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SELETUSKIRI 
 
1 Üldosa 
 
1.1 Sissejuhatus 
 
Käesolev ehitusprojekt on koostatud Keila linnas, Uus tn 19 kinnistule turuhoonete  püstitamiseks. 

Hoonete projekteerimisel on arvestatud ehitusstandardeid, - norme,  alusdokumente,  kinnistu 

asukohta linnakeskkonnas ja Tellija soove. Eesmärgiks on korrastada üldiselt linnaruumi ja 

olemasoleva kaubaaida asemele püstitada Keila raudteejaama miljöösse sulanduv turuhoonete 
kompleks. Kompleks peab lähteülesande kohaselt sisaldama muuhulgas ka avalikku WC-d ja turismi 

infopunkti. Olemasolev kaubaait lammutatakse, kuid selle elemente kasutatakse uue hoone 

rajamisel ajaloolise järjepidevuse tagamiseks ja ajalooliste puitkonstruktsioonil lao- ja abihoonete 

ehitusviisi eksponeerimiseks.  Kõik ühendused taristuga rajatakse uued. Hoonete kavandatav eluiga 
on 50 aastat.  

 

Projekteerimise aluseks on: 

� Vatu võetud detailplaneering Keila linn, Uus tn 19, Uus tn 19a ja Uus tn 15a kinnistute ning 
lähiala detailplaneering  

� Keila linna üldplaneering, kehtestatud 2002.a, https://www.keila.ee/et/uldplaneering; 

� Keila linna ehitusmäärus - Keila Linnavolikogu 28.09.2010 määrus nr 14 

� tellija poolt seatud lähtetingimused. 
 

 

Projekti koostamise lähtedokumendid: 

Seadusandlikud aktid 

 

� Eesti Vabariigi Ehitusseadustik  
� Majandus- ja taristuministri   17.07.2015.a määruse nr 97  "Nõuded ehitusprojektile" 
� Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 30.04.2015 nr 36 "Nõuded energiamärgise 

andmisele ja energiamärgisele"  
� Ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister  11.12.2018. a. määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded“  
� Majandus- ja taristuministri   05.06.2015.a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise 

metoodika“ 

� Siseministri  30.03. 2017. a. määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded 
tuletõrje veevarustusele“  
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� Majandus- ja taristuministri  05.06.2015 määruse nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja 
arvestamise alused“ 

� Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid“ 

 

Standardid 

� Standard CEN/TS 54-14:2018 „Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem. Osa 14“  
� Eesti Standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“  
� Eesti Standard EVS 812-7:2018 “Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”  
� EVS 812-2:2014/AC:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“  
� EVS 871:2017 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine.  
� EVS EN 62305-1:2011 „Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted“ ; 
� EVS EN 62305-2:2013 „Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs“ ; 
� EVS EN 62305-3:2011 „Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht 

elule"; 
� EVS EN 62305-4:2011 „Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid". 
� EVS 812-3:2018/AC:2018   „Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“   
� EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: tuletõrje veevarustus 
� EVS-EN 17037:2019 „Päevavalgus hoonetes“ 
� EVS 843:2016 "Linnatänavad" 
� EVS 840:2017 "Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes" 
� EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“  

� EVS 920-1:2013 Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid,  

� EVS 920-3:2013 Katuseehitusreeglid. Osa 5: Metallkatused 

� EVS 920-5:2015 Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused 

� DIN 18534 – Siseruumide hüdroisoleerimine 

 

Juhendmaterjalid 

� Sise- ja maalritööde RYL 

� Õhekrohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid  ET-2 0404-1010 

� EVS 920-5:2015 Katuseehitusreeglid. Osa 5: lamekatused 

� RT 80-11202-et "Hoone kaitseplekid"  

 
Projekteerimiseks koostatud hinnangud, uuringud ja mõõdistused: 
 

� Keila keskosa arhitektuursed väärtushinnangud. Arhitektuuriajaloolised eritingimused raudteejaama 

ümbrusele, Silvi Lindmaa-Pihlaku 1997. a uurimus, 

https://www.keila.ee/documents/179240/388491/keila.pdf/9ee0f43c-2ce4-4fa8-8999-

1d420377596a; 

� Keilas Uus tn 19 raudteehoone tehnilise seisukorra ekspertarvamus, Ehitusekspertiisibüroo OÜ 

2017. a töö nr 17-096E 

� Harjumaa Keila linn Uus tn 19 turuhoone hoonestusettepanek, mai 2019, E-Service Projekt OÜ töö 

nr 208-2019; 

� Uus tn 19 ja 19a. Maa-ala mõõdistamine. Joonis: Maa-ala plaan tehnovõrkudega, OÜ K&J 

10.06.2019 töö nr 1006; 
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� Keila raudteejaama kaubaaida uurimine, seisukorra dokumenteerimine, väärtuste kirjeldamine ning 

säilitamise ettepanekud, Siim Tanel Tõnisson, Tallinn,mai 2020, EKA Arhitektuuri konserveerimise ja 

restaureerimise täiendkoolituskursuse lõputöö. 

 

 

2 Ehitise olulised tehnilised andmed 
 

Hoone nimetus:  Turuhoone 

Peamine kasutamise otstarve - 12317 Oksjoni-, turu- või näitusehall 
Ehitisregistri kood:  uusehitis 

Tellija: Keila Linnavalitsus  

Omanik:  Keila Linn 

Kinnistu aadress:  Uust tn 19, Keila linn, Harju maakond  
Katastritunnus:   29601:008:0039 

Kasutamise otstarve:  100% ärimaa 

Projekteerija:  OÜ Pilveprojekt  reg. nr. EEP001395 11.07.2008  

Raja tee 2 Keila vald Harjumaa 76613 
Tel. +372 53314067 

Ehitustööde liik: uusehitis 

Monteeritavuse aste: mittemonteeritav 
Ehitise tehnilised andmed: 
 -kinnistu pindala    1836 m2 

