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1.Sissejuhatus

Järgnevas ülevaates on arutletud ehitismälestistes ventilatsiooni planeerimise ja ehitamisega 
seotud probleemide üle mõnede mõisakoolide näitel. Tegelikkus on näidanud, et analoogsed 
probleemid on kõigis muinsusehitises, mitte ainult mõisakoolides. Ülevaates on äärmiselt 
põgusalt käsitletud üldisi sisekliima kujundamise aspekte ventilatsiooni planeerimise ja 
ehitamise seisukohalt, keskendudes just mõisakoolide eripäradele. Järgmistes peatükkides 
esitatud lühikäsitlused annavad aimu sellest, et  sisekliima kujundamine on äärmiselt keerukas 
valdkond. See vajab üldteadmisi alates psühholoogiast, üldhügieenist, bioloogiast, 
arstiteadusest jmt. kuni vastavate inseneri-oskusteni energeetikast, keemiast, ehitusfüüsikast, 
ehitusest, aerodünaamikast, jne.jne. Kuna nimetatud valdkond on äärmiselt lai, siis on 
mõistetav, et pole maailmas inimest, kes kogu sisekliima kujundamisega seotud 
probleemistikku täielikult valdaks. Nõnda siis ventilatsiooni projekteerijadki tunnevad 
sisekliima kujundamise üldisi aluseid ning ventilatsiooni ehitamisega seotud probleemistikku 
vaid mõningal määral. See oskuste määr omakorda sõltub enamasti teadmiste kogumise ajast 
ja võimalustest projekteerida vastava otstarbega hooneid. Siit avaneb muinsusväärtuseliste 
ehitiste remondi juures ventilatsiooni ehitamisega kaasnevate probleemide tekkimise allikas. 
Kui ventilatsiooni insenerid võib-olla tahakski, siis nad ei ole võimelised iseseisvalt 
orienteeruma muinsuskaitse vallas. See on nendele tundmatu, absoluutselt eriline ja samas lai 
valdkond, mis hõlmab kunsti, kultuuri ja usundite ajalugu ning lisaks vajab veel teadmisi ja 
mõismist  arheoloogiast, kultuuripärandist,  filosoofiast jne.jne.

Teame, et ventilatsiooni projekteerija läbib oma teadmiste omandamise tee kaugel nendest 
radadest, mis toetaksid pärandkultuuri valdkonna tundmist. Neid tuleb õpetada seda mõistma. 
Muinsuskaitsjaks ei ole keegi sündinud, selleks saab kasvada vaid õppides ja kogemusi 
omandades. Täpselt sama on teinud nii muinsuskaitse spetsialistid kui ka sellele 
spetsialiseerunud arhitektid. Praegu on selline töökorraldus, et muinsusväärtuslike ehitiste 
remondiga tegelevad arhitektid ja üldehituse spetsialistid peavad olema läbinud vastavad 
erikursused ja peavad juhendama kõikide eriosade projektide koostamist ja vastavat ehitamist. 
Kui teiste eriosade võimalused ja väljundid ongi arhitektile ja ehitajale veel kuidagi 
hoomatavad, siis ventilatsiooni kavandamist ja ehitamist ei ole neil võimalik juhtida just 
alguses näidatud põhjustel. Seega tuleb leida teine tee. Väljapääs on selles, et tuleb nõuda 
muinsusehitiste remondi alase alusõppe läbimist nii ventilatsiooni projekteerijatelt kui ka 
ventilatsiooni ehitajatelt. Ei ole teist võimalust, kui me soovime, et muinsuskaitsjate poolt 
seatud eesmärgid saaksid võimalikult suures osas ka täidetud. 



2.Kooli sisekliimale ja mälestisele kehtivate nõuete ühildamisest 

2.1.Normatiivsetest alustest
 
Sotsiaalministri määrusega on kehtestatud, et klassis ja aulas ei tohi vastavalt tunni ja ürituse 
lõppemise ajal süsihappegaasi kontsentratsioon ületada 1000ppm. Seaduses ei konkretiseerita, 
milliseid võtteid või milliseid õhuhulkasid kasutades tuleb vajalik õhu puhtus saavutada.

Kõigepealt vaatame lühidalt aula ventileerimisega seotud probleeme, mis võivad tekkida 
ebareaalse lähteülesande ja selle jäiga järgimise tõttu. Ventilatsiooni projekteerimisel võetakse 
aluseks arhitekti koostatud plaanid ja näiteks standard EVS 845-3:2004. Tavaliselt esitatakse 
saali tehnoloogilisel joonisel 100...140 istekohta. Selleks et inimesed saaksid end talvel paar 
tundi ka täis saalis hästi tunda, on vaja tõesti tagada standardikohane õhuvahetus. Nii siis 
määratakse vajalikuks ventileerimise õhuhulgaks vastavalt inimeste arvule kas 600 või 800 l/s, 
kuid siit saab alguse põhiline probleem. Selleks, et õhk saali jõuaks on kõigepealt vaja saali 
piirdetarindites leida koht vajalike mõõtmetega ventilatsiooni elementidele: restidele-
plafoonidele-paneelidele. Samuti tuleb leida koht nii sissepuhke kui ka väljatõmbe torudele 
ventilatsiooni seadme ning sissepuhke-väljatõmbe elementide vahel. Antud näite puhul on vaja 
paigaldada torud läbimõõduga kas 400 või 500mm. Kuhu ja kuidas paigaldada? Sellise 
ülesande lahendamise jätmine üksipäini ventilatsiooni inseneri ülesandeks, on juba ette 
läbikukkumisele määratud. Rahuldava lahenduseni saab jõuda vaid ühise tööga 
meeskonnas, kuhu kuuluvad hoone kasutaja, haldaja, arhitekt ja ventilatsiooni 
projekteerija. Sellise meeskonnatöö tähtsust ja olemust vaatame pikemalt edaspidises, 
klasside ventileerimise probleemide käsitlemisel.

