

suuremad – taatluskehtivusaeg 12 aastat. 

 Ultraheli-gaasiarvestid klass 1,5 või 1,0 – 

taatluskehtivusaeg 4 aastat. 

 Gaasi leppekoguse mõõturid piirvea 

väärtusega töötingimustel ±0,7% või ±1,0% 

– taatluskehtivusaeg 4 aastat. 

 

16.10 ANDURID 

Püsipaigaldatud Pt temperatuuriandurid või tem-

peratuurimõõtesüsteemid temperatuuri määrami-

seks mõõtemahutites või torujuhtmetes eeldusel, 

et pädev mõõtja kontrollib isolatsioonitakistust ja 

temperatuurinäidu õigsust iga kahe aasta tagant 

ilma temperatuuriandurit maha võtmata – klass A 

või B andurid, ± 0,5 °C süsteem – 

kalibreerimisvälp on 10 aastat. 

CO2 andurid – uute automaatikasüsteemide väl-

jaehitamisel paigaldatakse isekalibreeruvad andu-

rid, olemasolevate CO2 andurite 

kalibreerimisvälp iga 3 aasta tagant;  



 

 Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele RKAS-16 
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Juhendi varalised autoriõigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on õigus teha oma isiklikuks tarbeks üks koopia. 

Muul juhul tohib kõnealust juhendit paljundada, tõlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga. 

CO andurid – kalibreerimisvälp iga 3 aasta ta-

gant; 

Valgustuse andurid – kalibreerimisvälp iga 3 

aasta tagant. 

Tabel 16.2 – Enamkasutatavate mõõtevahendite 

kalibreerimisvälbad 

 

 

 

Mõõtevahend Kalibreerimisvälp 

Kaalud 2 aastat 

Klaasvedeliktermomeetrid ei kalibreerita 

Pt takistustermomeetrid ei kalibreerita 

Taimerid, kellad ei kalibreerita 

Manomeetrid 3 aastat 

Rõhuandurid 3 aastat 

Hügromeetrid 5 aastat 

CO2 ja CO andurid 3 aastat 

Luksmeeter 3 aastat 

Vent.-filtrite rõhuvahe 

mõõtmine 

ei kalibreerita 

Mahutite nivoomõõturid – 

klass 2 

3 aastat 
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RUUMIKAART KABINET  (kuni 6 töökohta k.a) 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +28 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus 
Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav õhk 
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 10 l/s/inimese kohta, kuid mitte 
vähem kui 2 l/s  põrandapinna m² kohta 

Arvestades, et tulevikus võib inimeste arv tööruumis muutuda 
tuleb inimeste arvuks tinglikult arvestada 1 inimene / 5-7 
põrandapinna m² kohta (näiteks 13m² kabineti puhul arvestada 
vähemalt 2 inimesega) 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis Talvel 0,18 m/s Suvel 0,20 m/s 

Jahutus Tsentraalne jahutussüsteem, ruumides aktiivsed  jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid) 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandküte vastavalt kaardile nr 6 „Soojavarustus ja küte“  

Ruumi temperatuuri reguleerimine 

Kütte ja jahutuse ühtne elektroonne reguleerimine läbi hooneautomaatika süsteemi ning ruumipõhiselt. 
Süsteem peab vältima kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur –termostaat, mis võimaldab 
kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus (lubatud hälve) töötsoonis mitte halvem kui 
±1°C. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Konfidentsiaalsust vajavate ruumide vahel: R’w ≥52 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.8s sagedustel 250-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Arvuti töökoha komplekt/ 
1 töökoht 
Politseihoonetel 

2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ 
3×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ 

Arvestades, et tulevikus võib töökohtade arv tööruumis muutuda 
tuleb töökohtade arvuks tinglikult arvestada  1 töökoht /5-7 
põrandapinna m² kohta (näiteks 13m² kabineti puhul arvestada 
vähemalt 2 töökohta). 

Varupesad: 2×16A, 230V Vajadusel 

Koristuspesad 1x16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Valgustustihedus 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub Vältida ülemise korruse kanalisatsiooni 

torude paigaldamist lakke, kui on vältimatu 
tuleb need helikindlalt isoleerida 

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler, kui 
see hoones on ja kustutus kraanidest, kui see on) 
Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum 
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC  

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Vaipkate (plaatvaip) Variant 4 Vaipkate (rullvaip) 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Lõnga kaal Minimaalselt 600 g/m² 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vähemalt Bfls1 (EN 13501-1) 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA) Kiu koostis 100% polüamiid (PA) 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) 

Variant 5 Naturaalne linoleum    

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 1,5/2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  



Riigi Kinnisvara AS | Lasnamäe 2, 11412 Tallinn 

Vaipkatete valikul on eelistatud nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted.  

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kõrghoones arvestada materjalide valikul Päästeameti erinõuetega kõrghoonetele. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART AVATUD BÜROO  

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +28 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus 
Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav õhk 
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud. 

Õhuhulgad Vähemalt 10 l/s/inimese kohta, kuid mitte vähem 2 l/s põrandapinna m² kohta. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis Talvel 0,18 m/s Suvel 0,20 m/s 

Jahutus Tsentraalne jahutussüsteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid) 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri 
reguleerimine 

Kütte ja jahutuse ühtne elektroonne reguleerimine läbi hooneautomaatika süsteemi. Süsteem peab vältima 
kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur –termostaat, mis võimaldab kasutajal reguleerida 
ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus töötsoonis mitte halvem kui ±1°C. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.8s sagedustel 250-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Arvuti töökoha komplekt/ 
1 töökoht 
Politseihoonetel 

2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V 
„UPS“ 
3×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V 
„UPS“ 

Kui töökohad asuvad seintest kaugel ja/või neid on vaja tihti ümber 
paigutada, siis kasutada töökohtade pistikupesade paigalduseks 
alumiinium poste. Kasutatavate postide tüübid kuuluvad 
täpsustamisele. Postid, mis ühendatakse ripplae taga, varustada 
3…5m pikkuse kaablivaruga ja otsastada pistikutega. Pistikute 
ühendamiseks paigaldada ripplae taha ühenduspesad tihedusega, mis 
võimaldaksid postide ümbertõstmist ruumi mistahes punkt Töökohti 
arvestada sarnaselt kabinetiga (5-7 m² üks töökoht). 

Kontoritehnika komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V Vajadusel 

Koristuspesad 1x16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures ja vajadusel 
lisapesa 6 m tagant 

Valgustustihedus 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub Vältida ülemise korruse kanalisatsiooni torude 

paigaldamist lakke, kui on vältimatu tuleb 
need helikindlalt isoleerida. 

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler, kui see hoones 
on ja kustutus kraanidest, kui see on) Tuletõrjekraanide kapid (vesikud) võivad 
paikneda seinal, soovitavalt sel juhul väljapääsude kõrval. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND   

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3  Vaipkate (plaatvaip) Variant 4 Vaipkate (rullvaip) 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Lõnga kaal Minimaalselt 600 g/m² 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vähemalt Bfls1 (EN 13501-1) 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA) Kiu koostis 100% polüamiid (PA) 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) 

Variant 5 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  
Vaipkatete valikul on eelistatud nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted. 



Riigi Kinnisvara AS | Lasnamäe 2, 11412 Tallinn 

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kõrghoones arvestada materjalide valikul Päästeameti erinõuetega kõrghoonetele. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART VÄIKE NÕUPIDAMISRUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +28 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus 
Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav õhk 
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud 

Õhuhulgad Vähemalt 10 l/s/inimese kohta, kuid mitte vähem kui 4,0 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis Talvel 0,18 m/s Suvel 0,20 m/s 

Jahutus Tsentraalne jahutussüsteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid) 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Kütte ja jahutuse ühtne elektroonne reguleerimine läbi hooneautomaatika süsteemi. Süsteem peab vältima 
kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur –termostaat, mis võimaldab kasutajal reguleerida 
ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus töötsoonis mitte halvem kui ±1°C. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.8s sagedustel 250-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Arvuti töökoha komplekt/ 1 töökoht 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Arvestades, et tulevikus võib töökohtade arv tööruumis 

muutuda tuleb töökohtade arvuks tinglikult arvestada  
1 töökoht /5-7 põrandapinna m² kohta (näiteks 13m² kabineti 
puhul arvestada vähemalt 2 töökohta). 

Varupesad: 2×16A, 230V Vajadusel 

Koristuspesad 1x16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Valgustustihedus 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub Vältida ülemise korruse kanalisatsiooni 

torude paigaldamist lakke, kui on vältimatu 
tuleb need helikindlalt isoleerida 

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler 
kui hoones see on ja kustutuskraanidest kui see on). 
Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum 
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 -Soovituslik Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip) 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Lõnga kaal Minimaalselt 600 g/m² 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vähemalt Bfls1 (EN 13501-1) 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA) Kiu koostis 100% polüamiid (PA) 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) 

Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 5 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  
Vaipkatete valikul on eelistatud nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted. 

6. SISUSTUS 
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7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Nõupidamisruumide seina ja laematerjali valikul tuleb eelkõige lähtuda akustilistest ja valgustehnilistest nõuetest. 
Eelistatud on nende paigutamine akendeta ruumidesse. 

Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kõrghoones arvestada materjalide valikul Päästeameti erinõuetega kõrghoonetele. 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART SUUR NÕUPIDAMISRUUM  (lauaga ruumi keskel) 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +28 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus 
Tsentraalne ventilatsiooni süsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav õhk 
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud 

Õhuhulgad Vähemalt 10 l/s/inimese kohta, kuid mitte vähem kui 4,0 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis Talvel 0,18 m/s Suvel 0,20 m/s 

Jahutus Tsentraalne jahutussüsteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid) 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Kütte ja jahutuse ühtne elektroonne reguleerimine läbi hooneautomaatika süsteemi. Süsteem peab vältima 
kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur –termostaat, mis võimaldab kasutajal reguleerida 
ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus töötsoonis mitte halvem kui ±1°C. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.8s sagedustel 125-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Tahvli/ekraani läheduses 

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V Tahvli/ekraani läheduses (+ ühendus põrandakarbiga) 

TV ühendus põrandakarbiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega  

Kontoritehnika komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V Laes - projektori ühenduskoht  

Projektori ühendus põrandakarbiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega  

Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 4×16A, 230V Põrandakarbis 

Seinapesad: 2×16A, 230V 3m vahedega (vajadusel arvuti töökohakomplektid seinal) 

Koristuspesa 1x16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Tahvlivalgustuse eraldi lülitus ja üldvalguse grupiti lülitus. Vajadusel valgustuse reguleerimine. 

Valgustustihedus ruumis 500 lx seinatahvlil 500 lx Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub Vältida ülemise korruse kanalisatsiooni torude 

paigaldamist lakke, kui on vältimatu tuleb need 
helikindlalt isoleerida 

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. 
sprinkler kui hoones see on ja kustutus kraanidest kui see 
on). Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei 
paigaldata, ruum kaetakse koridoris paiknevatest 
kraanidest 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 -Soovituslik Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip) 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Lõnga kaal Minimaalselt 600 g/m² 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vähemalt Bfls1 (EN 13501-1) 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA) Kiu koostis 100% polüamiid (PA) 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) 

Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 5 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  
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Vaipkatete valikul on eelistatud nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted. 

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Nõupidamisruumide seina ja laematerjali valikul tuleb eelkõige lähtuda akustilistest ja valgustehnilistest nõuetest. 

Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kõrghoones arvestada materjalide valikul Päästeameti erinõuetega kõrghoonetele. 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KOOSOLEKUTE SAAL (lektori koht ees, toolid saalis) 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +28 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus 
Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav õhk jahutatud, 
talvisel perioodil soojendatud 

Õhuhulgad Mitte vähem kui 4,0 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis Talvel 0,18 m/s Suvel 0,20 m/s 

Jahutus Tsentraalne jahutussüsteem, ruumides jahutustalad või ventilaatorkonvektorid 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator- või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri 
reguleerimine 

Kütte ja jahutuse ühtne elektroonne reguleerimine läbi hooneautomaatika süsteemi. Süsteem peab vältima kütte 
ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur –termostaat, mis võimaldab kasutajal reguleerida ruumi 
temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus töötsoonis mitte halvem kui ±1°C. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.8s sagedustel 125-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Tahvli/ekraani läheduses 

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V Tahvli/ekraani läheduses 

Kontoritehnika komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V Laes - projektori ühenduskoht  

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega Tahvli/ekraani läheduses 

Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 4×16A, 230V Põrandakarbis 

Seinapesad: 2×16A, 230V 3m vahedega 

Koristuspesa 1x16A 230V  Koristamiseks ukse kõrval ja 12 m vahedega 

Tahvlivalgustuse eraldi lülitus ja üldvalguse grupiti lülitus. Vajadusel valgustuse reguleerimine. 

Valgustustihedus saalis 500 lx seinatahvlil 500 lx Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Reeglina puudub Vältida ülemise korruse kanalisatsiooni torude 
paigaldamist lakke, kui on vältimatu tuleb need 
helikindlalt isoleerida. Mõeldav on ainult sadevete 
kanalisatsioon isoleerituna ülemise korruse lae all. 

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler 
kui hoones see on ja kustutuskraanidest kui see on). 
Tuletõrjekapid võivad paikneda koosolekute saali seinal, 
soovitavalt sel juhul väljapääsude kõrval.  

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 -Soovituslik Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip) 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Lõnga kaal Minimaalselt 600 g/m² 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vähemalt Bfls1 (EN 13501-1) 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA) Kiu koostis 100% polüamiid (PA) 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) 

Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 5 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  
Vaipkatete valikul on eelistatud nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted. 
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6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kõrghoones arvestada materjalide valikul Päästeameti erinõuetega kõrghoonetele. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KLIENDITEENINDUSE RUUMID  

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +28 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus 
Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav õhk 
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud 

Õhuhulgad Vähemalt 6 l/s/inimese kohta, kuid mitte vähem kui 2,0 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis Talvel 0,18 m/s Suvel 0,20 m/s 

Jahutus Tsentraalne jahutussüsteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid)  

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Kütte ja jahutuse ühtne elektroonne reguleerimine läbi hooneautomaatika süsteemi. Süsteem peab vältima 
kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur –termostaat, mis võimaldab kasutajal reguleerida 
ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus töötsoonis mitte halvem kui ±1°C. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.8s sagedustel 250-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Vastavalt vajadusele 

Kontoritehnika komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V Vastavalt vajadusele  

Koristuspesa 1x16A 230V  Ukse juures, vajadusel lisapesad 6m tagant 

Valgustustihedus ruumis 300 lx teenindusletil ja töölaua piirkonnas 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub Vältida ülemise korruse kanalisatsiooni 

torude paigaldamist lakke, kui on vältimatu 
tuleb need helikindlalt isoleerida 

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler 
kui hoones see on ja kustutuskraanidest kui see on). 
Tuletõrjekapid võivad paikneda teenindusruumi seinal, 
soovitavalt sel juhul väljapääsude kõrval. 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides ,RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Libisemiskindlus R9 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kõrghoones arvestada materjalide valikul Päästeameti erinõuetega kõrghoonetele. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART OOTERUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +28 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsiooni süsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad Vähemalt 6 l/s/inimese kohta, kuid mitte vähem kui 2,0 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Tsentraalne jahutussüsteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid) 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaatorküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine  

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel: R’w ≥48 dB 

Vaheseinad (uksega sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:  R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <40 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A) 

Järelkõlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Koristuspesa 1x16A 230V  Iga 6m tagant 

Valgustustihedus 200 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Reeglina puudub. Vajadusel kohvi- 
ja veeautomaatide tarbeks. 

Vältida tuleb transiittorustike, eeskätt 
kanalisatsiooni läbiminekuid. 

Tulekustutus kraanidest lahendatakse kraanidega 
ooteruumi(de)s. Sprinklerkustutusega hoonetes varustatakse 
sellega ka ooteruum(id). 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades 

ruumides, RT 29-10769-et) 
Tuletundlikkus A-s1,d0 
(seinapinna väikseid osi ja laepindade osi võib 
katta B-s1,d0 klassi materjaliga) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND  

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Libisemiskindlus R9 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART PUHKERUUM  

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +20°C Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +27 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus 
Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav õhk 
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud 

Õhuhulgad Mitte vähem kui 5,0 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Tsentraalne jahutussüsteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid) 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Küte ja jahutuse ühtne elektroonne reguleerimine läbi  hooneautomaatika süsteemi. Süsteem peab vältima 
kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur –termostaat, mis võimaldab kasutajal reguleerida 
ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus töötsoonis mitte halvem kui ±2°C. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Varupesad: 2×16A, 230V Vajadusel 

Koristuspesad 1x16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V Side ühenduskoht  

Valgustustihedus 300 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub. Vajadusel kohvi- 
ja veeautomaatide tarbeks. 