 -täisehitusprotsent:       52 % 

 -projekteeritud ehitistealune pind kokku:    947,7 m²    
 - maapealse osa alune pind   kokku:             947,7 m² 

 sh. turuhoone  varjualustega   737,2 m² 

       abihooned varjualustega   210,5 m² 

 - maa-aluse osa alune pind   kokku:   0 m² 

 - ehitiste suletud netopind kokku:   416,3 m² 

  sh. turuhoone    365,9 m²  

        jäätmemaja    31,9 m² 

        abikuur    18,5 m² 
 - maapealse osa korruste arv:  1 

 - maa-aluse osa korruste arv:  - 

 -absoluutne kõrgus:   45 m 

 -kõrgus:    8 m (keskmine kõrgus maapinnast) 

 -sügavus:    0 m  

 -pikkus:    57,0 m 

 -laius:     12,7 m 

 -ehitise maht:    - m³ 
    sh maapealne maht - m³ 

  sh maaalune maht  0 m³ 

 -köetav pind:    365,9 m² 

 -üldkasutatav pind:     365,9 m² 
 -tehnopind:     5,1 m² 

 -tulepüsivusklass:   TP2 
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-eluruumide arv:   0 

-mitteeluruumide arv peahoones: 1 

-mitteeluruumide pind kokku: 416,3 m² 
 

8.Ehitise tehnosüsteemid: 

 -elektrisüsteem:   võrk 

 -veevarustus:    võrk 
 -kanalisatsioon:   võrk 

-soojusvarustus:  soojuspump küte 

-energiallika liik:   elekter, õhusoojus 

-soojusallikas:    elekter, õhusoojus 
 -ventilatsioonisüsteemi liik: soojustagastusega ventilatsioon 

 -jahutuse liik:    tsentraalne fan-coil 

 -võrgu- või mahutigaasi 

  olemasolu:    puudub   
 -liftide arv:     1 

       

10.Ehitise materjalid: 

 -vundament:       madalvundament/lintvundament 
 -kandekonstruktsioon:    puitkarkass, 

 -jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid:   puitkarkass 

 -vahe- ja katuslaed:     puit 

 -välissein:      puitkarkass 
 -välisseina viimistlus:     puitlaudis 

 -katusekate:     profileeritud plekk, rullmaterjal PVC kate 

  
 

3 Asendiplaan  
 
3.1 Olemasolev olukord 
 
Kinnistu asub Keila ühes kõige intensiivsema kasutuse ja arenguga raudteejaama miljööväärtuslikus 

piirkonnas. Ajalooliselt on tegemist raudteejaama maa-alaga, millel asub mitmeid hästi säilinud ja 

hooldatud hooneid. Vahetusläheduses asub raudteejaama peahoone, raudteetööliste puitelamud, 

meierei, koobaskelder, saun, veetorn. Kinnistu piirneb põhjaküljel Turu tn kergliiklustee, ja  
bussijaamaga. Piirkonnas on lisaks mitmed väikesed ärid Jaama ja Uuel tänava. Kinnistul asub 

praegusel hetkel ca 110 a. vanune kaubaait, mille puitkonstruktsioonid on amortiseerunud. 

Kaubaait asub kivimüüritisega perroonil, mis on kehvas seisus. Piirnedes ühelt küljelt raudteega ja 

teiselt poolt äsja rajatud parkla ja väikebusside jaamaga on krunt suhteliselt kitsas.  Kinnistul asub 
kaks turukioskit, mis on ainukesed vana turu asukohta edasikandvad ehitised. Nimelt tegutses 

samas kohas turg aastakümneid, aga muudatustega linnaruumis vähenes selle pind oluliselt.  

Juurdepääs kinnistule on lääne, ida- ja põhjaküljelt. Põhjaküljel asub sillutatud kergliiklustee. 

Kinnistu on kaldega põhja suunas. Kinnistuni on toodud vee, kanalisatsiooni ja elektriühendused.   
 

Vastavalt Keila linna üldplaneeringule kehtib piirkonnas keskuse segahoonestusala juhtfunktsioon 

ja lubatud on elamud, ärid, sotsiaalmaad. Kinnistu asub kesklinna miljööväärtuslikus alas.  
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Foto 1  olemasolev kaubaait  läänest (vasakul bussijaama varjualune). 

 

 
Foto 2  olemasolev kaubaait idast, taamal veetorn, paremal olemasolevad turukioskid. 
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3.2 Ehitusgeoloogia 
 

Kuna kogu Keila linn asub paekiviplatool, siis eeldatavasti järgneb täitepinnasele 1-1,5m sügavusel  

paekivi/lubjakivi. Taldmikualused pinnased tuleb kaitsta läbikülmumise eest. Normatiivne 
külmumissügavus on 1.25 meetrit. 

 
3.3 Plaanilahendus, juurdesõiduteed, kõnniteed 
 
Projekteeritud hoone koosneb tinglikult kahest osast, idakaares asuvast suuremast varjualusest, 

kus on võimalik teha suuremaid üritusi, kaubelda jne ning turu peahoonest. Varjualuse üks osa 
hõlmab ajaloolise kaubaaida puidust kandekonstruktsiooni osi, et talletada ehitusviis ja -võtted. 

Lisaks on projekteeritud ida poole jäätmemaja ja abikuur erinevat laadi turuinventari 

hoiustamiseks. Jäätmemaja ja abikuuri eenduvad katused moodustavad varjualused müügilettide 

paigutamiseks.  
Sissepääsud hoonesse  asetsevad idas, põhjas ja läänes. Hoone otstes asuvate sissepääsude juurde 

viivad lauged kaarjalt kulgevad betoontrepid. Suure varjualuse all asuva sissepääsu moodustab 

klaasist läbipaistev kohvikulaudadega terrass. 

Peahoone põhjaküljel vaatega parkla ja  Uue tn poole on pikk varjualune müügilettide tarbeks. 
 

 Sõidukite juurdepääs on Uue tn kaudu. Sõiduautod saavad parkida olemasolevas parklas. 

Kaubaautode ja prügiauto juurdepääsuks rajatakse piki kinnistu lõunapiiri kuni peahoone 

estakaadini asfaltkatendiga tee.  Maapind on väikese kaldega põhja suunas. Hoone ümber üldiselt 
maapinna kõrgusi ei muudeta. Et säilitada perroonil asuva kaubaaida visuaalselt kujundlikkust, aga 

samas luua mõistlikult kõrguselt pääs hoonesse, on raudtee pool tõstetud soklijoon hoone esimese 

korruse põrandapinnast 600mm kõrgemale.  