Toome siin ühe näite, kus on leitud mõistlik kompromiss. Adavere kooli aula jaoks (mõisa 
saali) on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, mille õhuhulk on 135 l/s. Määruse nõuete 
tagamiseks projekteeritakse analoogses olukorras umbes viis korda suuremad ventilatsiooni 
õhuhulgad e. ca 600 l/s. Selles saalis on aga kool taganud enam-vähem talutavad tingimused 
ka paigaldatud seadme poolt antavate õhuhulkadega. Selleks seade lülitatakse ruumide 
tuulutamise eesmärgil tööle mõned tunnid enne ürituse algust ning ürituse ajal avatakse ka 
mõlemad saali uksed. Seejuures kasutatakse ürituse ajal lisaventileerimiseks veel 
kõrvalruumide akende avamist. Põhiliselt aga tagab peo lõpuski piduliste hea meeleolu ja 
enesetunde siiski see, et lasteüritust ei planeerita üle mõistuspärase pikkuse, see tähendab üle 
ühe tunni. Sellisel puhul ruumi temperatuur ei tõuse oluliselt ning ühtlasi ei ületata ka 
õhupuuduse aistingut tekitavat piiri. Eriti hästi aga iseloomustab eeltoodud näide asjaolu, et 
tehnoloogiliste võtete mõju on sisekliima kujundamisel nii maksumuselt kui efektiivsuselt 
palju kordi suurem, kui ventilatsiooni õhuhulkadega manipuleerimine. Siin on nendeks 
tehnoloogilisteks võteteks kasutusaja objektiivne hindamine ning ruumi kasutamise sobitamine 
võimalustega.

Analoogsed probleemid on mõisakoolide klassiruumides viibijate arvu määramisega. Projekti 
tehnoloogiline osa on ka lähteülesanne kõigi teiste projektiosade koostamiseks. Selles tuleb 
anda tegelik keskmine laste arv  konkreetses klassiruumis, kõikide ruumide kasutusajad ja 
kasutuskoormused jmt. Nagu edaspidises käsitluses näeme, võib mõisakoolide puhul osutuda 
küllaltki tähtsaks ka kooli perspektiivi hindamine kasvule-kahanemisele. Tehnoloogilisel 
plaanil on klassis näiteks 24 kohta, millega on eeldatud ruumi pinna normikohast kasutamist. 
Ventilatsiooni projekteerija peab ventileerimise õhuhulkade määramisel sellest arvust ka 
lähtuma, kuna tehnoloogiline lähteülesanne on projekteerijale kohustuslikuks täitmiseks. 
Kui aga tegelikult on selle kooli suurimas klassikomplektis vaid 11 last, siis sellega kaasneb 
oluline üleprojekteerimine. Järelikult projekt koostatakse vigase lähteülesande alusel. Projekti 
kõige olulisema osa, ehk lähteülesande „pisiviga“, viib lumepallina veeredes näiteks sellise 
tulemuseni, mis on järgneval pildil.



Ka teiste ruumide kohta, nagu õpetajate tuba, direktori kabinet jt., on vaja lähteülesannet 
nende kasutamise osas. Kui näiteks põhiline õppetöö toimub mõisa kõrval olevas 
juurdeehitises, siis mõisahoone 20m2-ne õpetajate tuba on vahest tegelikkuses vaid kahe 
õpetaja töökohaks, kuigi sellesse ruumi saaks paigutada veel kaheksa või kümne inimese 
töökohad. Vaatluse alla võetud mõisatest on näiteks vaid Laupa ja Väätsa mõisas olemas 
võimalus, et ka tulevikus on klassides keskmiselt kuni 14 õpilast, aga ikkagi mitte 24 õpilast. 
Ülejäänud külastatud mõisakoolides aga toimub õppetöö tegelikult klassides, kus ruumis on 
õpilane + õpetaja (muusikakool) kuni 10õpilast + õpetaja.

Siin ei saa analüüsida pikemalt määruses kehtestatud CO2 piirarvu1 1000ppm sisulist tähendust 
ega ka seda, et see kehtib nii klasside kui ka ühtlasi aula kohta (nimetatud piirarv 1000ppm 
iseloomustab kõrgeimat sisekliimat taset). Tegelikult kahjuks ei täideta erinevatel põhjustel 
seda määruse nõuet peaaegu mitte üheski normaalse klassiruumide täituvusega Eesti koolis. 
Olgu siis põhjuseks sundventilatsiooni puudumine, selle õhuhulkade vähendamine või lausa 
tööle mitte lülitamine energia kokkuhoiu eesmärgil. Tervisekaitse talituste poolt läbiviidud 
uuringutest2 nähtub, et keskmiselt on tunnis kohal vaid 66% lastest ja isegi sel puhul oli vaid 
20% klassides õhuvahetus normikohane. Sarnasele tulemusele on jõutud ka Inglise koolide 
sisekliima uuringus3, kus siiski 40%-is klassides oli süsihappegaasi sisaldus alla 1000ppm. 
Seejuures väga halvasti ventileeritud klassides ( CO2  kontsentratsioon tunduvalt üle 2000ppm) 
esines juba üle lubatud määra ka baktereid, hallituse osiseid ja lenduvaid orgaanilisi 
ühendeid. See iseloomustab  klassiruumide korraliku ventileerimise tähtsust ja näitab, et 
halvasti korraldatud õhuvahetus võib tõsta lisaks halvale enesetundele ka haigestumise riski.

Prof. Kõivu uurimuses5 mõnede Tallinna koolide kohta on teistest selgelt eristuv klass, kus 
mõõtmiste teostamiste ajal oli klassis 10 õpilast (norm 24) ning CO2 lubatavat 
kontsentratsiooni ei ületatud kogu tunni jooksul, kuigi mõõtmistega fikseeritav  õhuvahetus oli 
vaid 0,7 l/s inimese kohta. Samas uurimuses ka kinnitati, et standardikohane (6 l/s inimesele) 
sundventilatsioon tagab tavaklassis CO2 määra alla lubatud piiri. 

Viidatud uurimistööde alusel saab teha veel ühe üldistava järelduse: vajaliku õhuvahetuse saab 
tagada normaalkõrgusega ja kõrgemates klassiruumides selliste õhuhulkadega, milliseid on 
vahest võimalik saavutada ka loomuliku ventilatsiooni abil. Seda siiski vaid juhul, kui 
klassiruumides on laste arv alla poole normatiivsest (norm on 1,7 m2 õpilase kohta,). 
Mõisakoolides ongi valdavalt klassiruumid kõrgusega kolm meetrit või üle selle ja 
klassiruumide täituvuski alla poole normatiivsest.

Prof. Kõivu uurimistöös on mõõdetud ka temperaatuurid kogu kasutusaja vältel. Nõrgalt 
ventileeritud ruumides temperatuur tõuseb  väga suurel määral (siin: klass, kuid sama kehtib 
ka teiste kogunemisruumide kohta). Mõnedes klassides tõusis temperatuur tunni lõpuks kuni 6 



kraadi. Selline temperatuuri tõus põhjustab inimestel õhupuuduse aistingu juhul, kui ei ole 
võimalik riideid vähemaks võtta. Seega tegelikult on näiteks aulade üheks olulisimaks 
probleemiks ruumi temperatuuri kiire tõus ürituse ajal. Konkurentsitult odavaim viis 
liigsoojuse välja viimiseks on ruumide tuulutamine jaheda välisõhuga. Klassides saab seda 
teha vahetundidel ning aulas toimuvatel üritustel on samuti mõistlik teha  vaheaegasid ruumi 
jahutamiseks-tuulutamiseks.