Transiitkommunikatsioonide läbiminek ei ole 
soovitav. 

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler 
kui hoones see on ja kustutus kraanidest kui see on). 
Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum 
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip) 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Lõnga kaal Minimaalselt 600 g/m² 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vähemalt Bfls1 (EN 13501-1) 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA) Kiu koostis 100% polüamiid (PA) 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) 

Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 5 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. Vaipkatete valikul on 
eelistatud nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted. 

6. SISUSTUS 
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7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART ÕPPEKLASS  (TAVAKLASS) 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi 
efektiivsus peab tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, 
võib kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 
Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥30 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks 
Klassiruumide vahel   Ln,w 63 dB 
Üldkasutatava ruumi ja klassi vahel Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra 
normtase 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Õpetaja arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.) 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 
otstega 

Õpetaja arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes 
(vajadusel) 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Valgustustihedus 300 lx (üldjuhul algklassid 1.-6. klass); 500 lx (üldkasutatavad õppeklaasid; gümnaasium; seinatahvel- eraldi valgustiga) Tahvlil 
tuleb vältida peegeldusräigust. 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Õppeklassidesse ette nähtud valamud varustatakse külma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altühendatavat kangsegistit, mis 
ühendatakse veevõrku läbi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek., kuid see ei kehti üksikutele veevõtupunktidele. 
Segisti arvestatakse vooluhulgale 0,1 l/s, äravool 0,3 l/s. 
Äravool lahendatakse sifooni Ø32mm ja plasttorustikuga Ømin50mm. Kraanikausi paigalduskõrguseks algklassides 0,8m, teistes 0,9m. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI 

Värvi tüüp lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Juhul kui klassiruumidesse ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind 
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 
1,5m ja laiusega 0,8m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, 
tuleb plaatida ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0mm; 
veetihedus EN13553 osa A - veetihe, emissioon FLEC klass M1. 

Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest.  
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba 
põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  

Variant 4  Parkett   

Parkettpõrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nõuetest. Parkettidest on võimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. 
Vastupidavuse ja ekspluatatsiooni seisukohast on õigem valida õlitatud põrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 ±0,5mm. 
Parkettpõrandaid kasutades peaks valima kõvemaid puuliike (tamm või tammest kõvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine 
klassides ei ole lubatav. 
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6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Kraanikausi tagune sein – niiskete ruumide plastkatet kasutades – soovitatav teostada ilma vuukideta. Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid 
kemikaale, olema vastupidav ja lihtsalt puhastatav.  

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KEELEÕPETUSE KLASS  15-18 õpilast, optimaalne suurus ca 30 m² 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi efektiivsus 
peab tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 
Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥30 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks 
Klassiruumide vahel   Ln,w 63 dB 
Üldkasutatava ruumi ja klassi vahel Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6s sagedustel 125-2000Hz. 

Akustiliselt tuleb silmas pidada ka resonantsi võimalust. 
Vältida tuleb täisarvulisi ruumide proportsioone 1:2, 2:3 jne 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Õpetaja arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.) 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 
otstega 

Õpetaja arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes (vajadusel) 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Valgustustihedus 500 lx (tööpinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust.  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Klassidesse ette nähtavad valamud varustatakse külma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altühendatavat kangsegistit, mis 
ühendatakse veevõrku läbi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek., kuid see ei kehti üksikutele veevõtupunktidele. Segisti 
arvestatakse vooluhulgale 0,1 l/s, äravool 0,3 l/s. 
Äravool lahendatakse sifooni Ø32mm ja plasttorustikuga Ømin50mm. Kraanikausi paigalduskõrguseks algklassides 0,8m, teistes 0,9m. 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI 

Värvi tüüp lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp Lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Juhul kui klassiruumidesse ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind 
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 
1,5 m ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, 
tuleb plaatida ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; 
veetihedus EN 13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1.  

Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  

Variant 4  Parkett   

Parkettpõrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nõuetest. Parkettidest on võimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse 
ja ekspluatatsiooni seisukohast on õigem valida õlitatud põrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 ±0,5mm. Parkettpõrandaid 
kasutades peaks valima kõvemaid puuliike (tamm või tammest kõvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav. 

6. SISUSTUS 
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7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Kraanikausi tagune sein – niiskete ruumide plastkatet kasutades – soovitatav teostada ilma vuukideta. Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid 
kemikaale, olema vastupidav ja lihtsalt puhastatav 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART BIOLOOGIA KLASS 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi efektiivsus peab 
tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm. 
Kui bioloogia klassis kasutatav tehnoloogia vajab tõmbekapi kasutamist, on nõuded samad keemia klassiga 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 

Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥30 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks 
Klassiruumide vahel   Ln,w 63 dB 
Üldkasutatava ruumi ja klassi vahel Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Õpetaja arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.) 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega Õpetaja arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes — (vajadusel) 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Akvaariumi toide 2×16A, 230V Vajadusel 

Valgustustihedus 500 lx (tööpinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust. 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Klassi ette nähtavad valamud varustatakse külma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altühendatavat kangsegistit, mis ühendatakse 
veevõrku läbi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek., kuid see ei kehti üksikutele veevõtupunktidele. Segisti arvestatakse 
vooluhulgale 0,1 l/s, äravool 0,3 l/s. 
Lisaks on valamu ka abiruumis. Juhul, kui abiruumis peetakse väikeloomi või kalu, on abiruumi valamuks roostevabast terasest valamu ja segistiks porisegisti. 
Sellisele komplektile arvestatakse segisti vooluhulgaks 0,2 l/s ja äravooluks 0,6 l/s. 
Äravool lahendatakse sifooni Ø32mm ja plasttorustikuga Ømin50mm. Kraanikausi paigalduskõrguseks 0,9m. 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  

Värvi tüüp lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Juhul kui klassiruumidesse ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind 
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 
1,5m ja laiusega 0,8m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb 
plaatida ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; 
veetihedus EN 13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1.  

Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest.  
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis 
vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

Variant 3  Parkett   

Parkettpõrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nõuetest. Parkettidest on võimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja 
ekspluatatsiooni seisukohast on õigem valida õlitatud põrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 ±0,5mm. Parkettpõrandaid kasutades 
peaks valima kõvemaid puuliike (tamm või tammest kõvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav. 



Riigi Kinnisvara AS | Lasnamäe 2, 11412 Tallinn 

6. SISUSTUS 
Klassi demonstratsioonlaud. Laua suurusega peab tagama kooliprogrammis ette nähtud katsete läbiviimise. Kattematerjal kõrgsurve laminaat. Karkass peab 
olema stabiilne metallkarkass, jalad reguleeritava kõrgusega. 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Klass projekteerida võimalusel astmeline, et tagada parem nähtavus demonstratsioonilauale. Iga pingirea minimaalseks tõusuks on 15cm. 
Rekonstrueeritavas hoones, kus ruumi kõrgus on piiratud, võib astme kõrgust vähendada, kuid alla 12cm astme tegemine ei ole õige. 
Klassi juures peab olema abiruum õppevahendite hoidmiseks. Vajadusel (rekonstrueeritavad hooned) võib õppevahendite kapid paigutada ka õppeklassi. 
Kapid on lukustatavad. Ruumist on otse pääs koridori ja klassiruumi. Abiruumi ukseava paigutada reeglina tahvlipoolsesse seina.  

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART FÜÜSIKA KLASS 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi efektiivsus peab 
tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm. 
Kui  klassis kasutatav tehnoloogia vajab tõmbekapi kasutamist, on nõuded samad keemia klassiga. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 

Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥30 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks 
Klassiruumide vahel   Ln,w 63 dB 
Üldkasutatava ruumi ja klassi vahel Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Õpetaja arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.) 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega Õpetaja arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes — (vajadusel) 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Pesad töölaual 2×16A, 230V Maksimaalselt 4 töölauda grupis 

Valgustustihedus 500 lx (tööpinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust. 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Õppeklassidesse ette nähtavad valamud varustatakse külma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altühendatavat kangsegistit, mis 
ühendatakse veevõrku läbi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek., kuid see ei kehti üksikutele veevõtupunktidele. Segisti 
arvestatakse vooluhulgale 0,1 l/s, äravool 0,3 l/s. 
Äravool lahendatakse sifooni Ø32mm ja plasttorustikuga Ømin50 mm. Kraanikausi paigalduskõrguseks 0,9m. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  

Värvi tüüp lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Juhul kui klassiruumidesse ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind 
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 1,5 m 
ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida 
ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; veetihedus EN 
13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1.  

Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
Elektrijuhtivus ≤109 Ω Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 
  Elektrijuhtivus ≤109 Ω 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Elektrijuhtivus ≤109 Ω 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 
Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1)   

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada 
ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis 
vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

Variant 4 Parkett   

Parkettpõrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nõuetest. Parkettidest on võimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja 
ekspluatatsiooni seisukohast on õigem valida õlitatud põrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 ±0,5mm. Parkettpõrandaid kasutades 
peaks valima kõvemaid puuliike (tamm või tammest kõvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav. 
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6. SISUSTUS 
Klassi demonstratsioonlaud. Laua suurusega peab tagama kooliprogrammis ette nähtud katsete läbiviimise. Kattematerjal kõrgsurve laminaat. Karkass peab 
olema stabiilne metallkarkass, jalad reguleeritava kõrgusega. 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Klass projekteerida võimalusel astmeline, et tagada parem nähtavus demonstratsioonilauale. Iga pingirea minimaalseks tõusuks on 15 cm. Rekonstrueeritavas 
hoones, kus ruumi kõrgus on piiratud, võib astme kõrgust vähendada, kuid alla 12 cm astme tegemine ei ole õige. 
Klassi juures peab olema abiruum õppevahendite hoidmiseks. Vajadusel (rekonstrueeritavad hooned) võib õppevahendite kapid paigutada ka õppeklassi. Kapid 
on lukustatavad. Ruumist on otse pääs koridori ja klassiruumi. Klassiruumi/abiruumi ukseava paigutada reeglina tahvlipoolsesse seina.  

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KEEMIA KLASS 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsiooni süsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 

Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi efektiivsus peab 
tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm. 
Tõmbekapi tööavas (kapi laius × 0,4m) on arvutuslik õhu liikumiskiirus 0,5 m/s. Vastavalt tõmbekapi tööle tuleb ette 
näha väljatõmbeõhu kompenseerimine. Keemiaklassi abiruumis paiknevast kemikaalide kapist tuleb ette näha 
kapisisene väljatõmme. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 
Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥30 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks 
Klassiruumide vahel   Ln,w 63 dB 
Üldkasutatava ruumi ja klassi vahel Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Õpetaja arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A, 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.) 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega Õpetaja arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes — (vajadusel) 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Toide tõmbekapile 2×16A, 230V Tõmbekapi ventilaatori juhtimine käsitsi 

Pesad töölaual 2×16A, 230V Maksimaalselt 4 töölauda grupis 

Valgustustihedus 500 lx (tööpinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust. 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse erilahendusena vastavalt klassi tellitava mööbliga (valamud õppelaudades, tõmbekapis, õpetaja lauas, tagaruumis 
jne). 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  

Värvi tüüp lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Juhul kui klassiruumidesse ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind 
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 1,5 m 
ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida 
ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; veetihedus EN 
13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1.  

Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kasutada kõrgendatud keemiakindlusega põrandakatet. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada 
ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.  
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis 
vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

Variant 3  Parkett   

Parkettpõrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nõuetest. Parkettidest on võimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja 
ekspluatatsiooni seisukohast on õigem valida õlitatud põrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 ±0,5mm. Parkettpõrandaid kasutades 
peaks valima kõvemaid puuliike (tamm või tammest kõvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav. 

6. SISUSTUS 
Klassi demonstratsioonlaud. Laua suurusega peab tagama kooliprogrammis ette nähtud katsete läbiviimise. Kattematerjal happekindel kõrgsurve laminaat. 
Karkass peab olema stabiilne metallkarkass, jalad reguleeritava kõrgusega. Laud peab olema varustatud roostevabast terasest kraanikausiga. Klassi 
paigaldatakse EN 14175-2:2003 nõuetele vastav spetsiaalne tõmbekapp. Ruumis peab lisaks olema eraldi lukustatav kapp kemikaalide hoidmiseks. 
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7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Klass projekteerida võimalusel astmeline, et tagada parem nähtavus demonstratsioonilauale. Iga pingirea minimaalseks tõusuks on 15 cm. Rekonstrueeritavas 
hoones, kus ruumi kõrgus on piiratud, võib astme kõrgust vähendada, kuid alla 12 cm astme tegemine ei ole õige. 
Klassi juures peab olema abiruum õppevahendite hoidmiseks. Vajadusel (rekonstrueeritavad hooned) võib õppevahendite kapid paigutada ka õppeklassi. Kapid 
on lukustatavad. Ruumist on otse pääs koridori ja klassiruumi. Klassi/abiruumi ukseava paigutada reeglina tahvlipoolsesse seina.  

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART ARVUTI KLASS   Optimaalne õpilaste arv klassis on 16 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +20°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi efektiivsus peab 
tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,25m/s  

Jahutus 
Tavalisest õppeklassist suurema soojuseralduse tõttu on ruumis mehaanilise jahutuse vajadus. Jahutusvõimsus ja 
konkreetne tehniline lahendus tuleb määrata iga arvutiklassi puhul individuaalselt. 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. Kindlasti tuleb välistada jahutuse ja kütte üheaegne koostöö. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 

Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥30 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks 
Klassiruumide vahel   Ln,w 63 dB 
Üldkasutatava ruumi ja klassi vahel Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz. 

Ruumis on oluline, et ei oleks tolmu kogumise kohti, akustilised plaadid 
liimida lakke. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Õpetaja arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.) 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega Õpetaja arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes — (vajadusel) 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Ühenduspesad töölaual 2×RJ45; 4×16A, 230V Maksimaalselt 4 töölauda grupis 

Kontoritehnika komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V Printerile 

Valgustustihedus 400 lx; seinatahvel 500 lx. Valgustid peavad olema varustatud madala heledusega reflektoritega kategooria 2 (kaitsenurk 
mitte rohkem kui 65°) vastavalt CIBSE LG3 soovitusele. 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Vajadus puudub 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  

Värvi tüüp lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

  Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
Elektrijuhtivus ≤109 Ω Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 
  Elektrijuhtivus ≤109 Ω 

Variant 3 Naturaalne linoleum 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Elektrijuhtivus ≤109 Ω 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 
Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1)   

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada 
ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.  
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis 
vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 
Klass peab olema varustatud lisaks tahvlile ka allatõmmatava ekraaniga. Tahvel võib olla ainult tuššitahvel. 
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7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Arvutiklassi asukoha valikul on oluline ilmakaare valik. Kui see on vähegi võimalik, tuleb arvutiklass projekteerida põhja- või läänekaarde. Kui rekonstrueeritavas 
hoones ei ole võimalik seda tagada, tuleks kasutada eelkõige mehhaanilisi päikesekaitse vahendid (ribid välisseinas vms). Ruumis paiknevad kardinad ei ole 
sedavõrd efektiivsed, varjavad otsest päikesevalgust, kuid lasevad kogu soojuse klassi. 
Aknapinna ja põrandapinna suhe ei pea olema sama, mis õppeklassis.  
Kuna arvutiõpetus vajab suhteliselt suuremat keskendumist, tuleb vastav ruum paigutada hoone sellesse osasse, kus üldine müratase vahetunni ajal kõige 
vähem häiriks. 
Soovitatav on arvutiõpetajale projekteerida oma ettevalmistusruum, mis avaneb nii koridori kui arvutiklassi. See on olulisem koolides, kus õhtusel ajal 
kasutatakse klassi kooliväliseks arvutiõppeks. Antud ruumi tuleb projekteerida ka arvutiklassi arvutivõrgu seadmekapp. Seadmekapi tõttu on ka selles ruumis 
jahutuse vajadus. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KUNSTIKLASS 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi efektiivsus 
peab tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm 
Kui kunstiklassis kasutatav tehnoloogia vajab tõmbekapi kasutamist, on nõuded samad kui keemia klassis. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 

Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥30 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks 
Klassiruumide vahel   Ln,w 63 dB 
Üldkasutatava ruumi ja klassi vahel Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Õpetaja arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.) 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega Õpetaja arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes (vajadusel) 

Jõupesa 16A, 3x400V Savipõletusahju vms. ühendamiseks 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Valgustustihedus 500 lx (tööpinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust. Värviesituse üldindeks Ra≥90 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Vastavalt projekti arhitektuurses osas antavale lahendusele. Kasutada tuleb vähemalt kolmekohalisi roostevabast terasest valamuid. Juhul, kui 
kooliprogramm sisaldab savivoolimisi, tuleb kraanikausside alla paigaldada lokaalne veest raskemate osakeste setiti.  