 
3.4 Haljastus 
 

Haljastuseks on peafassaadi "perrooni" serva ettenähtud konteinerhaljastus ilupõõsaste ja 

hooajalisete lilledega. Puude juurdeisutusi ei ole projekteeritud. Kinnistu põhjapiiril asub üks 
ilupuu, mis istutatakse ümber. 

 
3.5 Piirded ja väravad 
 

Olemasolevad piirded puuduvad. Projekteeritud on ohutuse tagamiseks piire liiklevate 
kaubaautode ja varjualuse vahele (võrkpiire kassetina, tumehall).  

 
3.6 Parkimine 
 

Parkimine toimub olemasolevas kinnistuga piirnevas ja Uus tn 15 a kinnistu kohale rajatavas 

parklas. 

 

4 Arhitektuur 
 

Projekteeritud turuhoonete komplekt on inspireeritud üksteise järel liikuvatest kaubavagunitest. 

Hoonete mahtude vahele on seepärast jäetud viilkatusesse "katkestused" ja esimese korruse 
välisseintes asuvad tumedama pinnaga aknad vaid katkeste kohal. Hoone puitfassaadidesse ei ole 
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üldiselt aknaid projekteeritud (va põhjas mõned luugid) - analoog lihtsate kaubavagunitega. Üles-

alla liikuv katusehari  ja kaldsed räästajooned peegeldavad omaaegsete turuhoonete pisut lohakat, 
kuid turule omast ruumi omapära, kus iga müüja sättis oma varikatuse pisut omamoodi ja vanad 

kioskid olid vildakaks vajunud. Eesmärgiks oli luua inimmõõtmeline hubane ruum kauplemiseks ja 

vältida tüüpilise kaubanduskeskuse miljööd. Peahoone ja suur varjualune on tõstetud nagu 

ajalooline kaubaait maapinnast kõrgemale "perroonile".  Kogu kompleks on rajatud võimalikult 
paljude varjualustega, et vajadusel saaks kiiresti müügilettide arvu suurendada. Sissepääsude ala 

on kujundatud kergliiklustee kiviparketi käänulisusest jätkavate looklevate treppide, 

konteinerhaljastuse ja istepinkidega, et muuta need natuke mängulisemaks ja luua tänavaruum, 

kus linnarahvas saab istuda ja suhelda.  
Hoone sisemine struktuur on koostatud paindlik ja enamus sisemusest on võimalik aja jooksul 

vastavalt turu nõudlusele muuta. Välja on pakutud lahendus, kus nn ankurkauplejateks  on  

pagariäri, paranduskohvik ja kalamüüja. Hoone sisaldab muuhulgas tänavalt pääsuga avalikku wc-d 

ja  samuti siseruumidest pääsuga kahte wc-d. 
 

Sisearhitektuur on projekteeritud puitkonstruktsioone rõhutav, liimpuidust sõrestikuna 

koostatavad katusekonstruktsioonid toetuvad puitpostidele. Puidu kasutust toetavad kaubaaida 

omanäolised  puitkonstruktsioonid ja loob hubase interjööri.  

 

 
Foto 3 olemasolevast kaubaaidast säilitatakse üks puitkarkassi  

sektsioon, postide, kaldtugede talade ja sarikatega 
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Foto 4. Peahoone sissepääsude juurde on projekteerid purskkaevud auruveduri veekraanidega 

 

5 Konstruktiivne lahendus 
 

5.1 Üldiselt 
 
Ehitise kavandamisel, püstitamisel, muutmisel ja kasutamisel tuleb järgida head ehitustava.  

 

Ehitamisel, materjalide paigaldamisel ja nendega töötamisel  tuleb täita konkreetsele tööle 

esitatavaid nõudeid- toote valmistajapoolseid või muud antud juhul rakenduvat juhist või eeskirja. 
Vastutusrikastes kohtades tuleb kinnitusvahendite ja –viiside määratlemiseks projekteerida 

vajadusel täiendavad tootejoonised.  

 

Kui materjali ei ole projektdokumentatsioonis konkreetselt määratletud, siis esitatakse materjali 
näide kooskõlastamiseks tellijaga ja projekteerijaga enne selle materjali hankimist. Ehitustöövõtja 

on kohustatud kontrollima joonistel märgitud ehituselementide arvu ja/või tööosade mahtu ja 

lähtuma ehitushinna arvutamisel nendest, lisades neile ka projektis nimetamata ehitusosade või 

materjalide hinna, mis on vajalikud ehituse korrektseks läbiviimiseks. Kõik erinevused jooniste ja 
seletuskirja vahel tuleb läbi arutada projekteerijaga. 

Hoone üldstabiilsus 

Hoone üldstabiilsuse tagab lintvundament, puitkarkassil tehaseelemendid  ja liimpuidust  

katusekonstruktsioonid.  
Ehitustööde korraldus 

Materjalide ladustamine toimub krundi piires. Ehituspraht jms. tuleb vastavalt kehtivatele 

normidele utiliseerida vt p. keskkonnakaitse.  

Nähtavale kohale tuleb paigaldada ehitusobjekti infoga piisava suurusega infotahvel. 
Kõrvaliste isikute töömaal viibimist tuleb takistada, selleks paigaldatakse hästi nähtavad viidad, 

sildid ja ohtlikud töötsoonid piiratakse aiaga.  
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Kõik puitkonstruktsioonid tuleb hüdroisoleerida kivipindadest. Välistingimustes kasutada 

keskkonnaklassi  C3 sobivaid kinnitusvahendeid. 

 
5.2 Koormused 
 

Hoone konstruktsioonidele mõjuvad koormused (kasuskoormused, lumekoormus, tuulekoormus, 

omakaalukoormused) ja neile vastavad ülekoormustegurid määratakse Eesti standardite alusel. 

 
Arvutuskoormused ilma osavaruteguriteta: 

1. Äripinnad  

qk=3,0 kN/m2; Qk=2,0 kN 

2. Trepid, koridorid  

qk=5,0 kN/m2; Qk=4,0 kN 

3. Rõdud 

qk=2,5 kN/m2; Qk=2,0 kN 

4. Lumi katusel  

q= 1,2 KN/m² 

5. Tuul     

Tuulekiirusrõhk vastavalt hoone kõrgusele ja maastikutüübile                         qp=0.60 kN/m2 

Tuulekoormus hoone konstruktsioonidele arvutada esitatud kiirusrõhu järgi vastavalt tuule 

rõhuteguritele. 
 