1- ISBN 011-2711642 „Building Bulletin 101 Ventilation of School Buildings“ piirarv 1500ppm; ASHRAE 
Standard    62-1999 piirarv 1000ppm.
2- http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/haridus_ja_sotsiaal/Sisekliima_uuring_koolides_2006.pdf 
3- http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/144155.pdf 
4- http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kasulikku/Keskkonnatervis/Magtoo_sisekliima_ja_energia.pdf
5- Teet-Andrus Kõiv „Indoor climate and ventilation in Tallinn school buildings“ 
http://eap.ee/public/Engineering/2007/issue_1/eng_2007_1_2.pdf 

2.2.Orienteeruv vajalik ventilatsiooni määr mõisakooli klassiruumis

Püüame leida mõisa klassiruumis minimaalse vajaliku välisõhu koguse loomuliku 
ventilatsiooni kasutamisel. Seda aga vaid eeldusel, et muinsuste restaureerimistöödel on 
kasutatud looduslikke viimistlusmaterjale, mis emiteerivad vähe või väga vähe inimest 
kahjustavaid keemilisi ühendeid.

Kuna talvisel ajal on loomuliku ventilatsiooni puhul sisseantava õhu temperatuur tunduvalt 
madalam ruumiõhu temperatuurist, siis saame eeldada, et ruumides toimib õppeperioodil 
õhuvahetus kõrgema efektiivsusega kui sundventilatsiooni puhul. Soome juhismaterjali LVI 
05-10235 alusel eeldadame õhukvaliteedi indeksiks6,7 hingamistsoonis 1,4, kuna kasutame 
efektiivset (madalatemperatuurilist) õhu sisseandmise viisi. See tähendab, et ventileerimiseks 
vajalik õhuhulk võib olla sedavõrra väiksem. Sellele lisandub ruumi kõrgust7 arvestav 
koefitsient ca 1,2 tingimusel, et iga õppetunni lõpus klasse tuulutatakse akende avamisega.

CO2 erituse7,8 lastel võtame12 l/h,  CO2 sisalduse maakoha välisõhus8 330ppm. 

Seega CO2  järgi 1000ppm tagamiseks vajalik värske õhu kogus lapse kohta on7

(12 ·1000) : (1000 – 330) =  18 m3/h ja arvestades eelkäsitletuses toodud koefitsientidega 1,4 
ja 1,2 saame vajalikuks minimaalseks õhuhulgaks11m3/h ehk 3 l/s lapse kohta.

Kui klassis on kuus-seitse last, siis on kogu vajalik õhuvahetus alla 25 l/s ning sellise 
õhuvahetuse saame kindlasti tagada ka loomuliku ventilatsiooniga. Oluline meeldetuletus 
siinjuures: loomuliku ventilatsiooni olulisteks puudusteks on küllaltki keeruline õhuhulkade 
reguleerimine ja mõõtmine ning talvel ruumi põranda lähedase tsooni madal temperatuur. 
Ühesõnaga, loomulik ventilatsioon toimib siiski kontrollimatult, kui ei ole spetsiaalselt selle 
probleemiga äärmiselt põhjalikult tegeldud. 

Eelnev arutelu toetab väidet, et õhuvahetuse korraldamise seisukohalt saab mõisakoolides 
arvestada üsna mitmelgi puhul ka loomuliku ventilatsiooni kasutamisega ruumide 
ventileerimisel.  Kas aga õhuvahetuse korraldamine loomuliku ventilatsiooniga on siiski 
lastele riskivaba, tuleb iga konkreetse klassiruumi puhul eraldi otsustada.

6- LVI 05-10235 Sisäilmasuunnittelu (1995)
7- E.Abel, H.Voll  Hoonete energiatarve ja sisekliima (2011)
8- Справочник по теплоснабжению и вентиляции, Kиев-1976

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/haridus_ja_sotsiaal/Sisekliima_uuring_koolides_2006.pdf
http://eap.ee/public/Engineering/2007/issue_1/eng_2007_1_2.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kasulikku/Keskkonnatervis/Magtoo_sisekliima_ja_energia.pdf
http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/144155.pdf


2.3.Ventilatsiooni energiatarbest mõisakoolides

Tegelikkus kinnitab, et märgates kulude tõusu, siis näiteks esimesel aastal ventilatsioon 
lülitatakse välja vahetevahel ja ruumi ventileeritakse vaid  tuulutamise teel. Edaspidi aga ei 
panda seadet enam üldse tööle ning ruumid on õhuvahetuse seisukohalt hoopis oluliselt 
kehvemas seisus, võrreldes algse olukorraga või võrreldes sellega kui kohe oleks püütud 
lahendada ventileerimine kas loomulikul tõmbel või arukalt jaotatud lokaalsete 
väljatõmmetega. Ilmselt oleks vahest mõistlik kasutada ka lahendust, kus paari-kolme 
üheaegselt kasutatavat ruumi ventileeritakse ainult nende tarbeks planeeritud ja väljatõmbe 
soojust kasutava ökonoomse ventilatsiooniseadmega Järgnevalt püüamegi vaadata 
mitmesuguseid erinevaid ventileerimise lahendusi energiatarbe seisukohalt.

Mõiskooli ventileerimise energiatarbe käsitlemisel tuleb kõigepealt juhtida tähelepanu 
tähtsaimale. Toome väljavõtte Ehitusseadusest:

§3.Ehitisele esitatavad nõuded
...........
(71)Energiatõhususe miinimumnõuete järgimine ei ole nõutav järgmiste sisekliima tagamisega 
hoonete puhul:
1)hooned, mis on tunnistatud mälestisteks vastavalt muinsuskaitseseadusele ja mille olemust 
või välisilmet muudaks energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt;
...............

Esiteks tuleb mälestistes ventilatsioonilahenduste kavandamisel järgida vastavaid standardeid 
ja muid juhiseid (sh. ka näiteks Riigi Kinnisvara poolt koostatud ametkondlikke juhiseid) vaid 
sedavõrd, kui seda võimaldavad mälestistele seatud piirangud ning konkreetse hoone 
kasutaja poolt antud lähteülesanne ja hoone kasutusviis. Samas ei tohi unustada, et 
nõuetest tagasi andmisel on piir, millest allapoole ei tohi minna. Selleks piiriks on oht inimese 
tervisele. Ei ole üleliigne korrata, et lähteülesande koostamise ajal tuleb igakülgselt hinnata, 
kas ja kuidas on võimalik muinsusehitist kasutada planeeritud eesmärgil.