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  

Värvi tüüp lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Juhul kui klassiruumidesse ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind 
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 1,5 m 
ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida 
ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; veetihedus EN 
13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1.  

Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Libisemiskindlus R10 (DIN51130) Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Libisemiskindlus R10 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Oluline on lähtuda materjali 
tihedusest ja kulumiskindlusest. Põrandamaterjali valik peab tagama põranda hea puhastatavuse ,arvestada ruumi akustikanõuetega.  
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis 
vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 

 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Kunstiklassi projekteerimisel peab pöörama suuremat tähelepanu kunstvalgustuse värvieraldatavusele. 
Värvitoonid peavad olema heledad ja neutraalsed. 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART MUUSIKAKLASS 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi efektiivsus 
peab tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 
Vaheseinad:   R’w ≥60 dB 
Vaheseinad (uksega sein):  R’w ≥55 dB 
Uksed, uksekompleks:  R’w ≥50 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks 
Muusikaklassist teise klassi/ruumi Ln,w 53 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <30 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6s sagedustel 125-2000Hz või vastavalt eriprojektile 

Vajaduse korral rakendatakse lisaabinõusid struktuurse müra leviku 
vähendamiseks 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Õpetaja arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.) 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega Õpetaja arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes (vajadusel) 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Pesad audio seadmetele ja 
elektrilistele muusikariistadele 

2×16A, 230V Mõlemal pool tahvlit 

Valgustustihedus 500 lx (tööpinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega). Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust. 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Õppeklassidesse ette nähtavad valamud varustatakse külma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altühendatavat kangsegistit, mis 
ühendatakse veevõrku läbi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek., kuid see ei kehti üksikutele veevõtupunktidele. Segisti 
arvestatakse vooluhulgale 0,1 l/s, äravool 0,3 l/s. 
Äravool lahendatakse sifooni Ø32mm ja plasttorustikuga Ømin50mm. Kraanikausi paigalduskõrguseks 0,9m. 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  

Värvi tüüp Lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Juhul kui klassiruumidesse ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind 
kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 1,5 m 
ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida 
ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; veetihedus EN 
13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1.  

Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest.  
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis 
vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

Variant 4  Parkett   

Parkettpõrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nõuetest. Parkettidest on võimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja 
ekspluatatsiooni seisukohast on õigem valida õlitatud põrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 ±0,5mm. Parkettpõrandaid kasutades 
peaks valima kõvemaid puuliike (tamm või tammest kõvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine klassides ei ole lubatav. 

6. SISUSTUS 
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7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Klass projekteerida võimalusel astmeline, et tagada parem nähtavus. Iga pingirea minimaalseks tõusuks on 15cm. Rekonstrueeritavas hoones, kus ruumi 
kõrgus on piiratud, võib astme kõrgust vähendada, kuid alla 12cm astme tegemine ei ole õige. 
Muusikaklassi projekteerimisel on oluline, et müra ei leviks konstruktsioonide kaudu. Arvestada tuleb, et klass on reeglina suurem hoonesisene müraallikas 
kui õppeklass. Samas vajab klass tulenevalt õpetuse iseloomust suuremat kaitset taustmüra suhtes. Seega peavad muusikaklassi ja teiste õpperuumide 
vahelised seinad olema projekteeritud kõrgendatud helipidavusega, vajadusel ehitada tambur, kasutada topeltuksi. Vältida müra kandumist 
ventilatsioonitorustike kaudu, vajadusel lisada mürasummutid. 
Väiksemates koolides peaks muusiklass olema projekteeritud selliselt, et seda on võimalik kasutada ka huviala ringiruumina. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART TÖÖÕPETUSE KLASS  optimaalne õpilaste arv 20 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus 
Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Puutööklassi väljatõmbele paigaldada 
eelfilter  G4. 

Õhuhulgad 

Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi efektiivsus 
peab tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm. 
Ruumis kasutatav tehnoloogia võib tingida kohtväljatõmmete kasutamise (näiteks liimikeedukohad, äratõmme 
lihvpinkidelt, värvimiskapp jne). Need tuleb projekteerida vastavalt konkreetseid nõudmisi arvestades. Vastavalt 
kohtväljatõmbe tööle tuleb ette näha väljatõmbeõhu kompenseerimine. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte 
Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte. Puidutöökojas tuleb kasutada siledapinnalisi ja kergesti 
puhastatavaid küttekehi 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 
Vastavalt asukohale ja lubatud müratasemele, kuid 
mitte vähem kui    R’w ≥55 dB 
Suurem müratase (puidutöökoda): R’w ≥65 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks Ln,w ≤48dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.5s sagedustel 500-2000Hz. 

Klassiruumide laed peab ca 70% ulatuses katma akustilise materjaliga. 
Vajaduse korral rakendatakse lisaabinõusid struktuurse müra leviku 
vähendamiseks 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Õpetaja arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 3m tahvli tsentrist lae all (vajadusel, projektorile jms.) 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 
otstega 

Õpetaja arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes (vajadusel) 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Lisaks poiste tööõpetuse ruumides   

Poiste tööõpetuse ruumis olevaid tööpinke peab saama ükshaaval sisse ja välja lülitada jaotuskeskusest. Selleks peab jaotuskeskuse uksel olema iga tööpingi 
kohta start-stopp nupud ja tööolukorra indikatsioonilambid. Tööõpetuse ruumi ja õpetaja ruumi tuleb paigalda turvanupud seadmete väljalülitamiseks 
avariiolukorras 

Töökoha komplekt 
(arv vastavalt vajadusele) 

2×16A, 230V; jõupesad 16A, 3x400V 
Pistikupesade karp ja pesad puidutöö ruumis 
IP67, mujal vähemalt IP34 

Käsitööriistade ühendamiseks. Pistikupesade karbid paigaldatud 
seinale või riputatud tööpingi kõrvale (varustatud ühendamiseks 
allatõmbamismehhanismiga). 

Lisaks tütarlaste tööõpetuse ruumides  

Köögiseadmete toite pisikupesad 1x16A 230V Õppeköögis, igale köögiseadmele 

Töölaudade pistikupesad 2×16A, 230V Iga töölaua kohal/kõrval 

Pistikupesad töölaudadel 2×16A, 230V Õmblusklassis, maksimaalselt 4 töölauda grupis 

Valgustustihedus 500 lx (tööpinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega) Tahvlil tuleb 
vältida peegeldusräigust. 

Luminofoorlampidega valgustite kasutamisel vältida 
stroboskoopnähtust  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Lahendus vastavalt arhitektuuri ja  tehnoloogia lähteülesandele 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  Kattevärv 

Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks. Juhul kui klassiruumidesse ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind 

kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 
1,5m ja laiusega 0,8m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, 
tuleb plaatida ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; 
veetihedus EN 13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1. 

PÕRAND (v.a. eriruumid) Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Libisemiskindlus R10 (DIN51130) Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Libisemiskindlus R10 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 
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Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale, olema lisaks tugevusele ka libisemiskindel ja hea puhastatavusega Kattematerjalide 
põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile 
ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest.  
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Tööõpetusruumide projekteerimisel tuleb lähtuda õpilaste optimaalsest arvust, mis maksimaalselt on 20 õpilast ühes õpperühmas. 
Tööõpetuse klassid on õpperuumidest suhteliselt kõige suuremad müraallikad. Seda on oluline plaanilahenduses arvestada. Juhul, kui tööõpetuse 
ruumid eraldatakse omaette ehitusmahtu, tuleb nende juurde ette näha koristusvahendite ruum ja vähemalt üks tualettruum. 
Tööõpetuse ruum peab olema varustatud kraanikaussidega käte pesemiseks, või peavad kraanikausid asetsema tööõpetuse ruumide vahetus 
läheduses, arvestusega 1 kraanikauss 5-10 õpilase kohta. 
Ruumid tuleks paigutada selliselt, et neid oleks võimalik kasutada ka koolivälisel ajal nt. ringiruumidena. 
Seinamaterjalide ja viimistluse valikul tuleks lähtuda pinnakihi tugevusest ja puhastavusest. Põrandamaterjal peab lisaks tugevusele olema ka 
libisemiskindel ja hea puhastatavusega. 
Tööõpetuse klassis on vajalikud ette näha kohad nii metalli kui puutööpinkidele. Sõltuvalt konkreetsest lahendusest projekteeritakse puutöö ja 
metallitöö tarbeks eraldi ruumid. 
Klassiruumiga liitub tingimata õpetaja tuba, mis on avaneb klassiruumist ja ruumist peab olema tagatud hea ülevaade klassiruumist läbi armeeritud 
klaasseina. Kui ustes kasutatakse klaasi peab see olema armeeritud klaas. 
Sõltuvalt koolist kuuluvad põhiruumi juurde veel kuumtöötluse ruum, värvimisruum, materjali ettevalmistuse ruum ja laoruum materjali ja väikeste 
tööriistade hoidmiseks. 
Kuumtöötluse ruum tuleb paigutada vahetult metallitööpinkide lähedusse. Kuumtöötluse ruumis peab olema roostevabast terasest kraanikauss ja 
lisaks kraanile ka käsidušš. Põrandamaterjaliks sobib värvitud betoon vms. 
Värvimisruum tuleb projekteerida alarõhuga. Värviaurude väljatõmbeks on kohtäratõmme. Põrandamaterjaliks on sobiv värvitud betoon. 
Puidupuru ärastussüsteemi vajalikkus otsustatakse projekteerimise lähteülesande koostamisel. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART AUDITOORIUM 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 6 l/s põrandapinna m² kohta.  

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte. 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 

Vaheseintel:   R’w ≥55 dB 
Uksed üldkasutatavate ruumide vahel: R’w ≥50 dB 
Uksed auditooriumi ja õppeklassi vahel R’w ≥50 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks Ln,w ≤48dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus:  Vastavalt eriprojektile. 

 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Tahvli/ekraani läheduses 

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V Tahvli/ekraani läheduses 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V Projektori ühenduskoht – laes või põrandakarbis 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega Arvuti töökoht – projektori ühenduskoht laes (vajadusel) 

Seinapesad 2×16A, 230V 3m vahedega 

Koristuspesa 1×16A 230V  Ukse juures ja 12m vahedega 

Varupesad 2×16A, 230V Tahvlist paremal ja iga 6m tagant 

Valgustustihedus 500 lx (tööpinnad, seinatahvel-eraldi valgustitega) Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust. 
Tahvlivalgustuse eraldi lülitus ja üldvalguse grupiti lülitus. Vajadusel valgustuse reguleerimine. 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Ruumi ette nähtavad valamud varustatakse külma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altühendatavat kangsegistit, mis ühendatakse 
veevõrku läbi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek., kuid see ei kehti üksikutele veevõtupunktidele. Segisti arvestatakse 
vooluhulgale 0,1 l/s, äravool 0,3 l/s. 
Äravool lahendatakse sifooni Ø32mm ja plasttorustikuga Ømin50mm. Kraanikausi paigalduskõrguseks 0,9m. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  Kattevärv 

Värvi tüüp lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Juhul kui ruumi on ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind kraanikausi 
taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 1,5 m ja 
laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb 
plaatida ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; 
veetihedus EN 13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1.  

Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3  Vaipkate (plaatvaip) — kõrgendatud  
akustiliste nõudmistega auditooriumid 

Variant 4 
 

Naturaalne linoleum 
 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985)   

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba 
põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 
Vaipkatete valikul on eelistatud nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted. 

6. SISUSTUS 

Auditoorium peab olema varustatud audio-visuaalse tehnikaga ja vastavate ekraanidega. Tahvlitest peab auditooriumis olema minimaalselt tušštahvel, 
kriiditahvel, paberitahvel. 
Auditooriumi võib projekteerida ilma loomuliku valguseta, loomuliku valguse korral tuleb ruumi ette näha pimendavad kardinad. 
Auditooriumi lauad või klapplauad peavad olema heleda, mati pealispinnaga. 
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Sõltuvalt auditooriumi suurusest ja otstarbest tuleb auditooriumisse ette näha heli võimendus süsteem. 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Auditooriumi vajadus tuleneb konkreetsest ruumiprogrammist. 
Koolides, kus õppeprotsessis on vajadus korraldada teatud ainete loenguid paralleelselt mitmele klassile. Seda eriti juhul, kui on tegemist teatud eriala 
süvaõppega.  
Auditooriumi projekteerimisel tuleb arvesse võtta ruumi paindlik kasutamine. Funktsionaalselt võiks auditooriumi ühendada raamatukogu ruumidega, 
mis võimaldaks auditooriumiruumi kasutamist näiteks koolivälisel ajal. Lükanduste kasutamisel arvestada nende suhteliselt madala helipidavusega 
võrreldes tavaustega ning samuti suhteliselt väiksema töökindlusega. Lükanduste helipidavus lepitakse igas projektis eraldi kokku. 
Auditooriumi võib projekteerida nii sileda põrandaga kui tõusva põrandaga. Sileda põranda puhul tuleb esitlusekraanid paigutada kõrgemale. Sileda 
põrandaga auditooriumi kohtade arv ei tohi olla suurem kui 60 istekohta. Tõusuga auditooriumi ridadevaheliseks tõusuks on 150-300mm. 
Auditooriumi seina ja laematerjali valikul tuleb eelkõige lähtuda akustilistest ja valgustehnilistest nõuetest. 
Valgusite ja prožektorite siinid ,samuti laes paiknev tehnika tuleb riputada kandvate konstruktsioonide külge. 
Põrandamaterjali kohta kehtivad samad kriteeriumid, mis õppeklassi kohta. Juhul kui auditooriumile esitatakse kõrgendatud akustilisi nõudmisi, tuleb 
kasutada põrandal vaipkatet, soovitavalt plaatvaipa, mida on võimalik üksikute plaatidena vahetada. 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART SÖÖKLA 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad Vähemalt 6 l/s/inimese kohta või 5 l/s põrandapinna m² kohta. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,25 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks: R’w ≥55 dB 

 
Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: 
Järelkõlakestus: 

LpA,max <35 dB(A) 
<1.3s sagedustel 125-2000Hz 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Koristuspesa 1×16A 230V  Iga 12m tagant 

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V Vajadusel 

Valgustustihedus 200 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Söökla eesruumi nähakse ette valamud kätepesuks. Nende arv määratakse arhitektuurses osas. Valamud varustatakse tavaliste kangsegistitega. Kui 
valamuid on üle 5 või rohkem, paigaldatakse põrandale nende ette trapp. Plastkorpusega trapp peab olema roostevabast või happekindlast terasest 
restkaane, selle tugirõnga ja kuivamisel isesulguva haisulukuga. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  LAGI  Kattevärv 

Sööklaruumi seinad peavad olema kaetud kergeltpuhastatava 
materjaliga. 
Värvitud seinte korral kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning 
kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevärvi. 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) 

Variant 1 Kattevärv 

Värvi tüüp lateksvärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt)  

Hõõrdekindlus Vähemalt klass 1 (ISO 11998) 

Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Libisemiskindlus R10 (DIN51130) Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Libisemiskindlus R10 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

Variant 3  Klinkerplaat   

Vastavalt sisekujunduse projektile, plaadid peavad olema vastupidavad Libastumiskindlus R10 (DIN 51130) 

Kivi ja plaaditud põrandate puhul kasutatakse samast materjalist 
kivisoklit min. kõrgusega 6 cm. 