6. Horisontaalkoormus rinnatistele ja käsipuudele  1,0 kN/m 

7. Omakaalud vastavalt konstruktsioonidele 
Koormuste osavarutegurid: 

Alalised koormused  1,2 

Muutuvad koormused 1,5 
 
5.3 Vundament, sokkel, radoonitõke 

 
Hoone vundamendid on  projekteeritud betoneeritavatest õõnesplokkidest lintvundamendina. 

Vundamendid soojustatakse. Maapinnast kõrgemal asetsev nähtav osa on projekteeritud laduda 

paekivist.  

 
 
5.4 Välisseinad ja kandvad siseseinad 
 

Kandvad välis- ja siseseinad ehitatakse monteeritavatest puitkarkassil elementidest. Element 

koostatakse püstpostidest ja vöödest, mille vahed täidetakse kivivillaga ja kaetakse 
ehitusplaatidega. Karkassi  sisemisele poolele paigaldatakse aurutõke ja kandekonstruktsioonide 

REI30 tulepüsivuse tagamiseks tulekindlad ehitusplaadid (nt. Gyproc GF 15 Protect F 15.4 mm). 
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Sellise tulekindla konstruktsiooni peab ehitama tootja juhendmaterjali järgi ja erinevate tootjate 

plaatide kombineerimine ei ole lubatud. Seejärel ehitatakse eraldi teraskarkassil erikõva ja 

standard kipsplaatidega (2 kihti) kaetud sein.   
 

Välimisele küljele paigaldatakse tuulutusroovid ja lai kuusepuu laudis. 

 

Projekteeritud seinte sisepinnad viimistletakse värvini, osaliselt kaetatakse lihtsat puhastamist ja 
desinfitseerimist võimaldavate dekoratiivplaatidega. Niisketes ruumides töödeldatakse seinad 

niiskustõkkega ja lahtise vee aladel (duššid, vann jne) tehakse hüdroisolatsioon, enne 

viimistlusmaterjali paigaldust (vt pt. 6 hüdroisolatsioonitööd). 
 
5.5 Siseseinad  
 

Mittekandvad seinad ehitatakse metallkarkassil ja mõlemal pool karkassi kahekordselt 

kipsplaatidest ja viimistletakse vastavalt sisekujundusprojektile (esimene kiht standard ja teine 

erikõva kipsplaat). Niiskete ruumide seinad kaetakse hüdroisolatsiooniga enne plaatimist (vt pt. 6 
hüdroisolatsioonitööd). Kuivade ruumide seinad pahteldatakse/krohvitakse ja kaetakse 

viimistluskihiga, osaliselt kaetakse lihtsat puhastamist ja desinfitseerimist võimaldavate 

dekoratiivplaatidega. 

 
5.6 Põrandad ja vahelaed 

 
Hoone aluspõranda moodustab r/b plaat. Väljakaevatud põhi täidetakse liivaga ja tihendatakse 

kihtide kaupa. Taldmike killustikpadjad tuleb eraldada liivtäitest geotekstiiliga. Tasandatud ja 

looditud liiva peale laotakse EPS plaadid (nihutatud vuukidega nt. EPS100) ja kaetakse 

radoonitõkkekilega tsementpiima läbivalgumise vältimiseks. Plaat armeeritakse võrguga või kiuga. 
Armatuurvõrgu külge kinnitada põrandaküttetorustik  vastavalt kütteprojektis ettenähtud 

tihedusele. 

Armatuurvõrgud tuleb maandada. Vt elektriprojekt. 

 
Esimese korruse põrandani olevate akende ja uste niššides valada põrand (koos küttetorudega) 

kuni aknani/ukseni, eraldadas akna põrandast 50 mm vahtpolüstüreeniga soojakadude vältimiseks. 
Niiskete ruumide laed tasandada ja töödelda niiskuskindlust tõstva vahendiga, enne ripplagede 

paigaldamist või lõppviimistluse tegemist. 
 
Niiskete ruumide lagedele, seintele, põrandatele teostada veetõkke-hüdroisolatsioonitööd (vt pt. 6 

hüdroisolatsioonitööd) enne ripplagede paigaldamist või lõppviimistluse tegemist. Dušši ala (kui 

see paigaldatakse) 1000x1000mm teha renntrapi poole kaldega 2% (min 20mm 1000mm kohta). 

 

Ventilatsiooniruumi vahelagi wc-de ja tehnoruumi kohal ehitatakse puittaladel, isoleeritakse 

kivivillaga ja kaetakse kipsplaatidega tuleohutuse tagamiseks. Põranda käidavaks kihiks  
paigaldatakse tulekaitseimmutusega töödeldud 21mm vineer või kaetakse veel muu tulekindla 

plaadiga. 
 
5.7 Katus ja katuslagi  
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Katus ehitatakse 25 kraadise viilkatusena massiivpuidust ja liimpuidus. Liimpuidust katusesõrestike 

peale paigaldatakse 50x150 puittalad, mille vahed täidetakse kivivillaga. Talade alla paigaldatakse 

soojustuseks ja aurutõkkeks 100mm fooliumiga kaetud PIR plaadid. Talade peale kinnitatakse 
hingav aluskate, distantslatid ja roov. Katusekatteks paigaldatakse "klassik" profiilplekk. Räästasse 

valtsitakse katusepealsed rennid. Viilkatuste vahelised lamekatused ehitatakse puittaladel (vahed 

soojustatakse kivivillaga) ja kaetakse PVC kattega. PVC katte paigaldusel juhinduda EVS 920-5:2015 

Katuseehitusreeglid. Osa 5: lamekatused. Katusele paigaldada min 1,6mm paksune kattematerjal 
(nt Protan SE 1,6mm).  Katus on kavandatud sisemise äravooluga. Katuslaed soojustatakse 

kivivillaga. Kandva konstruktsiooni alla kinnitatakse aurutõke, puitroov, kipsplaadid. Lamekatuste 

osas paigaldatakse lisaks puitroov ja puitlaudis.  