Siinjuures tuleb eraldi rõhutada, et ventilatsiooni ja õhuvahetuse korraldamisel peaaegu 
kõik otsused ja lahendused seonduvad arvestataval määral energiatarbe probleemidega, 
kuid mõisakoolide projekteerimisel lisanduvad olulised eripärad, sest üheaegselt on tegemist:  

a)mälestisega, 
b)kooliga, 
c)maakooliga,
d)põhikooliga
e)valdavalt väikese kooliga
f)valdavalt kõrgete ruumidega.

Õhuvahetuse korraldamise planeerimisel tuleb arvestada ka hoone kasutamise perspektiiviga. 
See tähendab, et antud juhul tuleb arvestada sellega, et mõisakoolid on põhikoolid ning 
seetõttu on juba ööpäevane intensiivse kasutamise aeg lühem kui näiteks gümnaasiumites, kus 
mõnedel puhkudel on võimalik isegi kahes vahetuses õppetöö. Mõisakoolide perspektiiv on 
aga kahjuks valdavalt selles suunas, et tulevikuski ei ole ette näha maaelanike  ja ühtlasi 
õppurite arvu kasvu. Mõnedeski mõisates leitakse juba praegu ruumidele osalist kasutust 
vähese koormusega huviringide tegutsemiseks, suvisel ajal matkaliste öömajaks vms. Seega 
ruumide kasutamise intensiivsus ja vastavalt ventileerimise vajadus ei saa tõenäoliselt ka 
tulevikus olema suure energiatarbe perioodil , ehk talvisel külmal ajal suurem kui praegu.



Teiseks oluliseks ventilatsiooni põhimõttelise kavandamise aluseks on tasuvuse arvestamise 
vajadus väljatõmbe õhu soojuse ärakasutamiseks tehtavatele kulutustele. Soojustagastiga 
süsteemide põhilisteks ehituslikeks erisusteks on seadmete suuremad mõõtmed ja asjaolu, et 
ruumipoolne torustik tuleb viia sama seadmeni. Ka seadme õhuvõtt ja väljapuhe on lähestikku, 
kuid vastavad ühenduskohad väliõhuga võivad olla seadmest küllaltki kaugel. Tasuvusaja 
arvutustes tuleb arvestada reaalselt vajalikku süsteemi töötamise aega, kuid ilmtingimata 
arvestada ka vastavate üldehitusega kaasnevate kulutustega. Viimatinimetatud kulud aga 
võivad mälestiste puhul kujuneda üsna märkimisväärseteks (suured ventilatsioonikambrid, 
suhteliselt pikad isoleerimist vajavad  torustikud, kanalite lõhkumised seintesse ja lagedesse 
ning nende kinniehitamised, lisanduvad restaureerimistööd jne.). Näiteks ühe 
rekonstrueeritava ametikooli aulas kujunes soojustagastiga seadme paigaldamiseks vajalike 
üldehituse tööde maksumus sedavõrd suureks, et energiasäästu lihttasuvusajaks on üle 50 
aasta. Siinjuures võrdluseks, et ventilatsiooni eluea hindamisel loetakse torustikel selleks 50 
aastat, seadmetel 20 aastat, automaatikal 15 (tegelikkuses 10) aastat.

Kolmandaks nägime, et ühise, kogu mõisahoonet hõlmava ventilatsiooni kavandamine ja 
ehitamine võib kaasa tuua kõrge ehitusmaksumuse ja sellega investeeringute ebamõistlikult 
pika tasuvusaja. Paradoksaalsel kombel, vaatamata soojuse utiliseerimisele, tõusevad üsna tihti 
seejuures ka ekspluatatsioonikulud ruumide ventileerimiseks. Vaatleme neid esmapilgul 
varjatuks jäävaid, kuid lisakulusid põhjustada võivaid asjaolusid.

Mõisahoonesse kooli mahutamisel tuleb samaaegselt kasutuses olevad ruumid tihti 
paratamatult planeerida üksteisest suhteliselt kaugele. Sel puhul ühine ventilatsiooni seade 
peaks töötama ka mõne üksiku ruumi kasutamisel ning ülejäänud ruumide ventileerimine toob 
kaasa otseseid  lisakulusid kasutuses mitteolevate ruumide sissepuhkeõhu soojendamiseks. 
Tuletame meelde, et soojustagasti ei tööta 100%-lise, vaid ikka oluliselt väikesema 
kasuteguriga. Siia lisandub ka soojuskadu pööningule paigutatud torudes, seda küll vähese 
osakaaluga, kuid vahest siiski arvestatav kadu. 

Järgmine varjatud ekspluatatsioonikulude tõusmise koht on selles, et üsna tihti jääb ikkagi ka 
edaspidi toimima ka loomulik õhuvahetus. Aga nagu eespool vaatasime, siis sellest viimasest 
oleks vahest juba isegi piisanud paljude klassiruumide, ammugi siis kabinettide 
ventileerimiseks. Seega samaaegselt piirete ebatiheduste kaudu ruumi siseneva külma õhu 
soojendamise kuludele lisanduvad veel sisuliselt tarbetuks osutunud soojustagastusega 
sundventilatsiooni kasutuskulud. 

Lisaks võib välja tuua, et võrreldes tavaliste ehitistega, on muinsusehitises torustiku ehitamise 
keerukuse tõttu  ventilatsioonisüsteemi takistus üsna tihti tavapärasest kõrgem. See põhjustab 
seadme mootorite kõrgema elektritarbimise (SFP on suurem), mis omakorda võib juba 
märkimisväärselt tõsta kasutuskulusid. 

Kõige laiemalt levinud lisakulu põhjustajaks on see, et  süsteemide juhtimisel puudub 
paindlikkus ja üheselt mõistetavus kasutaja jaoks. Seetõttu töötab tihti ventilatsioon täis- või 
poolel õhuhulgal ka ajal, kui võiks töötada osalisel võimsusel või hoopis välja lülitatud olla. 
Järgnevalt tahakski tuua mõned näited, mis ilmestaksid seda nähtamatut „õhu hinda“. Esmalt 
toome välja ööpäevaringselt töötava ventilatsiooni kulud ja sellest lähtuvalt saab hinnata 
kuidas iga meede, mis lühendab kasutusaega, loob ka rahalise kokkuhoiu võimaluse.