Tuletundlikkus DFL-s1 

6. SISUSTUS 

Söökla lauad peavad olema kergelt puhastatavad ja kaetud plastiku või muu vastupidava ja kergesti puhastatava materjaliga. 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Kooli sööklasaali projekteerimisel lähtutakse kooli õpilaste arvust. Aluseks võtta 0,75m² ühe istekoha kohta söögisaalis, mis on miinimumnõue. 
Saali vahetus lähenduses peavad paiknema kraanikausid kätepesuks ja soovitavalt ka tualettruumid. 
Söökla põrand peab olema kergesti puhastavast, vastupidavast materjalist ja taluma ka tulenevalt ruumi iseloomust märgpesu. Materjali tuleb pärast 
paigaldamist vahatada, kui seda nõuab kasutusjuhend. Juhul, kui kasutatakse muud viimistlusmaterjali peab see vastama eelnimetatud omadustele. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KÖÖK KOOS ABIRUUMIDEGA 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +20°C Suvel — 

Õhuvahetus 
Ventilatsioon lahendatakse vastavalt EVS 906 nõuetele 

Õhuhulgad 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,25 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks: R’w ≥55 dB Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A) 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Köögiseadmete toide 1×16A 230V Igale köögiseadmele, läbi pistikupesa või otse kaabliga 

Koristuspesa 1×16A 230V  Iga 12m tagant 

Juhataja töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Kontoritehnika komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V Side ühenduskoht (vajadusel) 

   

Valgustustihedus 500 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Köögi veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse iga kord erilahendusena vastavalt köögiseadmete tarnija poolt antavale ülesandele VK-osa 
projekteerimiseks. Koolide köögis on nõudepesuks vajaliku sooja vee temperatuur +65°C. See loetakse tagatuks nõudepesumasina kasutamisel 
(kuumutusseade on masina sees). Masina puudumisel lahendatakse see kas soojussõlmes eraldi boileri või elektrilise vaheboileriga. 
Reeglina kasutatakse suurköökide segisteid köögiseadmete komplekti kuuluvatel roostevabast terasest valamutel. Nõudepesumasin ja eelpesu laud 
segistiga kuuluvad köögiseadmete komplekti. 
Põrandal kasutatakse plasttrappe äravooluga Ø75…110. Katelde tühjendamise trapp peab olema äravooluga Ø100 ja üleni malmist või roostevabast 
terasest. Nõudepesumasina äravool peab olema lahendatud plasttrapiga DN110. Kõik trapid varustatakse happekindlast või roostevabast terasest 
restkaante ja kaane tugirõngaga.  
Reeglina on köögi operaatoriks toitlustusfirma, seetõttu tuleb kööki paigaldada eraldi veemõõtja.  
Köögi heitvetele paigaldatakse rasvapüüdja. Viimase suuruse valikul lähtutakse lisaks arvutuslikele vooluhulkadele ka mõistlikust tühjendamise tsüklist. 
Tühjendusvälp ei tohi olla lühem kui 1× 3 nädala tagant. Rasvapüüdja võimsus ei tohi olla alla 2 l/s. Rasvapüüdja tuleb varustada rasvanivoo-anduriga, 
mille signaal viiakse välja köögi seinale ja häire signaal hoone automaatikasse. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  LAGI  Kattevärv 

Köögis ja abiruumides kasutatavad viimistlusmaterjalid peavad olema 
hügieenilised ja hästi puhastatavad Reeglina tuleb seinad katta 
keraamiliste plaatidega, minimaalne paigalduskõrgus seintel 2000 mm. 
Plaadi mõõtmed ja tüüp vastavalt sisearhitektuursele lahendusele. 
Seinte plaatimata osadel kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- 
ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega 
kattevärvi 
Niiskete ruumide plastist seinakatte korral paksus 1,0 mm; veetihedus 
EN 13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1.  

Värvi tüüp lateksvärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt) 

Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) 

Laes kasutatav värv peab olema pestav. 
Köögiruumides ripplagesid kasutada ei tohi. Abiruumides võib ripplagesid 
kasutada, kuid soovitav on neid siiski vältida.  
 

Kattevärvi hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998)   

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 74 ja p. 75 nõuetele. 

Variant 1  Klinkerplaat   

Vastavalt sisekujunduse projektile, plaadid peavad olema vastupidavad, libisemiskindlad 

Tuletundlikkus DFL-s1 Libastumiskindlus R10 (DIN 51130) 

Kivi ja plaaditud põrandate puhul kasutatakse plaatimata seintel samast materjalist kivisoklit min. kõrgusega 6 cm. 
Juhul, kui konstruktiivsetel põhjustel ei ole põhjendatud keraamiliste plaatide kasutamine võib kasutada ka analoogsete omadustega rullmaterjali (PVC 
vms.), mille kasutamine lepitakse tellijaga kokku eraldi. 
PVC rullmaterjal /turvapõrand vastavalt EN 13845/13553; paksus ≥ 2,0 mm; veetihedus – veetihe vastavalt EN 13553 Osa A; bakterite paljunemine DIN EN 
ISO 846, osa C – ei ole bakteritele kasvulavaks; jääkdeformatsioon EN 433 < 0,1 mm 
PVC turvapõrandat kasutades: seinale pöörded 10 cm ulatuses; paanid ühendatakse kuumkeevitusega, tihenduspasta kasutamine kohtades, kus 
keevitamine pole võimalik. Katte paigaldamisel tuleb hoolas olla põrandate ja seinte liitumiskohtades, ülespöördeid tehes, samuti peab olema õige 
põrandakalle (max 1:50). Samuti tuleb erilist tähelepanu pöörata põrandakaevude tegemisele.  

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Köögi suuruse määrab ära kooli õpilaste arv. Tehnoloogilise lahenduse täpsustab reeglina seadmeid tarniv firma. 
Abiruumide lõplik koosseis sõltub projekteerimise lähteülesandest. Igal juhul peavad olema köögi juures personaliruum koos tualettruumi ja 
pesemisruumiga. 
PVC seinakatted peavad olema ette nähtud niisketes ruumides kasutamiseks – vuugid ühendatakse kuumkeevitusega või vastavalt tootja poolsetele 
juhistele. Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale, olema vastupidav ja lihtsalt puhastatav. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART ÕPETAJATE TUBA 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 1,5 l/s põrandapinna m² kohta. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 

Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥30 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks  Ln,w 63 dB 
Üldkasutatava ruumi ja õpetajate toa vahel Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.8s sagedustel 250-2000Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Vastavalt töökohtade arvule 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 2 komplekti 

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A, 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Miniköögi pesad 4×16A, 230V vajadusel lisaks mikrolaine ahjule ja nõudepesu masinale (toitegruppe 2-4) 

Valgustustihedus 300 lx; arvutitöökohtadel  500 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Valamu(d) varustatakse külma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altühendatavat kangsegistit, mis ühendatakse veevõrku läbi suluga 
nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek, kuid see ei kehti üksikutele veevõtupunktidele. Segisti arvestatakse vooluhulgale 0,1 l/s, 
äravool 0,3 l/s. 
Äravool lahendatakse sifooni Ø32mm ja plasttorustikuga Ømin50mm. Kraanikausi paigalduskõrguseks 0,9m. Puhkenurga olemasolul seal roostevaba 
köögivalamu  

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  Kattevärv 

Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks. Juhul kui ette nähtud kraanikauss, tuleb seinapind kraanikausi taga 

katta keraamiliste plaatidega minimaalselt põrandast 1,5 m ja laiusega 
0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud nurka, tuleb plaatida ka 
kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; 
veetihedus EN 13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1. 

Variant 2 Akustiline ripplagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3  Vaipkate (plaatvaip) Variant 4 Vaipkate (rullvaip) 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Lõnga kaal Minimaalselt 600 g/m² 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vähemalt Bfls1 (EN 13501-1) 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA) Kiu koostis 100% polüamiid (PA) 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) 

Variant 5 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest.  
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. Vaipkatete valikul on eelistatud 
nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted. 
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Variant 6  Parkett   

Parkettpõrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nõuetest. Parkettidest on võimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja 
ekspluatatsiooni seisukohast on õigem valida õlitatud põrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 ±0,5mm. Parkettpõrandaid 
kasutades peaks valima kõvemaid puuliike (tamm või tammest kõvemaid vastavalt Brinelli testile).  

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Õpetajate toa suurus peab olema selline , mis võimaldab paigutada ruumi piisav arv laudu, töökohtade suhtarv õpetajate koguarvule ca ⅛. Igal peab 
olema õpetajal minimaalselt üks lukustatav kapikoht isiklike õppevahendite ja ülevaatamata kontrolltööde jaoks. Funktsionaalselt peab olema õpetajate 
toa juures õpetajate garderoob (juhul, kui see ei ole lähendatud üldgarderoobis või eraldi kappidega) ja väike kööginurk, koos puhkenurgaga. Kööginurgas 
peab olema minimaalselt koht nõude jaoks, koos kuivatusrestiga, koht roostevabast terasest kraanikausile ja külmkapile. 
Kraanikausi tagune sein – niiskete ruumide plastkatet kasutades – soovitatav teostada ilma vuukideta. Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid 
kemikaale, olema vastupidav ja lihtsalt puhastatav.) 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KABINET 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 10 l/s/inimese kohta, kuid 
mitte vähem kui 2 l/s  põrandapinna m² 
kohta 

Arvestades, et tulevikus võib inimeste arv tööruumis muutuda tuleb 
inimeste arvuks tinglikult arvestada 1 inimene /5-7 põrandapinna m² 
kohta (näiteks 13m² kabineti puhul arvestada vähemalt 2 inimesega) 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s 

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, 
võib kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Konfidentsiaalsust vajavate ruumide vahel: R’w ≥52 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.8s sagedustel 250-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Arvuti töökoha komplekt/ 
1 töökoht 

2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Arvestades, et tulevikus võib töökohtade arv tööruumis muutuda 
tuleb töökohtade arvuks tinglikult arvestada  1 töökoht /5-7 
põrandapinna m² kohta (näiteks 13m² kabineti puhul arvestada 
vähemalt 2 töökohta). 

Varupesad: 2×16A, 230V Vajadusel 

Koristuspesad 1x16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Valgustustihedus 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Reeglina puudub Vältida ülemise korruse kanalisatsiooni torude paigaldamist lakke, kui on vältimatu tuleb need helikindlalt 
isoleerida 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3  Vaipkate (plaatvaip) Variant 4 Vaipkate (rullvaip) 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Lõnga kaal Minimaalselt 600 g/m² 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vähemalt Bfls1 (EN 13501-1) 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA) Kiu koostis 100% polüamiid (PA) 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) 

Variant 5 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,0 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. Vaipkatete valikul on 
eelistatud nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted. 

6. SISUSTUS 
 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART AULA 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C  

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 8 l/s/inimese kohta või 5 l/s põrandapinna m² kohta. Õhuvahetuse suurus arvutatakse reeglina inimeste 
arvu järgi. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi efektiivsus peab tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte. 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 
Vaheseintel:   R’w ≥55 dB 
Uksed üldkasutatavate ruumide vahel: R’w ≥40 dB 
Uksed aula ja õppeklassi vahel  R’w ≥50 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks Ln,w ≤48 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus:  Vastavalt eriprojektile. 

Sõltuvalt võimendussüsteemi valikust, tuleb lahendada saali akustika. Igal 
juhul tuleb teatud osas summutada nii seinu kui lage 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Saali lavapoolses osas 

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V Saali lavapoolses osas 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V Projektori ühenduskoht – laes 

Projektori ühendus arvutiga AV kaabel RCA otstega VGA kaabel DB-15 otstega Projektori ühendus saali lavapoolses osas 

Koristuspesa 1×16A 230V  Ukse juures ja 12m vahedega 

Varupesad 2×16A, 230V Teisele poole lava, saali keskele ja saali taha nurkadesse 

Põrandakarp pistikupesadega 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V Vajadusel -projektori ühenduskaablid ja reservtorud audio/video 
kaablitele 

Lava pistikupesad 4×(16A, 400V; 4x16A, 230V) Hajutatuna nelja gruppi 

Pistikupesad prožektoritele ja 
projektori ekraanile 

1×16A, 230V Lava stangedele kinnitatavate valgustite ühendamiseks näha ette 
iga prožektori jaoks eraldi pistikupesa 

Aula lavapiirkonna valgustus tuleb lahendada vastavalt lähteülesandele ning tulenevalt ruumi ja lava eripäradest. 
Aula valgustus on juhitav, et võimaldada üritustel valgustite sisse-väljalülitamise asemel neid vastavalt vajadusele dimmerdada. Lava valgustus peab 
olema dimmerdatav, kasutada programmeeritavaid juhtimisseadmeid.  
Lava prožektorite kinnitamiseks näha ette stanged lava ette, kohale ja külgedele. 
Juhul, kui lähteülesandes pole määratud teisit, tuleb lavavalgustus tagada vähemalt 8 LED valgustiga (≥5 000lm)  milles igaühes on värvide segamise 
võimalus (värvivalik: punane, roheline, sinine ja valge LED) ja vähemalt kolme erineva valgusnurga valiku võimalus ning 8 prožektorit võimsusega 500W 
koos värvifiltritega ja reguleeritava valgusvihuga 10⁰…60⁰. Kui valgustite kõrgus on ≥3,5 meetrit, tuleb paigaldada elektriliselt kaugjuhitav üles-alla käiv 
spetsiaalne stange. Valgustite juhtimiseks tuleb kasutada 19“ valgustusdimmereid ja valgusjuhtimisepulti. 
 

Valgustustihedus 300 lx , lava piirkonnas 500 lx, lava valgustus eri projekt. 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Vajadus puudub 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  Kattevärv 

Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks.  

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba 
põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  

Variant 4  Parkett   

Parkettidest on võimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. Vastupidavuse ja ekspluatatsiooni seisukohast on õigem valida õlitatud põrand. Laudparketi 
minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 ±0,5mm. Parkettpõrandaid kasutades peaks valima kõvemaid puuliike (tamm või tammest kõvemaid vastavalt 
Brinelli testile).  
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6. SISUSTUS 

Aulasse tuleb ette näha heli võimendussüsteem, prožektorid koos stangedega, eesriie-kulissid, . 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Eraldi aula projekteerimine on otstarbekas suuremates koolides. Ruum on reeglina vähe kasutatav muudeks tegevusteks v.a. tantsu-, muusika- ja 
näiteringid. Aulat võib projekteerida kombineeritult teiste ruumidega. Alg- ja põhikoolides võib aula funktsiooni ühendada spordisaaliga. 
Juhul, kui aula on projekteeritud eraldi ruumina täidab ruum esinduslikku eesmärki. 
Aulasse tuleb projekteerida ja ehitada  helivõimendussüsteem.  
Põrandamaterjali valikult tuleb lähtuda lisaks aula esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest. Valikul tuleb lähtuda esinduslikkusest, materjali 
pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART VÕIMLA KOOS INVENTARI HOIDLAGA 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +18°C (spordisaal); +21°(võimla-aula) 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 

Võimlasaalis 12 l/s/inimese kohta või 2 l/s põrandapinna m² kohta. Õhuvahetuse piisavust tuleb kontrollida 
arvestades soojuseraldustega ruumis. 
Õhuvahetus hoidlaruumis 0,5 l/s põrandapinna m². Arvutusliku õhuvahetuse tagab väljatõmme, mis osaliselt või 
täielikult kompenseeritakse siirdõhuga. 
Võimla ventilatsioonisüsteem peab olema kaitstud või selliselt lahendatud, et oleks välditud selle deformeerumine 
võimla normaalsel kasutamisel 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,25 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte 
Tsentraalne küttesüsteem, radiaatorküte. Lisaks sellele võib võimlasaalis olla ventilatsiooniga ühildatud õhkküte 
Võimla küttetorustik ja küttekehad peavad olema kaitstud või selliselt lahendatud, et oleks välditud nende 
deformeerumine võimla normaalsel kasutamisel. 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 
Vaheseintel:   R’w ≥55 dB 
Uksed üldkasutatavate ruumide vahel: R’w ≥40 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks Ln,w ≤53 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A) 

Järelkõlakestus:  ≤1.5s sagedustel 125-2000Hz . 

 

Akustilise materjaliga kaetud seinapinna suurus sõltub saali parameetritest. 