 
Räästas 

Räästad ehitatakse kinnistena laudisega kaetuna. Tuulutus tagatakse plekk-katte ja räästalaudise 

pilu vahelt.  

 
Lisatarvikud 

Katuse vihmavesi kogutakse katusepealsete rennidega ning suunatakse üldiselt lamekatuste peale, 

kus see juhitakse katusekaevudesse ja püstikutega sademeveekanalisatsiooni. Katusel turvavöö 

kinnitamiseks paigaldatakse pollarid.  Lumetõkkena toimivad katusepealsed rennid, vajadusel 
lisatakse lumetõkked kriitilistesse kohtadesse. Ohutustarvikud peavad olema kontrollitud ja 

Euroopa turvanõuetele vastavad ning tuleb paigaldada vastavalt tootja juhendile. 
 
 

5.8 Aknad ja välisuksed 
 
Aknad 
Aknad ja uksed peavad vastama EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016 nõuetele. 

Uute akendena paigaldatakse ühekordsete puitraamidega saksa tüüpi aknad (avanemine sisse).  

Raamides kasutatakse kolmekordseid väärisgaasiga täidetud ja selektiivklaasidega pakett-klaase.  
Akende keskmine soojusjuhtivuse  U-väärtus 0,9 W/m2K (väikestel ja suurtel avadel võib olla sellest 

erinev).  

 Õhuläbilaskvus -  klass 4 

 Veepidavus- 7A 
 Vastupanu tuulekoormusele- C2 

 Soojusläbivus Uw= 0,8 W/m2K  (väiksematel avatavatel akendel võib olla kuni 1,0) 

 Õhumüra isolatsioon   -  min  R'w +Ctr= 25dB  

 
Veeplekid valmistada 0,6mm tsingitud terasplekist. Aknaplekkide kaldenurk peab olema min 15 

kraadi. Akende veeplekid peavad aknapõskede peale ulatuma pleki tagasipööramisega min. 3 cm.  

Aknapleki eenduvus fassaadist 35mm. Aknaplekkide osas võib juhinduda RT 80-11202-et "Hoone 

kaitseplekid" ja RT 8010817. 
 

Talveaed 
Klaasitud talveaia ümber paigaldatakse ühekordne klaasistus 8mm (karastatud). Klaaside vahed 

täidetakse UV-kindla läbipaistva tihendi või liimmassiga. 
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Uksed 
 Sissepääsude uksed valmistatakse metallraamil ja klaaspaketiga. Uste min. U-väärtus 1,6 W/m2K. 

Välisuksed peavad olema varustatud nõuetele vastava evakuatsioonisulusega. Tuletõkke- ja 
evakuatsiooni avatäited ja sulused peavad vastama p.1.1 toodud standardile ja tootja 

paigaldusjuhenditele.  Vt suluste nõuete kohta ka tuleohutuse osa. 

 

 Õhuläbilaskvus -  klass 2 
 Veepidavus- 2A 

 Vastupanu tuulekoormusele- C1 

 Soojusläbivus Uw= 1,6 W/m2K   

 Õhumüra isolatsioon  -  min.  R'w +Ctr= 25dB va. kabinettide ja tehnoruumi uksed  
 min  R'w +Ctr= 35dB, 

 Vastupidavus korduvale avamisele-sulgemisele - 200000 tsüklit, vastupidavuse aluseks on 

 uste korduva  avamise-sulgemise katsetulemused vastavalt standardile EVS-EN 1191 ja 

 iigitus  vastavalt standardile EVS-EN 12400.  
  

Välisustele paigaldatakse sulgur ja kahepoolsed uksed varustatakse ka sulgemisjärjestiga.   

 

Akende ja uste  tellimisel kontrollida avade mõõdud ja täisnurksus. Avatäidete tihendamisel 
kasutada vähepaisuvat montaaživahtu või isepaisuvat tihendit. Avatäidete paigaldusvuuk teipida 

seest poolt õhu- ja aurutihedaks (kinnitada avatäitele enne paigaldust).  Väljastpoolt ehitada 

vuugid tuuletihedaks, vajadusel kasutada spetsiaalseid teipe, mastikseid jne.  

 
5.9 Trepid, purskkaevud ja piirded 
 

Välistrepid  valmistatakse r/b-st harjatud pinnaga. Trepiaste teha täisnurkse profiiliga, mille esiserv 

faasiga 15x15mm. Perrooni äärde paigaldada 40mm roostevaba terastorupiire. Käsipuu paigaldada 
1100 millimeetri kõrgusele ja dubleeriv käsipuu 700 millimeetri kõrgusele. Kaks purskkaevu 

valmistatakse r/b-st valuvormi pinnaviimistlusega.  

 

 

6 Siseviimistlus 
 

Kvaliteedi tagamiseks lähtutakse Sise- ja Maalritööde RYL-ist. Viimistlustööde klass tase II, 
tehnoruumides tase III. 

Toiduainete töötlemise ruumid seinad, laed, põrandad ning sisustuse pinnad peavad olema siledad, 

vett mitteimavast materjalist, kergesti puhastatavad, aukude ja pragudeta ning taluma vajalikus 

ulatuses desinfitseerimist. 
Juhtmed, torustik jms peavad olema paigaldatud nii, et võimalikult vähendada väljaulatuvaid osi ja 

raskesti puhastatavaid kohti.  

 

Põrandad.  
Turu peahoone põrand tehakse poleeritud betoonpõrandana, mille peab töötlema mustust, rasva 

jmt hülgavana. 

WC-de põrandatele paigaldatakse keraamilised plaadid. 

Seinte soklile paigaldatakse keraamilised plaadid. 
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Plaatimistööd teostada Sisetööde RYL2013 järgi. Karedusklass DIN järgi  A klass,  EN järgi klass Esb 

 

Värvimistööd: 
Toidu valmistamise ja töötlemise ruumide seinad värvitakse pestava ja kulumiskindla värviga. 

Seinad peavad taluma niisket pesu ja tugevatoimelisi kemikaale. Kipslaed värvida puhastamist ja 

desinfitseerimist taluva mattvärviga. 

Maalritööde koormusklass RT 29-10769-et järgi Klass 3 (RL3). Välimusklassid ruumid üldiselt Ps1, 
abiruumid Ps2. 