Kõigepealt orienteeruv arvutus tualettruumide väljatõmbe kompensatsiooniõhu 
soojendamiseks. Näitena vaatame neljakohalist tualetti, kust tõmmatakse välja ööpäevaringselt 
kokku L=80 l/s. Küttesoojuse hind C= 0,1€/kWh, aasta keskmise temperatuuri võtame 5,5OC 
ja sisetemperatuur 20OC. Aastas on 8760 h.



Na = 1,2 x L x dt x 8760 x C = 1,2 x 0,08 x (20-5,5) x 8760 x 0,1 = 1200€ ehk 19000EEK

Teine näide. Kuigi enamasti on mõisakoolides vajalik ventilatsiooni kasutusaeg tegelikult vaid 
20-25% aasta tundidest, siis vaatame energiakulu näitena ühte seadet, mis on tööle 
„unustatud“. Kui meil peaks töötama ööpäevaringselt maksimumõhuhulkadel näiteks nn 
kuubisoojusvahetiga seade (50%-line soojustagastus), mille tootlikkus on 400 l/s, siis 
arvestamata ruumide vabasoojuse (inimesed, elektriseadmed, päike jms.) suhteliselt lühikest 
mõjuaega, küttesoojuse aastane kulu on umbes 3000€/a ehk 50000EEK/a. Sellele lisandub ka 
arvestatav elektrikulu ca 1500€ ehk 25000EEK/a. Seega kulu kokku 75000EEK/a. 

Võrdluseks, kui „unustasime“ tööle efektiivsema seadme, ehk soojust tagastame sissepuhke 
õhule näiteks 85%, siis on kogu aastane kulu umbes 40000EEK/a.

Nüüd juhime tähelepanu kahele energia kulu vähenemise tõigale. Esiteks, vähendades 
süsteemi õhuhulkasid poolele õhuhulgale, langeb soojuse kulu veidi üle kahe korra ja elektri 
kulu ligi neli korda. Seega nüüd kulub poolel õhuhulgal töötades esimese seadme puhul kokku 
ca 32000EEK/a, mitte aga 37000EEK/a, sest elektritarve langes meie näite puhul neli korda. 
Teise seadme puhul kulub nüüd kokku aga 16000EEK/a, mis on kaks korda väiksem esimese 
seadme kulutatud energiast, kuigi soojustagastuse kasuteguri järgi seda ei eeldaks. Teiseks 
huvitavaks väljundiks on see, et kasutades ventilatsiooni ainult vajalikul perioodil, siis seade 
töötab oluliselt kõrgema kasuteguriga 9 ruumi eralduva vabasoojuse arvel.

Kogu eelnevast arutelust ei tohi teha järeldust, et soojustagastiga ventilatsioonisüsteemide 
kavandamisest tuleks loobuda. Kordan siinjuures uuesti veel tõsiasja, et loomulik ventilatsioon 
toimib siiski kontrollimatult. Seega, kui tehnoloogiline vajadus, muinsus-väärtuste säilitamise 
võimalused ja eelkõige tasuvuse analüüs näitavad, et soojustagastusega seadme paigaldamine 
on otstarbekas, siis tuleb seda kindlasti teha. Üsna tihti tuleb ette ka olukordi, kus näiteks 
tasuvusarvutus ei näita soojustagasti paigaldamise otstarbekust, kuna näiteks süsteemi 
kasutustundide arv on väga väike vms. Siin võib kõrge kasuteguriga soojustagasti 
paigaldamise kasuks otsustamisel osutuda määravaks vajaliku lisakütte võimsuse puudumine 
vms. 

Toome jälle ühe võrdleva näite ventilatsioonisüsteemide planeerimise keerukusest 
tegelikkuses. Kui saali ventileerimiseks on vaja 500 l/s värsket õhku, siis külma välisõhu 
otsesoojendamiseks on vaja ~25kW küttevõimsust, kuid  85%-lise kasuteguriga soojustagasti 
kasutamisel on lisakütteks vajalik võimsus vaid alla 4kW ning arvestades vabasoojusega, ei 
lülitu seegi sisse enamuse kasutusajast. Viimasel puhul ei ole enam mõistlik kasutada 
järelsoojenduseks veekalorifeeri vaid elektrikalorifeeri, millel on olulised eelised 
veekalorifeeri ees. Katlamaja ei pea töötama väljaspool kütteperioodi, ei ole vaja paigaldada 
torustikku ventilatsiooniseadmeni otse katlamajast või soojussõlmest ja puudub veelekke oht.

9 - T.Tark „Soojustagastite kasutegurid“  http://www.hevac.ee/systematic/files.php?id=8 

http://www.hevac.ee/systematic/files.php?id=8


2.4.Kokkuvõte

Eelnev materjal käsitleb mõisakoolides vajaliku sisekliima kujundamisel ventilatsiooni osa 
äärmiselt põgusalt. Põhirõhk on siin õhuvahetuse määra ja vajalikkuse hindamisel. 
Sundventilatsiooni ehitamine muinsusehitistesse, õhu liikumise korraldamine sel puhul ja 
erinevate tehniliste lahenduste ning teostusvõtete kasutamine ja sellekohased näited nõuavad 
siiski eraldi käsitlust. Samuti tuleks omaette vaatluse alla võtta mitmesugused sisekliima ja 
konstruktsioonide niiskuse omavaheliste seoste probleemid muinsusehitistes. Tuleb vajalikuks 
pidada ka muinsusehitiste sisekliima kujundamise lähteülesande juhismaterjali koostamist 
lähtudes standardist EVS-EN 13779:2007 „Hoonete (va. eluhooned) ventilatsioon“ ning 
soovitustest, mis on väga hästi esitatud raamatus E.Abel, H.Voll  „Hoonete energiatarve ja 
sisekliima. 2011a.“.

Koostatud arutlustes ei ole välja toodud kõiki aspekte, mille põhjal on mitmeid järeldusi 
tehtud, mõned käsitlustest saavad kehtida vaid ainult mõisakoolide puhul ja mõned 
lähenemised jälle omakorda peavad paika vaid üksikute puhul nendest. Tahetud on juhtida 
tähelepanu sellele, et hoone energiatarbe tase pannakse paika enne seda, kui alustatakse 
ventilatsiooni ja kütte projektide vormistamisega. Ennekõike tuleb rõhutada kavandamis-
faasi olulisust, ülima mõttepaindlikkuse rakendamise vajadust ning ruumide tegeliku 
kasutusotstarbe määramise tähtsust selles faasis.

Näide meeskonnatöö tulemuslikkusest.
Sissepuhke õhk antakse perfopaneeli 
kaudu seinakappi, mille uks avatakse 
ventilatsiooni sisselülitamise ajaks.