 Alla 450 m² põrandapinnaga saali puhul peab akustilist materjali seinas olema 20-30m² ja laes 60-80% laepinnast, juhul kui saali kõrgus on ca 7m; 

 450- 900 m² põrandapinnaga saali puhul peab akustilist materjali seinas olema 30-50 m² ja laes ca 90%. Arvestatud on saali kõrguseks konstruktsiooni 
peale 9,0 m; 

 Väikestes saalides 100-300 m² peab seinas olema 30-50 m² akustilist materjali ja laes 40-50 % põrandapinnast; 
Antud näitajad saalidele on kirjeldatud üldiste soovitustena ja on rakendatavad juhul kui kasutatakse hästi summutavaid materjale. Vastutus 
lõpptulemuse saavutamise eest lasub ehitajal. 
Akustilise materjali paigutamisel ja lahendustes tuleb lähtuda võimla spetsiifikast. Soovitavad on akustilised plaadid paigutada kas perforeeritud või 
ribiliste materjali taha, et tagada seinapinna piisav tugevus 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Varupesad 2×16A, 230V Kaitstud palli eest, min. 8 tk hajutatuna. 

Koristuspesa 1×16A, 230V, IP 44 Inventari ruumis 

Pistikupesad tabloodele 2x16A, 230V Lae all 

Valgustustihedus 500 lx  põrandapinnal 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Vajadus puudub 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) Tuletundlikkus D-s2,d2 

SEIN  Kattevärv LAGI  Kattevärv 

Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks.  

Võimla seinad ja lagi peavad olema osaliselt kaetud akustilise materjaliga 

PÕRAND  

Variant 1  Variant 2  

Pindelastne või kombineeritud sportpõrand klassiga „A” või „C” (EN 
14904), mis toetub spetsiaalsete kummipuhvritega laagidele ning mille 
katteks on kas massiivparkett, laudpõrand või muu nõuetele vastav 
sportkate.  

Olemasolevale aluspinnale paigaldatav punktelastne spordikate, mis kuulub 
klassi „P” (EN14904) ja mille sammulöögi summutus on min 37 % (EN 14808). 
Kate peab olema hõlpsasti hooldatav, kuid samas piisava haardeteguriga  
(haardeteguri on normeeritud ka klassiga P 

 

6. SISUSTUS 

Projekteerida ja paigaldada radiaatori katted (katted ei tohi halvendada õhu tsirkuleerimist), akna – ja valgustite kaitsed, varbseinad. Projekteerida 
võimlasse põhi korvpallilauad, lisaks külgedele kahe väljaku jaoks reguleeritava kõrgusega korvpallilauad. Võrkpalli võrgupostide kinnitushülsid, 
ronimisköied (2 tk) siinil., hülssi asetatavad rööbaspuu ja võimlemiskang, tabloo. Tuleb ette näha piisav hulk võimlemisredeleid mida saab kasutada ka 
tribüünidena. 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Võimla projekteerimisel tuleb lähtuda eelkõige kooli suurusest, samuti võimla kasutamisest koolivälisel ajal. Võimla ehitamine ainult kooli oma kasutuseks 
ei ole majanduslikult otstarbekas. Juhul, kui seda väiksemas mahus teha, tuleb võimla ja aula funktsionaalselt ühendada. 
Reeglina tuleb võimla projekteerida eraldi ehitusmahtu. Võimla kompleks peab olema iseseisavalt kasutatav. 
Võimla on suur müraallikas. Võimla alla õpperuume projekteerida ei tohi, küll aga riietusruume ja teisi liikumisega seotud ruume (aeroobikasaal, jõusaal, 
maadlussaal jne.) Kõikides saalides tuleb põrandale märkida projektis ette nähtud väljakute jooned ja paigaldada põrandatesse vastavad postide jm. 
kinnituselemendid.  
Üle 450 m² suuruste saalide projekteerimisel on soovitav näha ette saali jagamine vahevõrguga kaheks. Sel juhul  peavad korvpallilauad olema kas 
mehhaaniliselt või elektriliselt ülestõstetavad. 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART RAAMATUKOGU 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C  

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 1,5 l/s põrandapinna m² kohta. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 
Vaheseintel:   R’w ≥55 dB 
Uksed üldkasutatavate ruumide vahel: R’w ≥40 dB 
Uksed raamatukogu ja õppeklassi vahel R’w ≥50 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks Ln,w ≤48 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz 

Järelkõlakestuse vähendamiseks sobiva suuruseni kasutada siseviimistlusel 
helisummutavaid materjale ja konstruktsioone 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Igal töölaual 

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Iga 12m tagant 

Varupesad 2×16A, 230V Vastavalt vajadusele 

Kontoritehnika komplekt  2×RJ45; 2×16A, 230V 2 komplekti 

Valgustustihedus 500 lx (lugemissaal, teeninduslett); 200 lx (riiulitel) 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Vajadus puudub 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  Kattevärv 

Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks. 
Laed on soovitav lahendada heli summutavatena 

 

Variant 2 Akustiline ripplagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 nõuetele. 
Põrandamaterjali valik ja põrandate konstruktsioon, eelkõige lugemissaali osa peab olema selline, mis oleks pigem heli summutav. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba 
põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  

Variant 4     

Põrandakattematerjal, mille helisummutavus, kasutusklass, kulumiskindlus jms. on samaväärne variant 1 ja variant 2 põrandakattematerjalidega.  

6. SISUSTUS 

 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Raamatukogu projekteerimisel tuleb eriti väiksemates asulates paiknevates koolides silmas pidada kogu asula ja ümbruskonna vajadusi. Võimalusel 
kaaluda kohaliku omavalitsuse ja kooli raamatukogu ühendamist. Mahuliselt peaks raamatukogu paiknema nii, et raamatukogus oleks kaks eraldi 
sissepääsu - üks kooli poole pealt ja teine sissepääs oleks avalik. Avaliku sissepääsu juures peab olema info-ja teeninduslaud ning kartoteegikapid ja 
elektroonilised otsinguarvutid. 
Projekteerimisel tuleb silmas pidada õpilaste iseseisva töö võimalusi kooliprogrammi raames. Raamatukogu peaks vähemalt põhikooli osas olema nn. 
pikapäevarühma ruum, kus on võimalik teha nii iseseisvat kui grupitööd. Vajadusel võib grupitöö ruume olla mitu, mida on võimalik kasutada ka õpetajate 
nõupidamiste tarbeks vms. 
Vajadusel ja raamatukogu suurusest lähtudes võib kooli ja avaliku osa lugemissaali projekteerida eraldi ruumidena. 
Raamatukogu avaliku osa juures peavad olema tualettruumid (millest üks peab olema invavarustusega) ja eraldi koristusvahendite ruum. 
Vajadusel nähakse ette eraldi kinnine fondihoidla. 



Riigi Kinnisvara AS | Lasnamäe 2, 11412 Tallinn 

Ilmakaareliselt peaks raamatukogu ruumid paiknema kas põhja või idakaares. Kui see ei ole võimalik, seda eriti rekonstrueeritavates hoonetes, peab 
akendele ette nägema päikest varjavad välised žalusiid vm. arhitektuurselt sobivad elemendid. 
Raamatukogu lugemisaalide projekteerimisel tuleb ette näha suhteliselt suuremad klaasipinnad. 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART ARSTIKABINET 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C  

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad Vähemalt 1,5 l/s põrandapinna m² kohta.  

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 
Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥30 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks  Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.8s sagedustel 250-2000 Hz 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“  

Varupesad 2×16A, 230V Vastavalt kasutatavale tehnoloogiale 

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Valgustustihedus 500 lx Värviesituse üldindeks Ra≥90 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Keraamiline valamu varustatakse külma-sooja vee ja kanalisatsiooniga. Segisteina kasutatakse altühendatavat kangsegistit, mis ühendatakse veevõrku 
läbi suluga nurkliideste. Sooja vee ooteaeg ei tohi olla pikem kui 10 sek., kuid see ei kehti üksikutele veevõtupunktidele. Segisti arvestatakse vooluhulgale 
0,1 l/s, äravool 0,3 l/s. 
Äravool lahendatakse sifooni Ø32mm ja plasttorustikuga Ømin50mm. Kraanikausi paigalduskõrguseks 0,9m. 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI  Kattevärv 

Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 12 (matt) - 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks. 
Laed on soovitav lahendada heli summutavatena 

Ruumi seinad peavad olema kergesti puhastavast materjalist ja 
hügieenilised. Värvimisel kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- 
ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega 
kattevärvi 
Seinapind kraanikausi taga katta keraamiliste plaatidega minimaalselt 
põrandast 1,5 m ja laiusega 0,8 m. Juhul kui kraanikauss on paigaldatud 
nurka, tuleb plaatida ka kraanikausiga piirnev külgsein. 
Variant 2: niiskete ruumide plastist seinakate, paksus 1,0 mm; 
veetihedus EN 13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass M1. 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale, võimaldama niisket koristust ja desinfektsiooni. Kattematerjalide põhiomadused peavad 
vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest 
lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  

Ruumi põrand peab olema kergesti puhastavast materjalist ja hügieeniline.. 

6. SISUSTUS 

Ruumis peab olema voodi haige lapse ajutiseks isoleerimiseks.  

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Arstikabineti minimaalseks suuruseks on 5×3,2m. Alla 16 m² arstikabinet olla ei tohi. Ruum peab võimaldama kontrollima laste kuulmist, nägemist, samuti 
kaalumist.  
Ruumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldi ruumiosa. 
Ruum peab olema varustatud kraanikausiga.    Ruum peab olema projekteeritud loomuliku valgustusega. 

8. MUUDATUSED 

 



Riigi Kinnisvara AS | Lasnamäe 2, 11412 Tallinn 

RUUMIKAART GARDEROOB, FUAJEE (KOOLIHOONES) 

1. SISEKLIIMA 
Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +20°C 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Garderoobis 1,5 l/s põrandapinna m² kohta. Arvutusliku õhuvahetuse tagab väljatõmme, mis osaliselt või täielikult 
kompenseeritakse siirdõhuga. 
Vajalik õhuvahetus fuajees on 1 l/s põrandapinna m2 kohta. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,25 m/s 

Jahutus  

Küte Tsentraalne küttesüsteem, soovituslikult põrandaküte, selle ebaotstarbekuse korral radiaatorküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, võib 
kasutada radiaatorkütte korral termostaate. 

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks ja taandatud 
löögimürataseme indeks : 
Lähtuvalt fuajeega piirnevatele ruumidele kehtestatud 
nõuetest 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <40 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A) 

Järelkõlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000Hz. 

Ruumi helisummutuse vajadus tuleneb selle asukohast ja kasutatavast garderoobisüsteemist. Juhul, kui ruumis on piisavalt heli 
summutavaid pindu (mööbel, nagid jms.) lisameetmeid tarvitusele võtta ei ole vajalik. Kui garderoobis kasutatakse 
lukustatavaid metallkappe, siis on vajalik kas osaline laepindade või ka seinapindade summutamine. Iga konkreetse olukorra 
kohta koostatakse olukorda arvestav akustiline lahendus 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Koristuspesa 1x16A 230V  Iga 12m tagant 

Varupesad 2×16A, 230V Vastavalt vajadusele 

Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Vajadusel – infolaua- ja/või turvatöötaja tarbeks 

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V Vajadusel - h=2,0m 

Valgustustihedus 200 lx töökohal 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Vajadus puudub 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 

Kattevärv Variant 1  Akustiline (ripp)lagi 

Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 

  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND   

Vastavalt sisekujunduse projektile   
Fuajee ja garderoobi põrand saab reeglina kõige suurema koormuse osaliseks, kuna sinna sisenetakse välisjalanõudega. Kiviplaatide kasutamine on 
soovituslik. Mingil juhul ei tohi põrand olla libe, seda ka märjalt 
Tuletundlikkus DFL-s1   
Libastumiskindlus R9 (DIN 51130)   
Plaadid peavad olema vastupidavad 
Kivi ja plaaditud põrandate puhul kasutatakse samast materjalist kivisoklit min. kõrgusega 6 cm. 

6. SISUSTUS 

 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Garderoobi tehnoloogiline lahendus sõltub konkreetse koolihoone projektlahendusest. Õpilase seisukohast on kõige praktilisem ja turvalisem 
lukustatavate kappide süsteem. 
Funktsionaalselt on soovituslik, et tänava jalanõudega ja vahetusjalanõudega läbitavad liikumisteed ei ristuks. 
Reeglina tuleb fuajeesse ette näha koht valvele.  

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART SOOJASÕLM / KATLARUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Ruumi õhuvahetus ja küte peavad olema sellised, et õhutemperatuur kütmisel ei oleks alla +10°C, oleks tagatud 
plahvatusohutus ja õhu relatiivne niiskus üldjuhul mitte üle 70%. Ruumi maksimaaltemperatuur on piiratud 
sinna paigaldatavate seadmete lubatud maksimaaltemperatuuriga.  Õhuvahetus 

Õhuhulgad Vähemalt 0,5 kordne õhuvahetus. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis   

Jahutus Puudub 

Küte Radiaatorküte 

Ruumi temp. reguleerimine  

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Lähtuvalt soojasõlme/katlaruumiga 

piirnevatele ruumidele kehtestatud 
nõuetest 

Liiklusest põhjust. müra normtase 
Tehnosüsteemide müratase: 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 
Tehnosüsteemidest tingitud müra 
tõkestamiseks tuleb rakendada 
täiendavaid heliisolatsiooni meetmeid 
tagamaks normatiivse mürataseme 
piirnevates ruumides. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Tehnoruumide komplekt 2×16A, 230V 

1×16A, 3×400V 
Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades 
hoolduspaikade läheduses 

Valgustustihedus 200 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Ruumi veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse vastavalt katla-osa projekteerijalt saadavale ülesandele. 
Äravoolu Ø(min)75 roostevabast või happekindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga, kuivamisel isesulguva haisulukuga plasttrapiga põrandas. 
Veevarustuses antakse külma vee ühendus sooja vee valmistamiseks, sooja vee ja sooja vee ringluse ühendused soojusvahetisse ja võimalus DN 25 
külma vee süsteemist täita küttesüsteemi. 
Katla ja soojussõlme ruumi tuleb paigaldada roostevaba terasest valamu sooja-külma veega kätepesuks, mis peab paiknema põrandatrapi lähedal. 
Segisti tootlikus max 6l/min. 
Õlikatelde kasutamisel peab kasutama õlilukuga trappe või väikest restkaevu õlipüüdjaga. Kanalisatsioon ei vaja hoonevälist õlipüüdjat 
Vajadus mõõta sooja vee valmistamisele minevat külma vett täpsustatakse iga kord eraldi. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN Kattevärv LAGI 
Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv  
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Värvi hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND Põrand peab olema veetihe. Kui ruumi all ei paikne teisi ruume, siis võib kasutada vastavat värvi. Muudel juhtudel tuleb põrand katta 
PVC –rullmaterjaliga. Teha ülepöörded seintele min. kõrgusega 10 cm. Põranda kalle ruumis on soovitavalt i=0,005…0,01, trappide 
juures 1m raadiuses imin=0,01. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Soojasõlme ruum tuleb lahendada vastavalt Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu soovitusele „Soojussõlmed : juhised ja eeskirjad“ 2007 
Soojasõlme üldine tuleohutus peab vastama Vabariigi Valitsuse määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“. 
Katlaruumi tuleohutus peab vastama EPN 10.8 “Ehitiste tuleohutus. Osa 8. Katlamajad ja –ruumid” nõuetele 
Ruumi asukoha valikul tuleb arvestada ka seda, et see on potentsiaalne müraallikas ning seda ei tohiks paigutada vahetult müra seisukohalt nõudlike 
ruumide naabrusesse. 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART VENTILATSIOONISEADMETE RUUM / JAHUTUSKOMPRESSORIRUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Ventilatsiooniseadmete ruumi õhuvahetus ja küte peavad olema sellised, et õhutemperatuur kütmisel ei oleks 
alla +5°C ja õhu relatiivne niiskus üldjuhul mitte üle 70%. Ruumi maksimaaltemperatuur on piiratud sinna 
paigaldatavate seadmete lubatud maksimaaltemperatuuriga.  Õhuvahetus 

Õhuhulgad Vähemalt 0,5- kordne õhuvahetus 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis   

Jahutus Vajadusel jahutatakse jahutuskompressori ruumi 

Küte Radiaatorküte 

Ruumi temp. reguleerimine  

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Lähtuvalt ventilatsiooniseadmete ruumiga 

piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest 
Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide 
müratase: 

Ruumis asuvatest tehnosüsteemidest tingitud müra 
tõkestamiseks tuleb rakendada täiendavaid heliisolatsiooni 
meetmeid tagamaks normatiivse mürataseme piirnevates 
ruumides. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Tehnoruumide komplekt 2×16A, 230V 

1×16A, 3×400V 
Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades 
hoolduspaikade läheduses 

Valgustustihedus 200 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Ruumi tuleb ette näha plasttrapid äravooluga Ø50…75. Õhu vastuvõtukambrisse sifoonita trapp äravooluga 
min. Ø32 (ühendusega sifooniga trappi või sifooni soojas ruumis). Plasttrapid peavad olema metallist restide 
ja restide tugiraamidega ning ventilatsiooniseadmete ruumis varustatud kuivamisel isesulguvate 
haisulukkudega. Trappide arv õhu vastuvõtukambris tuleneb ehituslikust kallet võimaldavast põranda 
paksusest. Kalle õhu vastuvõtukambris trapi suunas tuleb tagada i=0,02. Ventilatsiooniseadmete ruumi 
trapid paigaldatakse ventilatsiooniseadmeist kondensaadi väljundite lähedusse arvestusega, et kondensaat 
masinast juhitakse trappi põrandapealse plasttoruga Ø32. 
Ruumi trappide restid peavad võimaldama ava Ø32 lõikamist kondensaadi väljundite Ø20…32 ühendamiseks 
ventilatsiooniseadmetest.  
Ventilatsiooniseadmete ruumi tuleb paigaldada roostevaba terasest valamu sooja-külma veega kätepesuks, 
mis peab paiknema põrandatrapi lähedal.  