 

Hüdroisolatsioonitööd: 
Veetõkke-hüdroisolatsioonitööde puhul lähtuda DIN 18534 – Siseruumide hüdroisoleerimine. 
Tehnoruum: veekindlusklass W1-I   . Alusmaterjalina võib kasutada kipsipõhiseid plaate. 

WC-d: veekindlusklass W2-I. Alusmaterjalina kasutada tsemendi baasil ehitusplaate. 

Pragunemisklass R3-I nt. Müüritiste püstised elemendid ja materjalide üleminekud 

Äravoolu ääriku laius >=30mm.  
Hüdroisolatsiooni minimaalsed paksused: minimaalsed kuiva kile paksus 0,5mm (kahe kihina), 

pragude sildamise puhul 2mm.  

Vajadusel lahendatakse siseviimistlus täpsemalt  sisekujundusprojektiga. 
 

7 Küte ja ventilatsioon 
 

7.1 Küte 
 

Hoonet köetakse ja samuti sooja vett tehakse õhk-vesi soojuspumbaga, mis paigaldatakse 
tehnoruumi. Soojuspumba välisosa paigaldatakse jäätmemaja varjualuse alla õhuvoolu suunaga 

raudtee poole lõunasse. Vastavalt Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 Lisa 1 nõuetele 

rakendatakse  tehnoseadmete müra piirväärtusena tööstusmüra sihtväärtust. Kinnistu asub III 

kategooria (keskuse maa-alad) piirkonnas, kus tööstusmüra sihtväärtus päeval on LpA < 55dB ja 
öösel LpA < 45dB. Soojuspumba seade tuleb valida piisavalt  vaikne, et naaberkinnistutel oleks 

müranõuded tagatud nii päeval kui öösel. Vajadusel tuleb seadme helitaset alandada võimsuse 

reguleerimisega ja ehituslike võtetega (muuta seadme asendit, paigaldada müraneelavad ekraanid 

pumba ümber jne.). Soojuspumbast väljuv õhuvool suunatakse raudtee poole, et see ei kahjustaks 
naaberkinnistuid Uue tn ääres. 

 

Kütmine ja jahutamine toimub fan-coil-dega lae all. Lisaks küttekardinad sissepääsude juures. 

Sanitaarruumide põrandatesse paigaldatakse küttetorustik. Sooja vett tehakse  soojuspumba 

komplektis oleva boileriga. 

Küttesüsteemi kohta koostatakse projekt.  

Küttesüsteemide väljaehitamisel järgida p.1.1 toodud standardeid ja tootja paigaldusjuhendeid. 
 

 
7.2 Ventilatsioon ja jahutus 
 

Ventilatsioonimasin paigaldatakse tehno- ja wc ruumide kohale pööningule. Plafoone peab olema 

võimalik puhastada regulaarselt. Tuletõkke sektsioonide konstruktsioone läbivatele torudele tuleb 
paigaldada klapid ja nende ümbrus isoleerida (isoleerimise all on mõeldud selleks ettenähtud 
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materjalidega nagu mineraalvillad, mansetid, mähised, segud jne. kasutamist, et tagada 

sektsioonidevaheline nõutav tulepüsivus). Tuletõkkeklappidele peab olema tagatud juurdepääs ja 

need peavad olema märgistatud. Ventilatsioonisüsteemi ehituseks koostatakse projekt.  
Ventilatsioonisüsteemide väljaehitamisel järgida p.1.1 toodud standardeid ja tootja 

paigaldusjuhendeid. 

 

Jahutus on lahendatud fan-coil süsteemiga. Jahutussüsteemi kajastatakse  koos kütte- ja 
ventilatsiooniprojektiga. 

 
 

8 Veevarustus, reoveekanalisatsioon 
 

Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud võrgu baasil. Joogivesi saadakse vee 

liitumispunktist, kus asub maakraan MK1 (VLP).  Reovee liitumispunktiks on kaev  kinnistu 

põhjapiiril (KLP). Liitumispunktid asuvad peahoone ja jäätmemaja vahel põhjapiiril. 
 

Veemõõtja paigaldatakse tehnoruumi esimese välisseina taha. Veemõõdusõlmest viiakse külm vesi 

edasi kollektoriteni ja tarbepunktideni. Soe vesi saadakse soojuspumba boilerist. Soe vesi juhitakse 

paralleelselt külma veega tarbepunktideni. Soojaveetorustikele paigaldada tsirkulatsioon. 

Sisetorustikud on vajalik soojusisoleerida koorikuga soojakadude ja külma vee torustikele 

kondentsvee tekkimise vältimiseks. 

 

 Hoonesisene reoveetorustik ehitatakse plasttorudega. Püstikutes (ka tuulutus) torud isoleeritakse 
koorikvillaga ja rajatakse esimese korruse tasandile puhastusluugid. Tuletõkkesektsioonidest 

läbiviigud isoleeritakse (isoleerimise all on mõeldud selleks ettenähtud materjalidega nagu 

mineraalvillad, mansetid, mähised, segud, silikoonid jne. kasutamist, et tagada 

sektsioonidevaheline nõutav tulepüsivus). Kanalisatsiooni tuulutustorud viiakse trasside lõpus 
püstikutes läbi katuse õue.  

Hoonesisese vee- ja kanalisatsioonisüsteemide kohta koostatakse projekt.  

 

 

9 Sademeveekanalisatsioon ja drenaaž 
 
Katuselt kogutakse vihmavesi katusekaevude ja püstikutega kokku ja suunatakse 

sademeveekanalisatsiooni. Liitumispunkt asub peahoone ja jäätmemaja vahel põhjapiiril. 

 

 

10 Elektrivarustus 
 

Elektrienergia saamiseks on vastavalt DP-le ette nähtud rajada liitumiskilp kinnistu loodenurka uue 
tn äärde kinnistu servas. Hoone peakilp  paigaldatakse tehnoruumi.   

 

Võrguühenduse läbilaskevõime: 3x40A  

Pingesüsteem 230/400; 50Hz.  
Juhistiku süsteem TN-S; L1, L2, L3, N, PE 
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Hoonele peab paigaldama piksekaitse,  kuna hoone kandekonstruktsioonid on madalama kui  A1 ja 

A2 tuletundlikkusega. 