Ei ole  kahte ühesugust elumaja, ega kahte ühesugust mõisat. Absoluutselt iga mõisa (sic! 
mälestis) puhul tuleb ventileerimise korraldamise alused ja struktuur üles ehitada esimestest 
sammudest uuesti alustades. Analüüsida tuleb hoolikalt kõikide asjaosaliste, see tähendab 
muinsuskaitsjate, arhitekti, kasutaja ja haldaja poolt esitatud andmeid, nõudeid, soove ja 
arvamusi. Seejärel aga tuleb koostöös kõigi eelnimetatutega koostada ja vormistada 
lähteülesanne realistliku, ökonoomse ja tegelikke vajadusi rahuldava ventilatsiooni 
kavandamiseks. Alles seejärel saab hakata koostama head tulemuslikkust tõotavat 
ventilatsiooni projekti, mille alusel siis järgmise sammuna seda kavandit teostama.

Järgnevates peatükkides on näidatud, millist mõju võib avaldada lõpptulemusele see, kas 
projektiga on enne ehitamise alustamist ja ehitamise ajal tutvutud kompleksselt ja süvenenult 
või on seal vahest ka mõningaid detaile kahe silma vahele jäänud.



3.Lisad. Ülevaade mõisakoolide ventilatsioonilahendustest

3.1.Adavere mõis

Kooli kodulehel õpilaste kohta info puudub. Ehitatud on ventilatsioon aulasse, kohvikusse ja 
klassidesse.

Aula (mõisa saali) ventilatsiooni õhuhulk on 135 l/s. Määruse nõuete tagamiseks 
projekteeritakse analoogses olukorras umbes viis korda suuremad ventilatsiooni õhuhulgad e. 
ca 600 l/s. Selles saalis on aga kool taganud enam-vähem talutavad tingimused paigaldatud 
seadme poolt antavate õhuhulkadega. Selleks seade lülitatakse tööle mõned tunnid enne 
ürituse algust ning ürituse ajal avatakse mõlemad saali uksed, kusjuures kasutatakse 
lisaventileerimiseks veel kõrvalruumide akende avamist.

Kohviku ventileerimiseks on paigaldatud samuti ventilatsiooniseade õhuhulgaga ca 140 l/s. 
Siin võib esmapilgul täheldada, et on kasutatud äärmiselt madala efektiivsusega õhuvahetuse 
korraldamist (täielik segamisventilatsioon laealuses tsoonis). Seadme ja torustiku paigaldus on 
aga teostatud küll nõnda, et enamus tööstuste tootmisjuhte ei aktsepteeriks sellist visuaalset 
tulemust ka mitte tootmisruumides.

Kohviku ventilatsiooniseade Tagasilöögiklapp võiks ruumi pool toru sees 
olla ja välja saaks lihtsa resti paigaldada

Sissepuhke-väljatõmbe ventiilid on 
paigutatud vaheldumisi, ventilatsiooni 
efektiivsus on seetõttu äärmiselt madal.

Ventilatsiooni ehitaja ilmselt ei tulnud selle 
peale, et arhitektilt tuleks nõu küsida. (Loe: 
„parem ei küsi- pääseb odavamalt“)



Peatöövõtja on sisekujunduse projektiosaga 
tutvumise tööde lõppfaasi jätnud.

Tulemus selline

3.2Albu mõis

Albu põhikoolis on 73 õpilast, klassikomplektid 6 kuni 14 õpilast.

Mõne põhikorruse ruumi tarvis ehitatud väljatõmbeventilatsioon ning paigaldatud õppekööki 
kohtäratõmbed. Ülejäänud ruumid töötavad loomulikul tõmbel. Õppejuhi hinnangul 
õhuvahetuse puudulikkust ei ole tunda. 

Kena väljatõmbe rest hoone loomuliku osana. Loomuliku väljatõmbe rest

Paljudeks aastateks pooleli jäänud töö... 
Äärmiselt ohtlik! Tule leviku ohu allikas!

Laste ilumeele ja hoolsuse kasvatamise nimel 
oleks võinud veidigi pingutada



3.3Albu aidahoone

„Toruarhitektuuri“ näidiseid aidahoonest. Vähemalt pool sellest torustikust on õhuvahetuse 
korraldamise seisukohalt mittevajalik. Õhu transportimiseks sama ruumi piires ühest 
ruumiosast teise ei ole enamasti vaja paigaldada torusid.

Tuletõkke kaitseta toru köögist otse pöönin-
gule. Üliohtlik! Tule leviku ohu allikas!

3.4Aruküla mõis

Mõisa esimesel korrusel on Koeru Muusikakool (ca 40 õpilast) ning teise korruse ruume 
kasutavad põhiliselt Koeru Keskkooli inimesed. Valmis on ehitatud ventilatsiooni torustik ning 
paigaldamata on  vastavad seadmed. Teostusega ei saa mingil juhul rahul olla, sest  valdavas 
osas ei ole järgitud mälestise remontimise põhimõtteid.  Ventilatsiooni õhuhulgad on ilmselgelt 
üle dimensioneeritud, sest enamus muusikakooli õpilaste tunde viiakse läbi individuaalselt st. 
ühe õpilase ja ühe õpetajaga klassiruumis. Vaid solfedžo, muusikaajaloo jmt. tunnid on 
rohkema arvu õpilastega, kuid tunnis pole ka siis mitte üle kümne õpilase. Seega on vaja vaid 
üht klassiruumi, kus on veidi suurem õhuvahetus.

Vajalik on kõik torustik demonteerida ja alustada ventilatsiooni projekteerimisega uuesti 
algusest. See tähendab, et alustada tuleb ventileerimise õhuhulkade määramisest ruumidele 
ning ventileerimise aluste otsustamisest (loomulik/sund, õhuhulkade mõõt, tööajad jmt, vajalik 
investeeringute maht, tööde teostamise võimalikkus ja mõistlikkus jmt.). Võiks mõnel määral 
aluseks võtta ka käesolevas aruandes esitatut.



Esmamulje mõisast.  Selline tegevus on vandaalitsemine 
(Vt. EKSS e.seletussõnaraamatust)

Selline paigalduse põhimõte ega ka visuaalne 
pool pole sobilik ka mitte tootmisruumides

Restide välimus oluliselt ei häiri.

Kui õhuhaare osutub vajalikuks, siis siia saab 
konstrueerida (ca kuni 300 l/s õhuhulgale) 

Veel näide vandalismist



3.5.Heimtali mõis

Heimtali põhikoolis õpib 111 õpilast.  Ülevaate koostamise ajaks on mõisa renoveerimise tööd 
lõpetatud. Lisatud piltidel näidatud mõningad ebaõnnestumised iseloomustavad, et nagu 
enamasti, nii ka siin ei ole ilmselt üles leitud ühtse meeskonnatöö vaimu.
 