Tulekustutuse seisukohalt on 
ventilatsiooniseadmete ruum vaadeldav 
omaette tuletõkkesektsioonina. Ruum 
varustatakse analoogiliselt hoone teiste 
osadega tuletõrjekraanide ja 
automaatkustutusega. 
Tuletõrjekraane ei pea paigaldama 
omaette tuletõkkesektsioonina 
ehitatavasse tehnilisse keldrisse ja 
pööningule. 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN Kattevärv LAGI 
Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Värvi hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND Põrand peab olema veetihe. Kui ruumi all ei paikne teisi ruume, siis võib kasutada vastavat värvi. Muudel juhtudel tuleb põrand katta 
PVC –rullmaterjaliga. Põrandakatte tulekindlus peab vastama Päästeameti nõuetele. Põranda kalle ruumis on soovitavalt i=0,005…0,01, 
trappide juures 1m raadiuses imin=0,01. Teha ülepöörded seintele min. kõrgusega 10 cm. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 
 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Ventilatsiooniseadmete ruumi tuleohutus peab vastama Vabariigi Valitsuse määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“. 
Ventilatsiooniseadmete ruumi asukoha valikul tuleb arvestada ka seda, et need on potentsiaalsed müraallikad ning neid ei tohiks paigutada vahetult 
müra seisukohalt nõudlike ruumide naabrusesse. Vältida tuleb asukohta suure sildega konstruktsioonidel või kergkonstruktsioonidel. Piirete 
projekteerimisel tuleb lähtuda lisaks konstruktiivsetele nõuetele ka akustilistest nõuetest. Ventilatsiooniseadmete ruum tuleb projekteerida “ujuva” 
põrandaga nii, et seadmete vibratsioon ei leviks konstruktsiooni ning piirdekonstruktsioonide mürapidavus peab olema selline, et müratase 
naaberruumides ei ületaks lubatut. Ventilatsiooniseadmete ruumi suurus peab võimaldama sinna paigaldatud seadmete normaalset hooldamist. 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART VEEMÕÕDUSÕLM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Vähemalt +10°C 

Õhuvahetus Tsentraalne väljatõmme. Kompensatsiooniõhk osaliselt või täielikult siirdõhuna läbi uksealuse pilu või siirdeõhu 
resti. 

Õhuhulgad Vajalik õhuvahetus 1,0 l/s/põrandapinna m². 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis   

Jahutus Puudub 

Küte Radiaatorküte 

Ruumi temp. reguleerimine  

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Lähtuvalt veemõõdusõlmega piirnevatele 
ruumidele kehtestatud nõuetest 

Liiklusest põhjust. müra normtase 
Tehnosüsteemide müratase: 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 
LpA,max <40 dB(A) 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Tehnoruumide komplekt 2×16A, 230V 

1×16A, 3×400V 
Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades 
hoolduspaikade läheduses 

Valgustustihedus 200 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Veemõõtja külmale veele. Veemõõdusõlm komplekteeritakse vastavalt kohaliku 
vee-ettevõtte nõuetele. Ruumi põrandasse paigaldatakse roostevabast või 
happekindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga, kuivamisel isesulguva 
haisulukuga plasttrapp äravooluga min. Ø50 mm. Valamu pole vajalik. 

Tulekustutus : Vastavalt Päästekeskuse nõudmistele. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et) Tuletundlikkus B-s1,d0 

SEIN Kattevärv LAGI 
Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv  
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Värvi hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND Põrand peab olema veetihe. Põrand peab olema veetihe. Põranda kalle ruumis on soovitavalt i=0,005…0,01, trappide 
juures 1m raadiuses imin=0,01. Teha ülepöörded seintele min. kõrgusega 10 cm. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 

 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART ELEKTRIKILBIRUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Ruumi õhuvahetus ja küte peavad olema sellised, et õhutemperatuur kütmisel ei oleks alla +5°C ja õhu 
relatiivne niiskus üldjuhul mitte üle 70%. Ruumi maksimaaltemperatuur on piiratud sinna paigaldatavate 
seadmete lubatud maksimaaltemperatuuriga. Ülerõhk 

Õhuvahetus 

Õhuhulgad 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis   

Jahutus 

Juhul, kui kilbiruumi paigaldatakse lisaseadmeid (näiteks UPS) tuleb ruumiõhu temperatuur valida vastavalt 
tehnoloogilistele nõuetele. Õhuvahetuse piisavust tuleb kontrollida arvestades soojuseraldustega ruumis. 
Vajadusel tuleb suurendada õhuvahetust või paigutada seadmed hoonesse hajutatumalt. Ruumi arvutusliku 
soojuskoormuse korral alla 100 W/m² mehaanilist jahutust üldjuhul kasutada ei ole vaja. 

Küte Reeglina puudub, vajadusel elektriküte 

Ruumi temp. reguleerimine  

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Lähtuvalt kilbiruumiga piirnevatele 
ruumidele kehtestatud nõuetest 

Liiklusest põhjust. müra normtase 
Tehnosüsteemide müratase: 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 
LpA,max <40 dB(A) 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Tehnoruumide komplekt 2×16A, 230V 

1×16A, 3×400V 
Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades 
hoolduspaikade läheduses 

Valgustustihedus 200 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Veevarustus ja kanalisatsioon puudub. 
Keelatud on vee- ja kanalisatsioonitorustike läbiminekud kilbiruumist.  

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN Kattevärv LAGI 
Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv  
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Värvi hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND  

Variant 1 Betoon, töödeldud tolmuvabaks 

Variant 2 Homogeenne PVC Variant 3 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 

 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Peakeskuse ruum peab olema väljast võimalikult hästi ligipääsetav. Võimalusel tehakse kilbiruumi eraldi sissepääs väljast. Keldrikorrusel oleva 
peakeskuse ruumi põrand peab olema 100mm võrra kõrgem  ülejäänud põrandast. Kui see ei ole võimalik projekteeritakse kilbiruum nii, et välise 
(välisühenduse kaablite paigaldus) kaabelduse maa kilbiruumi oleks võimalikult sirge ja lühike ning paiknema võimalikult lähedal suurtele tarbijatele. 
Asukoht peab olema selline, et seadmete vahetus on võimalikult lihtne. Seadmete teenindamiseks peab jääma piisavalt ruumi (vähemalt 1500mm). 
Ruumi suurus peab olema piisav seadmete paigutamiseks ja ruumi peab jääma vaba ruumi perspektiivsetele vajadustele. Peakeskuse lähipiirkonnas 
arvutitööruumid ei ole lubatud. Vajadusel tuleb kõrvalruumide kaitseks peakeskuse ruumi teha varjestus elektromagnetilise mõju vähendamiseks. 
Peakeskuse ruumile näha ette piisavad avad ja torud sisenevatele ja väljuvatele kaablitele. Vajadusel näha ette tõstetud põrand, kaablikorrus või 
põrandakanal. Kilbiruumi uksed peavad avanema väljapoole. Uste kõrgus üldjuhul 2100mm. 

Korrustele näha ette soovitavalt üksteise kohale jaotuskeskuse ruumid või nišid, mille lukustatav uks avaneb koridori. Ruumi minimaalne sügavus 800 
mm. Jaotuskeskuse ruum on soovitav paigutada kõrvuti nõrkvooluseadmete ruumiga. Jaotuskeskuse ruum peab olema piisav seadmete paigutamiseks 
ja omama piisavalt ruumi tõusukaablite redelitele. Roomi seinad peavad võimaldama keskuse ja kaabliredelite kinnitamist seinale. 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART NÕRKVOOLUSEADMETE, UPS-i RUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur 
Minimaalne temperatuur 15°C, maksimaalne +30°C, töötemperatuur +20°C. Õhu relatiivne niiskus üldjuhul 
mitte üle 70%. Ülerõhk. Õhuvahetus 

Õhuhulgad 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis   

Jahutus 
Ruumiõhu temperatuur valida vastavalt tehnoloogilistele nõuetele. Õhuvahetuse piisavust tuleb kontrollida 
arvestades soojuseraldustega ruumis. Vajadusel tuleb suurendada õhuvahetust või paigutada seadmed 
hoonesse hajutatumalt. Jahutusseadmed peavad olema dubleeritud. 

Küte Reeglina puudub, vajadusel elektriküte 

Ruumi temp. reguleerimine  

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Lähtuvalt seadmeruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud 

nõuetest 
Liiklusest põhjust. müra normtase 
Tehnosüsteemide müratase: 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 
LpA,max <40 dB(A) 

Ruumis asuvatest tehnosüsteemidest tingitud müra tõkestamiseks tuleb rakendada täiendavaid heliisolatsiooni meetmeid tagamaks 
normatiivse mürataseme piirnevates ruumides. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Seadmekappide pesad 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ 2 komplekti, asuvad vastasseintes 

   

Tehnoruumide komplekt 2×16A, 230V 
1×16A, 3×400V 

Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades 
hoolduspaikade läheduses 

Valgustustihedus 200 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Veevarustus ja kanalisatsioon puudub. 
Keelatud on vee- ja kanalisatsioonitorustike läbiminekud seadmeruumist.  

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN Kattevärv LAGI 
Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv  
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Värvi hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND  

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus =<0,1% (EN434/ISO23999) 
Elektrijuhtivus ≤109 Ω Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 
  Elektrijuhtivus ≤109 Ω 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Ruumi seinte ja lae pinnad peavad olema sellised, et need ei koguks tolmu. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART TREPIKODA  

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +17°C Suvel: — 

Õhuvahetus 
Vähemalt 0,5 kordne õhuvahetus. Tsentraalne ventilatsioonisüsteem. Õhurõhk trepikodades, koridorides ja 
teistes läbikäikudes tuleks dimensioneerida nii, et ei esineks õhuvoolu ühest ruumist teise.  

Õhuhulgad   

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis —  

Jahutus 
Reeglina puudub. Jahutusvajadus on sõltuv ruumi välispiiretest, asukohast ilmakaarte suhtes ja 
kasutusintensiivsusest. 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaatorküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine  

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Lähtuvalt trepikojaga piirnevatele ruumidele 

kehtestatud nõuetest. 
Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <40 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A) 

Järelkõlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Valgustustihedus ruumis 150 lx Valgustuse juhtimine hooneautomaatikaga (liikumine, päevavalgus, jne.) 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Oma tarbeks puudub Lubatud on transiittorustike läbiminekud (arvestades, et 

trepikojad on omaette tuletõkkesektsioonid). Erinevalt 
teistest seadmetest, võib trepi alla I korrusel paigutada 
veemõõdusõlme (seda koos tuletõrje möödaviigu el. 
siibriga, ilma pumpadeta). 

Tulekustutus evakuatsiooni trepikodades puudub. 
Evakuatsiooni trepikojad ei vaja automaatkustutust. Kui 
trepikoda pole evakuatsioonitee, kehtivad sellele tavaliste 
ruumidega analoogilised tuleohutusnõuded. 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Trepimarsid, vahemademed, korrusemademed  
Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 
  Korrusemademed Akustiline ripplagi 
  Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
  NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  

Korrusemademed Klinkerplaat Vahemademed, marsid  

Vastavalt sisekujunduse projektile Variant 1 Klinkerplaat – vt. korrusemademed 
Plaadid peavad olema vastupidavad ja libisemiskindlad. Variant 2 Puhas betoonpind, töödeldud tolmuvabaks 

Põrandakatte valikul lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
Juhul kui sisetrepid kaetakse klinkerplaatidega, tuleb trepiastmetel kasutada spetsiaalset libisemissoontega ja kumera esiservaga trepiplaati ning 
üldjuhul plaatida ka astme esiserv. 
Kõik astmed peavad olema teostatud täiendava libisemisekindlusega võrreldes tavapärase käiguteega, vajadusel veel ka märgistatud 
Trepikoja mademetel ja marssidel kasutada korrusemademete kattega samast materjalist lõigatud kivisoklit (ka betoonpinnakatte korral), minimaalse 
kõrgusega 6cm. Viimistleda tuleb ka trepiastme tõus ja seina äär. 

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Koolihoonete trepi tõusude vahele jääv ava peab olema minimaalne (reeglina mitte üle 10cm). Juhul kui renoveeritaval hoonel on eelnimetatud 
õhuruum suurem, tuleb see ava väiksemaks ehitada või, kui see ei ole võimalik, siis tuleb rakendada teisi meetmeid, mis välistaks inimeste kukkumise 
läbi korruste. Sama kehtib ka korruseid läbivate õhuruumide kohta 
Piirded tuleb koolides võimalusel projekteerida täispiiretena. Trepi piirded tuleb ette näha sellised, et need välistaks ronimist (ei tohi kasutada 
horisontaalseid vahetorusid, -trosse). Piiretes tuleb kasutada vastupidavaid materjale. Käsipuud teha pulbervärviga värvitud terasest, roostevabast 
terasest vms. Puidust, vineerist käsipuude kasutamine koolihoonetes pole soovitatav. Vältida tuleb teravaid nurki ja plastikute kasutamist. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KORIDOR  

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +20°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem 

Õhuhulgad Mitte vähem kui 1,0 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,25 m/s  

Jahutus 
Reeglina puudub. Jahutusvajadus büroohoones on sõltuv ruumi välispiiretest, asukohast ilmakaarte suhtes ja 
kasutusintensiivsusest. Koolihoone koridorides jahutus puudub. 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaatorküte 

Ruumi temperatuuri 
reguleerimine 

 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Lähtuvalt koridoriga piirnevatele ruumidele 

kehtestatud nõuetest 
Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <40 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A) 

Järelkõlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

Koristuspesa 1×16A 230V  Iga 12m tagant 

Kontoritehnika komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V Wifi seadmete ühendamiseks lae alla (koolid, gümnaasiumi 
õpilaste piirkonnas) 

Valgustustihedus ruumis 150 lx Valgustuse juhtimine hooneautomaatikaga (liikumine, päevavalgus, jne.) 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Reeglina puudub. Vajadusel kohvi- 
ja veeautomaatide tarbeks. 

Koridori lae all, reeglina ripplae taga, 
paiknevad tavaliselt tehnilised kommunikat-
sioonid. 

Büroohoones - Tulekustutus kraanidest lahendatakse 
kraanidega koridoris ja neist tuleb tagada kogu hoone ruumide 
kustutus. Sprinklerkustutusega hoonetes varustatakse sellega 
kõik koridorid. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides ,RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI  
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv (+ akustilise materjal) 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND  
Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Koridoride ja rekreatsiooniruumide põrandamaterjalid peavad olema 
vastupidavad ja libisemiskindlad. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest 
lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest, lihtsast ja võimalikult odavast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART FUAJEE 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +20°C 
Suvel Vajadusel +24°C (arvutuslikeks välisõhu 
parameetriteks +28 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad Mitte vähem kui 2,0 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,25 m/s 

Jahutus 
Jahutus vastavalt vajadusele. Juhul kui on vaja jahutada, siis tuleb seda teha tsentraalse jahutussüsteemiga, 
ruumis jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid). 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, soovituslikult põrandaküte, võimalik radiaatorküte. Vajadusel õhkkardin. 