 
Elektrivarustuse kohta koostatakse projekt. 

 

11 Nõrkvoolusüsteemid 
 

Sideühenduse saamiseks rajatakse sidekanalisatsioon kuni sidekaevu välisseinani KEI-393.  

Hoonesisene sidekapp koos aktiivseadmetega paigaldatakse tehnoruumi.  Lõpp-punktidesse  

paigaldatakse pistikupesad. Hoonesisene  juhtmestik ehitatakse cat.6e kaablitega.  
 

Hoonesse paigaldatakse konventsionaalne ATS süsteem (automaatne tulekahjusignalisatsioon), mis 

soovitatavalt ühendatakse valvekeskusega.  Automaatsed tulekahjusignalisatsiooniandurid 

ühendatakse elektritoitel keskseadmega, mis varustatakse ka akutoitega. Automaatse 
tulekahjusignalisatsioonianduri peab paigaldama kõikidesse ruumidesse, välja arvatud 

sanitaarruumidesse. 

Nõrkvoolusüsteemide kohta koostatakse eraldi projekt.  

 

12 Välisviimistlus ja hooldus 
 
Materjalid ja värvitoonid vt jooniste osa - vaated. 
Fassaadi kattematerjale peab hooldama regulaarselt. 

Hooldus sisaldab muuhulgas: 

• akende pesu, tihendite ja suluste määrimine vastavalt tootja juhendile 

• puitlaudise pesu -hinnatakse visuaalselt 

• puitlaudise värvimine iga 5 aasta järel või vastavalt tootja juhendile 

• Kivi, krohvi ja muude pindade pesu - hinnatakse visuaalselt ja vastavalt tootja juhendile 

• vuugitäidete kontroll ja taastamine iga 3 aasta järel 
• Vihmaveerennide, lehtrite, kaevude ja katuse puhastamine lehtedest ja prahist 2x aastas  

 

Kõik ehitustööd teha hea ehitustava kohaselt ja nii, et hea vaadata oleks. 

 
13 Keskkonnakaitse ja jäätmete käitlemine 
 
Jäätmete kogumisel ja käitlemisel tuleb lähtuda Keila linna jäätmehoolduseeskirjast. 
Olmejäätmete sortimisel tuleb lähtuda Keskkonnaministri 16. jaanuari 2007.a määrusest nr 4 

“Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” ja Keskkonnaministri 16. 

jaanuari 2007. a määrus nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise 

alused” muutmine, vastu võetud 24.04.2015 määrus nr 26. 
 

Kinnistule ehitatakse jäätmekonteinerite hoiustamiseks ja jäätmete sorteeritmiseks jäätmemaja. 

Pakendite kompaktsemaks kogumiseks paigaldatakse press. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda 

muudest jäätmetest eraldi ja kinnistu omanik või haldaja peab need viima selleks ettenähtud 
kohta, milleks on ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt, spetsiaalne jäätmete kogumispunkt või andma 

üle vastavat luba omavale jäätmekäitlejale. 
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Jäätmete regulaarseks veoks sõlmida leping piirkonnas teenust pakkuva ettevõttega. 

 

Ehitusaegsed jäätmed tuleb koguda liigiti konteineritesse.  
Ehitusaegselt paigutada konteinerid kinnistu piiresse. 

 

Järgnevalt on toodud võimalikud jäätmekäitlejad. 

 

Jäätme liik utiliseerija 

Kivi, puit, betoon, 

segajäätmed, kipsipõhised 
jäätmed, kännud, pinnas. 

Ati Grupp OÜ Peterburi tee 

94h 

Pakendid, kile, ehitusaegsed 

olmejäätmed 

Jäätmete Sorteerimiskeskus 
OÜ Suur-Sõjamäe põik 8, 
11415 Tallinn 
 

Metallisegud Metanex OÜ Tutermaa tee 3, 

Harku vald Harjumaa 

  

Väiksemas koguses erinevaid jäätmeid on võimalik viia Tehase tn 5, Keila. 

 
Lammutamisel tekkivate jäätmete hinnangulised kogused 
Betoon ja kivi    15m3 

Puit     20m3 

Metallisegud    2,0 t 
Lammutussegapraht   10m3 

Eterniitplaadid    200m2 

 

14 Energiatõhususe miinimumnõuded 
 
Hoone energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust on tõendatud aluseks võttes p.1 toodud 

määrused.  

Vastavalt  Majandus- ja taristuministri  11.12.2018. a. määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe 
miinimumnõuded“  võib  kaubandushoone energiatõhususarv (ETA) olla maksimaalselt 160  

kWh/(m2a). 

 

Hoone piirdetarindite maksimaalse soojajuhtivuse (W/m²K) näitajad,  küttessüsteemi valik ning 
taastuvenergiatootmine (PV ja päikese veekütte) kombinatsioon valitakse edaspidise 

projekteerimise käigu sellised, et tagada minimaalne ettenähtud ETA optimaalse 

ehitusmaksumusega.  

Orineteeruvad U-väärtused 
Pinna nimetus   U-väärtus 
Välissein:  puitkarkass 0,14 
Aknad uued 0,9 
Uksed 1,6 
Katuslagi 0,1 

Põrand pinnasel, 
pinnas arvesse 
võetud 0,14 
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Normaalse ruumitemperatuuri tagamiseks on vajalik välja ehitada jahutussüsteem. 

Piirtemperatuuri ei ületata kui kasutada suurtel päikesepoolsetel akendel päikesekaitseklaase, 

ruumide passiivset tuulutust ja lokaalset jahutussüsteemi.  
 

Hoone projekteerimisel on lähtutud energiatõhususe printsiipidest ja tarindite rajamisel tuleb  

püüda saavutada hea õhu- ja  soojapidavus ning vVähendada joonkülmasildade kogust ja mõju.   

 
Soojustuse valikul ja soojustuse tehnoloogiliste lahenduste puhul lähtutakse sellest, et ehitise 

tarindid oleks hea energiatõhususe tasemega. Hoone välispiirded tehakse pikaajaliselt 

õhkupidavad, piisavalt ja kvaliteetselt soojustatud.  