Saali sissepuhke tehniliselt hea lahendus, 
kuid teostatud visuaalselt sobimatul kujul.

Sissepuhkepaneeli fragment. 

Restid viltu, erineva suurusega ja erinevatel 
kõrgustel. Ventilatsiooni seisukohalt puudub 
selliseks lahenduseks põhjendus.

Ventilatsiooni seisukohalt tarbetu kipskast. 
Restid võinuks olla ühte mõõtu ja tüüpi ning 
oleks saanud paigaldada seina tasapinnale. 

Moodullagi mõisaruumis??? Hüdrotõkkena tarbetu, samas aurutõkkena 
hoonevaenulik hüdroisolatsioon. Toimib 
siseniiskusele aurutõkkena ning soojustuse 
puudumise tõttu „soolapumbana“ siseseinale.



Ventileerimise efektiivsuse seisukohalt 
absoluutselt tarbetu torustik laes.

Väljatõmbe avade katteplaadid on ilmselt 
arhitektiga kooskõlastamata kujunduses. 

3.6.Kiltsi mõis

Kiltsi põhikoolis on 55 õpilast, 4-9 õpilast klassis. Soojustagastitega ventilatsioon on saalile ja 
võimlemisruumi abiruumidele. Tualettruumidest ja keldri võimlemissaalist on sundväljatõmbe 
ventilatsioon. Ülejäänud ruumides, sh. kolmes klassiruumis toimib loomulik ventilatsioon. 
Tiibhoone klassiruumide jaoks paigaldatud soojustagastiga ventilatsiooni ei panda tööle, kuna 
kasutajate hinnangul puudub selleks vajadus. Saali antakse õhk sisse saalis asuva kapi 
paigaldatud perforeeritud õhujaotaja kaudu ning õhk tõmmatakse välja saali lae all asuvatest 
restidest. 

Seinakapis oleva perfopaneeli juurde tulev 315 toru jaoks on puuritud pööningult seina sisse 
Viilup OÜ projekti kohaselt umbes 1m kanal. Seda autori ideed on kasutatud ka Kõpu mõisas, 
kus ehitaja on suutnud puurida isegi 3,5m pikkune kaldkanali (vt ka Kõpu pilte) ning samuti 
Heimtali ja Väätsa mõisa saalide sissepuhke lahendamisel)

Esimese korruse võlvruumides olevad pesemisruumid, WC-d ja saun on puidust eraldi 
kappides. Arhitekt Nele Rohtlal oli põhieesmärgiks mitte lõhkuda ruumide olemasolevat 
ajaloolist lahendust ja lisaboonusena on saadud nende ruumide probleemidevaba toimimine 
ehitusfüüsika seisukohalt (vt.ka keldri pilte). Samuti on siin lihtsam leida lahendusi nende 
ruumide ventileerimiseks.

Pesemisruumid, WC-d ja saun on  põhi-
konstruktsioonidest eraldatud „kappides“

Keldri võimlemissaali väljatõmbe ava katab 
arhitekti  kavandatud pilkurahustav rest



Saali kapp, mille uksed avatakse 
ventilatsiooni tööle lülitamisel.

Perfopaneel seinakapis. Juurdetulev toru on 
puuritud pööningult seina sisse umbes 1m. 
(Anal. lahendus Kõpu ja Heimtali mõisates)

Nõnda peab alati toimima: väljatõmbe resti 
asukohad ja mõõtmetee proportsioonid on 
arhitekti poolt määratud. Tulemus on kena.

Õppeköögi väljatõmme korstnas. Tahmaluuk 
avatakse, kui ventilatsioon on vaja käivitada.

Ehitaja püüdis suvise välisõhuga ventileeri-
des keldrit kuivatada. Tulemus oli otse 
vastupidine. Foto ja termopildid on tehtud 
suvel, kui väljas oli üle 30 kraadi sooja. 
Massiivseintega hoone keldri piirded on läbi 
suve just selliste temperatuuridega, nagu 
termopildid näitavad. Järelikult hallitab seal, 
kus on toitu (puit) ja kivipinnad on lihtsalt 
kondensimärjad. Aitab vaid kuivati (ehk 
„niiskusimuri“) paigaldamine.

Sellisel temperatuuril on selle ruumi lagi

ja sellisel temperatuuril põrand.



3.7.Koigi mõis

Koigi  põhikoolis on 82 õpilast, 6-12 õpilast klassis.

Ventilatsioon on ehitatud, kuid ei panda tööle. Üldmulje mõisa remondi kohta on see, et liiga 
tihti näeb kiirustamise ja kooskõlastamata tegutsemise jälgi.

Mittehäirivalt teostatud. Hea töö.  Ebaõnnestunud õhuhaarde ava.

Lagi risustatud võõrkehadena tunduvate 
elementidega

Lagi risustatud võõrkehadena tunduvate 
elementidega

Nägus element, aga vale kohavaliku puhul 
võib kujuneda rosetile oluliseks 
konkurendiks

Väike ruum, aga suur plafoon.



3.8.Kõpu mõis

Kõpu põhikoolis õpib 52 õpilast, 3-8 õpilast klassis.

Tellijat ja teisi asjaosalisi šokeerinud torud on praeguseks demonteeritud, kuid siia on mõned 
pildid lisatud, et näitlikustada tekstilises materjalis esitatud analüüsi põhimõttelist 
paikapidavust. Esimesel kuuel fotol on pildid ehitusfirma poolt projekteeritud ning ehitatud 
ventilatsiooni torustikust. Hankesse antud projekti ei järgitud.

Sel aastal lõpetatud restaureerimisetapi tulemuses on aga üldmuljena tajutav, et ehitustöödele 
on seatud juba algselt enam-vähem reaalsed valmimistähtajad. Vald tellijana on olnud 
järjekindel, kuid samas ilmselt suutnud hoiduda lõpptulemust ohustavate pingete tekkimisest. 

saali sissepuhe kööginõude pesuruum? ja selle 
„ventilatsioon“ (koolis on vaid 50 õpilast!)

saali sissepuhke avad marmorkrohvis! köögi sissepuhe, söögisaal on seejuures 
ikkagi ventileerimata



Esim. k.1-toalise korteri torud, kastis paremal saali väljatõmbe torud 2.korrusel

Paar lahendust viimasest projektist ja sellekohasest teostusest, Viilup OÜ projekt. (Pööningul 
olevad ventilatsiooni seadmed on tööle rakendamata, töötab köögi väljatõmme)

Õhu sissepuhkele 3 meetrit DN350 ava 
puurimine 

Ava kaminaniššis valmis



Kamina tagune, enne õhujaotuskambri 
sulgemist ja ahju taastamist

Arh. Kalju Palo kujundatud kamin sissepuh-
ke restidega mõlemal pool kamina külgedel.