Ruumi temperatuuri reguleerimine  

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Lähtuvalt fuajeega piirnevatele ruumidele 

kehtestatud nõuetest 
Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <40 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A) 

Järelkõlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Koristuspesa 1x16A 230V  Iga 12m tagant 

Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Vajadusel – infolaua- ja/või turvatöötaja tarbeks 

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V Vajadusel - h=2,0m 

Valgustustihedus 200 lx töökohal 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub. Vajadusel kohvi- 
ja veeautomaatide tarbeks. 

Tamburites vajadusel vihma- või 
lumesulamisvee ärajuhtimiseks kuivtrapp. 

Tulekustutus kraanidest lahendatakse kraanidega fuajees. 
Sprinklerkustutusega hoonetes varustatakse sellega ka 
fuajee(d). 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND Klinkerplaat  
Vastavalt sisekujunduse projektile   
Tuletundlikkus DFL-s1   
Libastumiskindlus R9 (DIN 51130)   
Plaadid peavad olema vastupidavad ja libisemiskindlad. Põrandakatte valikul lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, 
materjali pikaealisusest, lihtsast ja võimalikult odavast hooldatavusest 
Kivi ja plaaditud põrandate puhul kasutatakse samast materjalist kivisoklit min. kõrgusega 6 cm. 

6. SISUSTUS 

 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Sissepääsusõlmede eesmärgiks peab olema, et võimalikult suur osa porist jääks välisrestide ja porimattide külge. Tuulekojas peab olema süvistatud 
porimatt. Sissepääsud tuleb lahendada selliselt, et välis- ja vahetusjalanõudega käiguteed ei ristuks. Porimatt peab oma funktsiooni täitmiseks olema 
selline, et inimene astuks porimatil vähemalt 7 sammu. Lähtudes konkreetsest situatsioonist käsitleda viimast soovitusena. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART PUHKERUUM  

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +20°C Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +27 C ning 50%RH) 

Õhuvahetus 
Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel perioodil sissepuhutav õhk 
jahutatud, talvisel perioodil soojendatud 

Õhuhulgad Mitte vähem kui 5,0 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Tsentraalne jahutussüsteem, ruumides jahutustalad (erandina ventilaatorkonvektorid) 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Küte ja jahutuse ühtne elektroonne reguleerimine läbi  hooneautomaatika süsteemi. Süsteem peab vältima 
kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur –termostaat, mis võimaldab kasutajal reguleerida 
ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus töötsoonis mitte halvem kui ±2°C. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Varupesad: 2×16A, 230V Vajadusel 

Koristuspesad 1x16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Kontoritehnika komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V Side ühenduskoht  

Valgustustihedus 300 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub. Vajadusel kohvi- 
ja veeautomaatide tarbeks. 

Transiitkommunikatsioonide läbiminek ei ole 
soovitav. 

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler 
kui hoones see on ja kustutus kraanidest kui see on). 
Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum 
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 Vaipkate (plaatvaip) Variant 2 Vaipkate (rullvaip) 

Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) Kulumiskindlus Klass 33 (EN 1307) 
Kogupaksus 5,5 – 8 mm Kogupaksus 5,5 - 8mm (madalad kootud aasalised 3-4mm) 
Lõnga kaal Minimaalselt 500 g/m² Lõnga kaal Minimaalselt 600 g/m² 
Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω Elektrijuhtivus ≤1×109 Ω 
Tulepüsivus Vähemalt Cfls1 (EN 13501-1) Tulekindlus Vähemalt Bfls1 (EN 13501-1) 
Kiu koostis 100% polüamiid (PA) Kiu koostis 100% polüamiid (PA) 
Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) Kontoritooli ratta test R≥2,4 (EN 985) 

Variant 3 Homogeenne PVC Variant 4 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 5 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2,5 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks 
esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. Vaipkatete valikul on 
eelistatud nõelvilttehnoloogias plaatvaipkatted. 

6. SISUSTUS 
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7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KÖÖGINURK 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +20°C Suvel — 

Õhuvahetus 

Väljatõmme tsentraalse ventilatsioonisüsteemiga. Kompensatsiooniõhk kas uksepilu või siirdõhuresti kaudu. 
Ruum peab ümbritsevate ruumide suhtes olema alarõhu all, et vältida toidulõhnade levimist teistesse 
ruumidesse. 
Pliidi olemasolul köögisondilt eraldi väljatõmme. 

Õhuhulgad Mitte vähem kui 5,0 l/s põrandapinna m² kohta. Köögisondi olemasolul  20 l/s põrandapinna m² kohta. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Reeglina puudub. Jahutusvajadus on sõltuv ruumi asukohast.  

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine  

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Külmiku pesa 1x16A 230V  

Tööpinna pesad: 4×16A, 230V  

Mikrolaineahju pesa 1x16A 230V  

Nõudepesumasina pesa 1x16A 230V  

Koristuspesa 1x16A 230V   

Arvestada tööpinna valgustusega.   

Toitegruppe 2-4   

Valgustustihedus 300 lx  tööpinnal 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Koosneb reeglina mööbli komplekti kuuluva köögivalamu kangsegistist, 
selle veeühendustest Ø12…15 mm ja valamu äravoolust Ø75. Viimase 
võib vajadusel ka asendada Ø50-ga. 

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones 
see on ja kustutuskraanidest kui see on). Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) 
reeglina ei paigaldata, ruum kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (poolmatt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
Töötasapinnaga piirnev köögimööbli tagune avatud sein peab olema 
kergesti hooldatav ja vastupidav, nt laminaatkate vms. 

Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 34 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest 
lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 

Köögimööblikomplekt koos roostevaba valamu, nõupesumasina, külmkapi, mikrolaineahjuga. Suurus lähtuvalt vajadusest.  
Erandjuhul pliit (vajadus täpsustatakse, sel juhul arvestada pliidi lisamisega ka elektri ja ventilatsiooni osades). 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART SUITSETAMISRUUM  

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +20°C Suvel — 

Õhuvahetus 
Arvutusliku õhuvahetuse tagab väljatõmme, mis osaliselt või täielikult kompenseeritakse siirdõhuga läbi 
uksealuse pilu või siirdeõhu resti. Ruum peab olema alarõhuline, mis väldiks suitsu ja lõhnade levimise ruumist 
välja. 

Õhuhulgad Vajalik õhuvahetus on 20 l/s/inimene ja 10 l/s põrandapinna m² kohta 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,30 m/s  

Jahutus Reeglina puudub. Jahutusvajadus on sõltuv ruumi asukohast. 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine  

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Lähtuvalt suitsetamisruumiga piirnevatele 

ruumidele kehtestatud nõuetest 
Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A) 

  

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Koristuspesa 1x16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Valgustustihedus 100 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub  Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler kui 

hoones see on ja kustutus kraanidest kui see on). 
Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum 
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Variant 1  Akustiline ripplagi 
Värvi tüüp lateksvärv Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 
Läikeaste (Gardner, 60°) 7-12 (matt) NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Variant 2 Kattevärv 
  Värvi tüüp lateksvärv 
  Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
  Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART DOKUMENDIHOIDLA  

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +20°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsiooni süsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
0,35 l/s/ põrandapinna m². Juhul, kui ruumi nähakse ette alaline töökoht peab õhuvahetus olema vähemalt 10 
l/s/inimene ja 1 l/s põrandapinna m² kohta. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Juhul, kui konkreetse dokumendihoidla sisekliimale on erinõudeid, antakse need tellija poolt.  

Küte Kasutatakse üldjuhul õhkkütet, võimalik põrandaküte. Õhkküte peab olema filtreeritud.  

Ruumi temperatuuri reguleerimine  

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥48 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ja klaasseinad:   R’w ≥30 dB 

Liiklusest põhjust. müra normtase LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: 
Juhul kui ruumis on töökoht 

LpA,max <40 dB(A) 

LpA,max <35 dB(A) 

Järelkõlakestus: <1.3s sagedustel 500-2000 Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Koristuspesa 1x16A 230V IP 44 Iga 6m tagant 

Arvuti töökoha komplekt 2×RJ45; 2×16A, 230V; 2×16A, 230V „UPS“ Vajadusel 

Valgustustihedus 300 lx töökohal 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Puudub Transiitkommunikatsioonide läbivedamine ei 

ole lubatud. 
Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler 
kui hoones see on ja kustutuskraanidest kui see on). 
Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) reeglina ei paigaldata, ruum 
kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Kattevärv  
Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 

 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Juhul kui  dokumendihoidlat kasutatakse arhiivina, siis tuleb selle rajamisel Vabariigi Valitsuse 22. Detsembri 2011. a määrusega nr 181  kinnitatud 
„Arhiivieeskirjast“ ja selle redaktsioonidest ning standardist EVS-ISO 11799:2005 „INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON. Arhiivi- ja 
raamatukogumaterjalide hoiunõuded“. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART PANIPAIK 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +20°C Suvel — 

Õhuvahetus Reeglina tsentraalne väljatõmme. Kui ladustatakse intensiivset lõhna eritavaid tooteid (nt. rehvid), siis eraldi 
väljatõmbesüsteem. 

Õhuhulgad Väljatõmme 0,35 l/s põrandapinna m², kui laos ei ole ette nähtud töökohta.  

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Reeglina puudub. 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine  

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Lähtuvalt laoga piirnevatele ruumidele 
kehtestatud nõuetest 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A) 

 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Koristuspesa 1x16A 230V IP 44 Iga 12m tagant 

Valgustustihedus minimaalne 100 lx pidevas kasutuses olevas ruumis 200 lx dokumentide käsitluse korral 300 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 
Reeglina puudub. Erandiks on 
suuremates laoruumides roostevaba 
terasest valamu veeühenduste 
Ø12…15 mm ja äravooluga Ø 50mm 

 Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones 
see on ja kustutuskraanidest kui see on), kuid arvestusega, et ladu on 
omaette tuletõkketsoon. Tuletõrjekapid võivad paikneda ruumi seinal, 
soovitavalt väljapääsude kõrval.  

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Kattevärv Kattevärv  
Värvi tüüp lateksvärv Värvi tüüp lateksvärv 
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 2 (ISO 11998) Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

PÕRAND 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 

 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART TUALETTRUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Eraldi väljatõmme. Kompensatsiooniõhk osaliselt või täielikult siirdõhuna läbi uksealuse pilu või siirdeõhu resti. 

Õhuhulgad Personali WC-des 20 l/s/koht ning külastajate WC-des 30 l/s/koht 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis   

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte. 

Ruumi temp. reguleerimine  

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Lähtuvalt tualettruumiga piirnevatele 
ruumidele kehtestatud nõuetest 

Liiklusest põhjust. müra normtase 
Tehnosüsteemide müratase: 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 
LpA,max <40 dB(A) 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Pistikupesa 1×16A 230V IP 44  

Pistikupesa 1×16A 230V IP 44 Kätekuivatile – vajadus kuulub täpsustamisele 

Valgustustihedus 200 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Ruumi põrandasse tuleb ette näha kuivamisel isasulguva haisulukuga trapp äravooluga min. Ø50 mm, kui: 

 tualettruumis on 5 või enam valamut 

 tualettruumis on 3 või enam pissuaari 

 tualettruumis on 4 või enam WC-potti 

 üksikus tualettruumis paikneb poti kõrval valamu bideedušiga. 
Kõik trapid peavad olema roostevabast või happekindlast terasest restkaante ja nende tugiraamidega. 

Tulekustutus koos hoone üldise 
tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones 
see on ja kustutuskraanidest kui see on). 
Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) ei 
paigaldata, ruum kaetakse koridoris 
paiknevatest kraanidest. 

Kasutatakse kangsegisteid või kontaktideta vandalismikindlaid elektrilisi segisteid. Maksimaalne veehulk 
5 l/min. Pissuaarid varustatakse pissuaarikraanide või elektriliste pissuaarikraanidega. 
NB! Elektriliste segistite-kraanide kasutamine tuleb iga kord eelnevalt tellijaga kokku leppida. 

Kõik valamud peavad olema põhjaklapita. Üksikutes WC-poti ja bideedušiga valamutega boksides võib 
valamu äravoolu juhtida ka trappi valamu all. Viimane ei pea sellisel juhul omama isesulguvat haisulukku. 

5. SISEVIIMISTLUS 

Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Keraamiline plaat, sein plaaditud täies kõrguses või ripplae korral kuni 
5cm ripplae taha, plaadi mõõtmed ja tüüp vastavalt sisearhitektuursele 
lahendusele. 

Variant 1 Ripplagi 

Ripplae tüüp vastavalt sisekujunduse projektile 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

Juhul kui arhitektuurne lahendus näeb ette seinte plaatimise mitte täies 
ruumi kõrguses või ei ole plaaditud kõik ruumi seinad, kasutada seinte 
plaatimata osadel suure pesemis- ja desinfitseerimis- ja 
kulumiskindlusega kattevärvi 

Variant 2 Kattevärv - niiskuskindel 

Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) 

Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) 

PÕRAND   

Variant 1 Klinker põrandaplaat  
Tugevusklass Vähemalt PEI IV (WC) 

Vähemalt PEI III (pesuruum) 
Põrandaliist – lahendada ilma põrandaliistuta 

Libisemiskindlus Klass B (DIN 51097) (WC/pesuruum)  
Klass A (DIN 51097) (vaheruum) 

Põranda kalle peab kõikidel juhtudel olema i=0,01 trapi suunas, kuid ruumi 
osades võib kalde ka ära jätta (näiteks WC-poti all). 

Kivi ja plaaditud põrandate puhul kasutatakse plaatimata seintel samast materjalist kivisoklit min. kõrgusega 6 cm.  

6. SISUSTUS 
WC-d sisustatakse WC-pottide, valamute ja pissuaaridega vastavalt arhitektuurilisele ülesandele. Seadmete arv  pannakse paika arhitektuurilises osas 
vastavalt töötajate arvule. 

 WC-pott: valge, veeühendus sulgemiskraaniga  

 Keraamiline valamu: valge, seinale kinnituv, põhjaklapita, koos valge valamukapiga mitte väiksem kui laius 500mm ja sügavus 400mm; 

 Segisti valida kroom kangsegisti , veeühendus sulgemiskraaniga 

Tualettruumidesse paigaldatavad aksessuaarid peavad olema metallist. Minimaalselt tuleb paigaldada WC-paberi hoidja, vedelseebi dosaator ja 
paberkäterättide hoidja. 

Aksessuaarid:  seinal kaks kroomitud nagi,  

 paberrätikute hoidja (XPress Box), Katrin, Tork  või analoog 

 WC-paberi hoidja,  

 prügikast;  

 vedelseebihoidja S-Box või analoog 

Seinal peegel paigaldatud seinaplaatidega samas tasapinnas, laius 600mm, kõrgus 1200mm, servad faasitud, peegli ülemise serva kõrgus 2,1m 
Näha ette klaasriiul (laius 600, sügavus min 100 mm) peegli ette kosmeetika jms tarvis  

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 

Tualettruumide seinte ja põranda viimistlusel võib keraamiliste plaatide asemel kasutada muud materjali, mis võimaldab pesemist või 
desinfitseerimist ja on samaväärse kulumiskindlusega. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART PESURUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +24°C Suvel — 

Õhuvahetus Eraldi väljatõmme. Kompensatsiooniõhk osaliselt või täielikult siirdõhuna läbi uksealuse pilu või siirdeõhu resti. 

Õhuhulgad Vajalik õhuvahetus on 16 l/s/koht või 5 l/s/põrandapinna m². 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte 
Kütteks kasutatakse põrandakütet. Eelistama peab veekütet, kuid eelkõige väiksemate ruumide kütteks võib 
kasutada ka elekterkütet. Kütmine peab olema võimalik ka hoone muude osade kütte väljalülitamisel. 

Ruumi temp. reguleerimine  

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Lähtuvalt pesuruumiga piirnevatele 
ruumidele kehtestatud nõuetest 

Liiklusest põhjust. müra normtase 
Tehnosüsteemide müratase: 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 
LpA,max <40 dB(A) 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Pistikupesad puuduvad   

Valgustustihedus 200 lx ! Valgustite kaitseaste vähemalt IP44 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Paigaldatav duššide arv lahendatakse projekti arhitektuurses osas. 
Bürooruumidesse reeglina üle ühe dušši büroole või korrusele ei paigaldata. Suurem duššide arv on 
mõeldav ainult saunade olemasolul. Maksimaalne veehulk 12 l/min ühe dušši kohta.  

Tulekustutus koos hoone üldise 
tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones 
see on ja kustutuskraanidest kui see on). 
Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) ei 
paigaldata, ruum kaetakse koridoris 
paiknevatest kraanidest. 
NB! Tuleohutuse suhtes on hoones 
paiknev saun (leili-, pesu-, riietusruum) 
omaette tuletõkkesektsioon ja kõigi 
kommunikatsioonide projekteerimisel-
ehitamisel tuleb sellest ka lähtuda 

Duširuumi põrandale paigaldatakse roostevaba restiga trapid  äravooluga Ø75…110, arvestusega 1 trapp 
kahe duššikoha peale. Kolme või enama duššiga ruumis kasutada trappide asemel äravoolurenni. 
Ühe dušši tarvis võib kasutada ka trappi Ø50. Trapp paigaldatakse selliselt, et dušši all pesija ei seisaks 
otseselt sellel jalgadega. Duširuumis ei tohi kasutada puit- ega plastreste. 
Sisseehitatud dušinurkadest vee valgumise tõkestamiseks tervesse pesuruumi kasutada spetsiaalsed 
veetõrjeliiste. 
Kõik trapid on plastist ja peavad olema roostevabast terasest restkaantega ja puhastamiseks väljavõetava 
hüdrolukuga. Sauna leiliruumi tuleb ette näha kuivamisel isesulguv roostevabast terasest restiga trapp Ø50 
või duširuumi trappi ühendatav nn. “kuiv trapp” Ø32. Viimane varustatakse teiste kirjeldatud trappidega 
analoogilise roostevabast terasest restkaanega. 

Duširuumide puhul kasutatakse seadeajaga (survenupp, fotosilm jne) termostaatilisi segisteid statsionaarse 
paigaldusega kummidüüsidega dušisõeltega. Üksiku pesu/ duširuumi korral kasutatakse tavalist dušisegistit 
painduva dušivoolikuga. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN LAGI 
Keraamiline plaat. Seinaplaadid paigaldatakse duširuumides reeglina kas 
laeni või ripplaeni (5cm ripplae taha). Plaadi mõõtmed ja tüüp vastavalt 
sisearhitektuursele lahendusele. 

Variant 1 Ripplagi - veekindel 

Ripplagi vastavalt sisekujunduse projektile 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks või värvida (vt. variant 2) 

Juhul kui ei ole plaaditud kõik ruumi seinad, kasutada seinte plaatimata 
osadel suure pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega, 
hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevärvi. 

Variant 2 Kattevärv - niiskuskindel 

Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) 

Niiskuskindel, antibakteriaalsete ja hallitusvastaste lisanditega. 

Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) 

PÕRAND Klinker põrandaplaat või spetsiaalsed rullmaterjalid 

Tugevusklass Vähemalt PEI III (pesuruum) Põrandaplaadid peavad olema libisemiskindlad, kuid nende pinnakate peab 
võimaldama sinna koguned mustuse ja setete kergelt eemaldamist. Suurus 
selline, mis võimaldab lihtsalt anda põrandakaldeid. 
Põrandaliist – lahendada ilma põrandaliistuta 

Libisemiskindlus Klass B (DIN 51097)  

  Põranda kalle duširuumis i=0,02 trapi suunas. Kalded peavad olema 
reeglina suunatud dušipoolse seina suunas. 

Pesuruumide põranda ja seinte viimistlusel võib keraamiliste plaatide asemel kasutada spetsiaalseid rullmaterjale, mis võimaldab pesemist ja 
desinfitseerimist ning on samaväärse libisemis- ja kulumiskindlusega. Rullmaterjali kasutamisel põrandal kindlasti teha ülespööre seintele min. 
kõrgusega 10cm. Rullmaterjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele, veetihedus EN 13553 osa A – veetihe, emissioon FLEC klass 
M1. 

6. SISUSTUS 
 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Kasutada veekindlaid uksi (klaas, klaas-alumiiniumprofiil vms). Juhul kui see ei ole võimalik rakendada täiendavaid meetmeid vältimaks vee sattumist 
ustele (nt. dušinurk, eraldussein). 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART RIIETUSRUUM  

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +22°C  

Õhuvahetus Tsentraalne. 

Õhuhulgad 
Vajalik sissepuhe 5 l/s/põrandapinna m². Väljatõmme siirdõhuna WC ja duširuumi uste pilude või 
siirdõhurestide kaudu. 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis 0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte 
Kütteks põrandaküte, vajadusel radiaatorküte. Eelistama peab veekütet. Kütmine peab olema võimalik ka 
hoone muude osade kütte väljalülitamisel. 

Ruumi temp. reguleerimine  

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Lähtuvalt panipaigaga piirnevatele 
ruumidele kehtestatud nõuetest 

Liiklusest põhjust. müra normtase 
Tehnosüsteemide müratase: 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 
LpA,max <40 dB(A) 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Pistikupesa 1×16A 230V IP 44 Föönile 

Pistikupesa 1×16A 230V IP 44 Koristuspesa 

Valgustustihedus 200 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Ruumi põrandasse tuleb ette näha roostevabast terasest restkaantega 
ja puhastamiseks väljavõetava hüdrolukuga, kuivamisel isasulguva 
haisulukuga trapp  

Tulekustutus koos hoone üldise tulekustutusega (st. sprinkler kui hoones see 
on ja kustutuskraanidest kui see on). Tuletõrjekraanide kappe (vesikuid) ei 
paigaldata, ruum kaetakse koridoris paiknevatest kraanidest. 
NB! Tuleohutuse suhtes on hoones paiknev saun (leili-, pesu-, riietusruum) 
omaette tuletõkkesektsioon ja kõigi kommunikatsioonide projekteerimisel-
ehitamisel tuleb sellest ka lähtuda 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN Keraamiline plaat ja/või kattevärv/rullmaterjal LAGI 
Keraamiline plaat. Seinaplaadid paigaldatakse reeglina kas laeni, 
ripplaeni (5cm ripplae taha) või arhitekti poolt määratud kõrguseni. 
Plaadi mõõtmed ja tüüp vastavalt sisearhitektuursele lahendusele. 
Plaatimata seinad peavad olema kaetud kergesti puhastatava 
materjaliga või värvitud pestava värviga. Pind peab olema suure 
pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega 

Variant 1 Ripplagi - niiskuskindel 

Ripplagi vastavalt sisekujunduse projektile 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

Värvi tüüp lateksvärv Variant 2 Kattevärv - niiskuskindel 

Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) 
Värvi hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998)   

PÕRAND    
Klinker põrandaplaat  Rullmaterjal  

Tugevusklass Vähemalt PEI III Libisemiskindlus  R10 (DIN51130) 
Libisemiskindlus R10 (DIN51130) Kattematerjali põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele 

Põrandaliistude kasutamisel kasutada veekindlaid liiste, eriti duširuumi ukse piirkonnas. 

6. SISUSTUS 
Riideruumide sisustus lahendada lähtudes ruumide suurusest ja kasutuskorrast. 
Riietusruumid sisustusvariandid: ainult nagide ja pingid, lukustatavad metallkapid, koos nende ees olevate pinkidega või nende kahe kombinatsioon. 

Peeglid - servad on faasitud ja lihvitud. Kui seinad on viimistletud keraamiliste plaatidega, paigaldatakse peeglid plaatidega samasse tasapinda. 

 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Võimla juurde kuuluvad riietusruumid - sõltuvalt võimla suurusest ja kasutusest projekteeritakse ka vastav arv riietusruume. Riietusruumide 
optimaalseks suuruseks on 25-35 m². Sellisel juhul on tagatud piisav suurus klassikomplektile ja koolivälisel ajal harrastajatele. Suuruse arvutuse 
aluseks võib võtta ka 0,9-1,2 m² inimese kohta. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART KORISTUSRUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur +20°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne väljatõmme. Kompensatsiooniõhk osaliselt või täielikult siirdõhuna läbi uksealuse pilu või siirdeõhu 
resti. 

Õhuhulgad Vajalik õhuvahetus 4,0 l/s/põrandapinna m². 

Max õhuliikumiskiirus töötsoonis   

Jahutus Puudub 

Küte Radiaatorküte ja käterätikuivati 

Ruumi temp. reguleerimine  

2. AKUSTIKA 

Helipidavus Lähtuvalt koristusruumiga piirnevatele 
ruumidele kehtestatud nõuetest 

Liiklusest põhjust. müra normtase 
Tehnosüsteemide müratase: 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 
LpA,max <40 dB(A) 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Pistikupesa 1×16A 230V IP 44 2 tk 

Pistikupesa 1×16A 230V IP 44 Rätikukuivatile (vajadusel) 

Valgustustihedus 200 lx 

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Ruum peab olema varustatud trapiga äravool Ø50…75. Plasttrapp varustatakse roostevabast või happekindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga 
ning kuivamisel isesulguva haisulukuga.  

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 4a (erikoormused ja –nõuded siseruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN Keraamiline plaat/Kattevärv/Rullmaterjal LAGI 
Keraamiline plaat. Seinaplaadid paigaldatakse reeglina kas laeni, või arhitekti poolt 
määratud kõrguseni. Plaadi mõõtmed ja tüüp vastavalt sisearhitektuursele 
lahendusele. 
Plaatimata seinad peavad olema kaetud kergesti puhastatava materjaliga või 
värvitud pestava värviga. Pind peab olema suure pesemis-, desinfitseerimis- ning 
kulumiskindlusega 

Värvi tüüp lateksvärv  
Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt 

Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

Värvi tüüp lateksvärv   
Läikeaste (Gardner, 60°) 20 (poolmatt)   
Värvi hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998)   

PÕRAND Põrand peab olema veetihe. Põranda kalle ruumis on soovitavalt i=0,005…0,01, trappide juures 1m raadiuses imin=0,01. 
Teha ülepöörded seintele min. kõrgusega 10 cm  

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Libisemiskindlus R9 (DIN51130) Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Libisemiskindlus R9 (DIN51130) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul lähtuda materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. 
PVC kasutamisel eelistada paane laiusega 2000mm. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, 
mis vastab normile EN 14565 ja mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest. 

6. SISUSTUS 

Kraanikauss peab olema roostevabast terasest mõõtmetega min. 600×440mm. Kraani ja kausi vahe peab olema selline, mis võimaldab veeämbri 
hõlpsat paigaldamist. Lisaks peab kraan olema varustatud käsiduššiga. 

Koristuslappide kuivatamiseks tuleb ette näha käteräti kuivatusraam min. 600*700mm(h). See ühendatakse kas sooja vee ringlusvõrku või on 
elektriline. Elektriline rätikukuivati võimsus ca 80W (toide läbi pistikupesa). 

Ruum peab olema varustatud metallist kapiga koristusvahendite tarbeks ja peab olema koht koristusvahendite kärule, samuti peab ära mahtuma  
pesumasin lappide pesemiseks (koos vajalike elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühendustega – pesumasina vajadus täpsustada). 

7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
Kui koristamine toimub koristusmasinatega, nähakse ette koristuskeskus, mille koosseisu (valamute arv, restkaev põrandas jne.) määratakse 
lähteülesande koostamisel. 

 

8. MUUDATUSED 
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RUUMIKAART MAGAMISRUUM 

1. SISEKLIIMA 

Arvestuslik õhu temperatuur Talvel +21°C Suvel — 

Õhuvahetus Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. 

Õhuhulgad 
Vähemalt 10 l/s/inimese kohta või 3 l/s põrandapinna m² kohta. Kavandatava ventilatsioonisüsteemi 
efektiivsus peab tagama CO2 kontsentratsiooni ruumis alla 1000 ppm 

Max õhuliikumiskiirus 
viibimistsoonis 

0,20 m/s  

Jahutus Puudub 

Küte Tsentraalne küttesüsteem, radiaator või põrandaküte 

Ruumi temperatuuri reguleerimine 
Variant 1: paigaldada ruumi andur, mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Variant 2: kokkuleppel tellijaga, 
võib kasutada ruumitermostaate. 

2. AKUSTIKA 
Helipidavus Õhumüra isolatsiooniindeks 

Vaheseinad ruumide vahel:  R’w ≥52 dB 
Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB 
Uksed ,uksekompleks ja klaasseinad: R’w ≥34 dB 
Taandatud löögimürataseme indeks 
Ruumide vahel   Ln,w 63 dB 
Üldkasutatava ruumi ja magamistoa vahel Ln,w 58 dB 

Liiklusest põhjust. müra 
normtase 

LpA,eq,T päeval <35 dB(A) 

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <30 dB(A) 

Järelkõlakestus: <0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz. 

3. ELEKTER JA NÕRKVOOL 
Kirjutuslaua arvuti töökoha 
komplekt 

2×RJ45 CAT6; 4×16A, 230V   

TV-ühendus komplekt TV-R; 2×RJ45; 2×16A, 230V  

Koristuspesa 1×16A 230V  Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures 

Helindus Äratus ja tevitussüsteemi kõlar.  Inva magamistoa korral inva väljakutse süsteem 

Valgustus Üldvalgus 300 lx ; Suunatud valgusjoaga lugemisvalgustid kinnitatuna seinale (kirjutuslaua ja voodi pääise kohal) 500 lx  

4. VESI JA KANALISATSIOON 

Reeglina puudub. 

5. SISEVIIMISTLUS 
Kvaliteet – RYL 2000 kl.2 Keskkonnatingimused: Klass 3 (suur koormus kuivades ruumides, RT 29-10769-et) 

SEIN  Kattevärv LAGI 

Värvi tüüp lateksvärv Variant 1 Kattevärv 

Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Värvi tüüp lateksvärv 
Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Läikeaste (Gardner, 60°) täismatt  
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav. Hõõrdekindlus Vähemalt klass 3 (ISO 11998) 

 Arhitektuursetel kaalutlustel võib betooni vms. materjali puhul lae jätta 
viimistlemata. Sellisel juhul tuleb pind töödelda tolmuvabaks 

Variant 2 Akustiline (ripp)lagi 

Paneelide suurus määratakse sisekujundusprojektiga 

NB! Ripplae tagune töödelda tolmuvabaks 

PÕRAND  Põrandakatete paigaldamine toimub vastavalt Viimistlus RYL 2000 p. 75 ja p. 77 nõuetele. 

Variant 1 Homogeenne PVC Variant 2 Heterogeenne PVC 

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Kasutusklass vähemalt klass 33 (EN 685/ISO10874) 
Kogupaksus vähemalt 1,5 mm (EN 428/ISO24346) Kogupaksus vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) 
Kulumiskindlus vähemalt grupp P (EN 660) Kulumiskindla kihi paksus ≥0,7 mm (EN 429) 
Pinnakaitse PUR-tugevdus Kulumiskindlus vähemalt grupp T (EN 660) 
Jääkdeformatsioon ≤0,1 mm (EN 433/ISO24343-1) Pinnakaitse PUR-tugevdus 
Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB Jääkdeformatsioon <0,05 mm (EN 433/ISO24343-1) 
Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) Mõõtmete stabiilsus ≤0,1% (EN434/ISO23999) 
  Emissioon  FLEX - klass M1 või AgBB 
  Tulepüsivus Bfls1 (EN13501-1) 

Variant 3 Naturaalne linoleum   

Kasutusklass vähemalt klass 32 (EN 685/ISO10874) Tulepüsivus Cfls1 (EN13501-1) 
Kogupaksus Vähemalt 2 mm (EN 428/ISO24346) Emissioon FLEX - klass M1 või AgBB 
Jääkdeformatsioon <0,08 mm (EN 433/ISO24343-1)  Kahekihiline UV töödeldud tehaseviimistlus 

Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale. Kattematerjalide põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul 
arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest, materjali pikaealisusest ja lihtsast 
hooldatavusest. Põrandate PVC katete (variandid 1 ja 2) asemel võib kasutada ka PVC-vaba põrandakattematerjali, mis vastab normile EN 14565 ja 
mille näitajad ei ole halvemad käesolevas tabelis PVC kattematerjalide esitatud nõuetest.  

Variant 4  Parkett   

Parkettpõrandat kasutada juhul, kui see on tingitud muinsuskaitse nõuetest. Parkettidest on võimalik kasutada nii liist- kui laudparketti. 
Vastupidavuse ja ekspluatatsiooni seisukohast on õigem valida õlitatud põrand. Laudparketi minimaalseks spoonikihi paksuseks on 3,5 ±0,5mm. 
Parkettpõrandaid kasutades peaks valima kõvemaid puuliike (tamm või tammest kõvemaid vastavalt Brinelli testile). Laminaatparketi kasutamine 
klassides ei ole lubatav. 

6. SISUSTUS 
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7. SELGITAV INFO, ERINÕUDED 
 

 

8. MUUDATUSED 
 

 

 