Söögisaali sissepuhke toru niššis, sissepuhe 
kätepesu valamute alla (järgmine pilt)

Arh. Kalju Palo kujundatud kätepesu 
valamud. Söögisaali sissepuhkeks puitrestid 
kapi kõigil külgedel.

Perfoplekist õhuvoolu rahusti valamukapis Tualettruumide väljatõmme



Restaureerimist vajav ventilatsioon. Vt. ka 
järgmist pilti.

Nööridega avatav ventilatsiooni luuk. Ruum 
ootab remondijärge.



3.9.Laupa mõis 

Laupa põhikoolis õpib 96 õpilast, 6-15 õpilast klassis. 

Keldrikorruse ruumide jaoks on ehitatud soojutagastiga ventilatsioonisüsteem, mille 
magistraaltorud on keldri koridori põrandas, allpool põhjavee taset! Ülemistel korrusel on 
sundväljatõmme tualettruumides. Teise korruse saali ja esimese korruse võimlemisruumi 
ventileerimiseks on ühine, soojustagastiga ventilatsioonisüsteem. Saali antakse õhk sisse 
kõrvaloleva koridori laest ja välja tõmmatakse lava kohal laest restide kaudu. Kooli juhtkond 
on väga rahul saali ventilatsiooniga, sest saalis saab ka pikemaid koosviibimisi pidades end 
mõnusalt tunda.

Ühe põhikooli keemiaõpetaja sõnul ei ole põhikooli keemia ainekavas lubatud kasutada aineid, 
mis nõuaksid töötamist tõmbekapis, kuid on vaja tuulutatavat kemikaalide hoidmise kappi. 
Seega puudub otsene vajadus sellise tõmbekapi kasutamiseks nagu on ühel järgnevatest 
piltidest.

Kas see saja-aastane paak on vanaraud või 
mälestis?

Tõmmatud võrgust sissepuhke rest keldri 
koridoris. Ei mõju häirivalt.

Saali õhuvõtu-väljaviske avad selles aknas. 
Originaalraamid on asendatud sarnastega, 
milles klaaside asemel tumehall võrk.

Ventkambri üks teostusvõimalustest. Seade on 
eest avatavas EI 30 kastis.



Ruumide tuulutamiseks väga hästi sobiv 
lahendus.

Ventilatsiooni teostuselt „kohmakas“. 
Põhikooli õppetöös mittevajalik tõmbekapp.

Sisse antakse õhk saali kõrvalt koridorist Sissepuhke paneel koridori laes

Toru demonteerida ja lõpetada seina pinnal. 
(Praegusel paigaldusel puudub mõte)

Varraste süsteemi abil on aknad avatavad ilma 
lae alla ronimata!

Tuule- ja külmatõkke topeltklapp välisseinas, 
korrastati töö käigus.

 



3.10.Väätsa mõis

Väätsa põhikoolis õpib 118 õpilast, 9-18 õpilast klassis.

Väätsas on kõikidesse põhilistesse ruumidesse projekteeritud ja ehitatud sundventilatsioon. 
Kuna lapsi on klassides rohkem, kui tavalistes mõisakoolides, siis sundventilatsiooni 
kasutamine on ka põhjendatud. Haldaja hinnangul on süsteemide juhtimine paindlik ja 
arusaadav.

Oli võimalus võrrelda lõplikku lahendust ja algset projekti ning erinevus oli ülisuur. Selles 
võrdluses väljendub kõigi asjaosaliste, nii ventilatsiooni projekteerija, tellija kui ka ehitaja 
suhtumise märgatav muutumine kultuuripärandisse, selle kaitsmisse ja ilmselt ka üldse 
pärandkultuuri mõistmisse. Esimene tubli samm on vähemalt tehtud. Vaatamata suurele tööle, 
mis muinsuskaitse järelvalve nõudmisel ette võeti, on kurb tõdeda, et lõpus on hoog veidi 
raugenud. Äärmiselt mahukas restaureerimistöö on paljude asjaosaliste poolt tehtud ning siis 
see pisike osa kogu tehtud töö mahust ja pingutustest on lõpptulemuse taseme mõnede 
sõlmede puhul alla viinud. Ilmselgelt pole siiski peatöövõtjal, nii nagu tänapäevases 
ehituspraktikas on üldse valdavaks kujunenud, jätkunud tahtmist, huvi ja oskusi tegelda 
õigeaegselt teiste projektiosadega ja eriti ventilatsiooni lõppfaasiga. Heaks tulemuseks oleks 
võib-olla piisanud peatöövõtja poolt, kelle siis veel?, ühest või kahest tunni-kahe pikkusest 
kogu meeskonna kokkukusaamise korraldamisest. Täie kindlusega võib väita, et sellise 
ajurünnaku stiilis arutelu puhul oleks koos töötades enamikele probleemidest paremad 
lahendused leitud. 

Ilus Elegantne (uudne) insenerilahendus 
sissepuhkele.

Sel heal ideel... ...oleks võinud ehk selline lahendus olla? Või 
veelgi väiksem kast ja restita küljel?



Valinuks sobivate proportsioonidega sobiva 
kujundusega resti, värvinud (ka labad) 
taustaga samasse tooni, vms....

Valinuks sobivad proportsioonid, värvinud 
(ka labad) tausta tooni, hor. labasid keerata...

Kas oleks lisakulu olnud, valinuks näit. 
mõlemad Halton ALE 400x300, üleni 
värvitult ja  paigaldatult 10cm kõrgemale? 

Kui sellest plafoonist tõesti kuidagi ei saanud 
loobuda, siis vähemalt pintslitäis värvi ehk...

Elegantne insenerilahendus Resti asukoht võlvi kannas on ilmselt 
arhitektiga kooskõlastamata. Pealegi, kolm 
„sisekujunduse kandvat elementi“ ühes 
ruumiosas on ilmselt liiast.



Liiga silmatorkav. Hea meeskonnatööga 
oleks kindlasti leidnud parema lahenduse

Vana vene radiaator ilusasti varjestatud.

Hea meeskonnatöö näide. Leitud 
varemkahjustunud koht, karniis eemaldatud 
ja tagasi pandud hiljem. Ökonoomne 
paigutus.

Vestibüüli sissepuhe? Õhk puhutakse lae all 
laiali. Investeering ei olnud ilmselt ei 
hädavajalik, tasuv ega ka esteetiline. Õnneks 
püüab pilgu endale omapärane seinamaaling.