 
Tehnosüsteemid projekteeritakse ja paigaldatakse nii, et oleks tagatud nende  pikaajaline ja 

efektiivne töötamine optimaalses tööpiirkonnas. Torustikud soojustatakse vajadusel soojakadude 

vältimiseks. Sundventilatsiooni ehitamisel paigaldatakse madala rõhulanguga torustikud ja 

valitakse võimalikult kõrge kasuteguriga ventilaatorid ja juhtseadmed. Peamiseks kütteallikaks on 
õhk-vesi soojuspump. 

Hoone ventileerimiseks ehitatakse tsentraalne soojusvahetiga sundventilatsioonisüsteem, milles 

ventilaatorite elektrivõimsus max  1,5 kw/(m³/s) ja soojusvaheti kasutegur ca 80%.  

Sisekliima nõutavad parameetrid: 
Välisõhu vooluhulk 2l/s*m2 

Kütte seadeväärtus 18 °C 

Jahutuse seadeväärtus 25 °C. 

 
 

15 Tervisekaitsenõuded 
 

Projekteeritud valgustatus üldiselt: 

Valgustatus luksides, mitte vähem kui  

Töökoha valgustus -500 

Pesemis- ja tualettruumid  - 100  
Saal- 150  

Tehnoruum/panipaik -  200  

Valguse ja valgustuse nõuded vt ka standard p 1.1. 

 

Projekteeritud sisekliima parameetrid: 

Siseõhuniiskus 40-60% 

Ruumide temperatuurinõuded  +18,0 °C kuni +25°C 

 
Heliisolatsiooninõuded (vastavalt EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded:  Kaitse müra 

eest“  

Liiklusmüra normtase müügisaalis, teenindusruumides päeval  LpA,eq,T  < 50dB (EVS soovituslik 45),  

Ehitise välispiire vastab heliisolatsiooninõuetele, kui müra normtase ruumis ei ole ületatud.  

 

Siseviimistlusmaterjalide nõuded: 

� Kasutatavad materjalid peavad olema tervisele ohutud ja kaubanduslikud tooted 

peavad omama nõuetekohasuse tunnistust. 
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� Kasutada looduslikke ja looduslähedasi materjale. 

�  

Veevarustus 
Tarbepunktides peab olema joogivee kvaliteedile vastav vesi (vt standard p 1.1.). 

 

 

16 Tuleohutus 
 

Üldiselt 
Projekteeritud hoone kuulub TP-2 tuleohutusklassi ja ehitamisel peavad olema täidetud 
tuleohutuse nõuded. Hoone peamine kasutamisotstarve on kaubandushoone ehk 

kogunemishoone ( IV kasutusviis). Hoone ehitada vastavuses: 

� Siseministri  30.03. 2017. a. määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded 

tuletõrje veevarustusele“  
� Eesti Standard EVS 812-7:2018 “Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded”  

Käesoleva projektiga püstitatakse ühekorruseline ärihoone, milles on üks mitteeluruum. 

Vastavalt määrus nr 17 Lisa 2 kasutajate arvu antud juhul ei piirata. 

Naaberhooned asuvad kaugemal kui kaheksa meetrit. 

Konstruktsioonide/süsteemide tuleohutusnõuetele vastavust ehitamise käigus peab kontrollima 

vastava pädevusega ehitusjärelevalve, kes kinnitab kaetud tööde aktid.  

 
Katuseräästa kõrgus on 4,3 m. Katusele pääseb teisaldatava redeliga. Katusel turvavöö 

kinnitamiseks paigaldatakse kinnitusliin või pollarid. Ohutustarvikud peavad olema kontrollitud ja 

Euroopa turvanõuetele vastavad ning tuleb paigaldada vastavalt tootja juhendile. 

  
Hoone konstruktsioon 
Projekteeritud ühekorruselise hoone kandvad seinad, vahelaed on projekteeritud puitkarkassil 

tehaseelementidest ja katus puitfermidest. Puidust seinakarkassid kapseldatakse tuldtakistavate 

plaatidega, liimpuidust katusekonstruktsioonid töödeldakse tuldtõkestavate immutusvahenditega 
ja dimensioneeritakse piisav põlemisvaru. Katusekatteks paigaldatakse viilkatusetele profiilplekk ja 

lamekatusele PVC kate.  

 

Kandekonstruktsioonide tulepüsivus 
Kandekonstruktsioonide ja jäikuselementide tulepüsivus  R30 (samuti evakuatsioonitee 

konstruktsioonide, treppide ja mademete puhul)   

Hoone eripõlemiskoormus üldiselt on alla 600 -1200 MJ/m2.  

 
Tuletundlikkus  
Soojustussüsteemi nõutav tuletundlikkuse klass D,d0. 
Välisseina välispinna nõutav tuletundlikkuse klass D,d2  
Õhutuspilu välispinna nõutav tuletundlikkuse klass D,d2.  
Õhutuspilu sisepinna nõutav tuletundlikkuse klass D-s2,d2. 
Siseseinte ja -lagede nõutav tuletundlikkuse klass üldiselt C-s2,d2.  
Evakuatsioonitee siseseinte ja -lagede nõutav tuletundlikkuse klass B-s1,d0. 
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Põrandate tuletundlikkusele üldiselt nõudeid ei esitata välja arvatud evakuatsiooni teed,  sh. 
koridoride, samuti hoiuruumide, tehnoruumide  põrandate tuletundlikkus peab olema DFL-s1 
Katusekatte tuletundlikkuse klass Broof. 
Pööningu vahelae pealispind B-s1,d0. 

Elektikaablite tuletundlikkuse klass Cca-s1,d1,a2 (nii ehitis üldiselt kui ka evakuatsiooniteed).  
 

Tuletõkkesektsioonid 
Hoones on kolm tuletõkkesektsiooni. Peahoone saal koos müügiboksidega ja wc-dega 

moodustavad ühe ja tehnoruum teise ja ventilatsiooniruum kolmanda tuletõkkesektsiooni. 

Kommunikatsioonide šahtid moodustavad samuti eraldi tuletõkkesektsioonid. Kõikide 

tuletõkkesektsioonide tulepüsivusklass on EI30. Avatäidete tulepüsivus tuletõkkesektsioonide 
vahel peab olema 50% tuletõkkesektsiooni tulepüsivusest. Lisaks tulepüsivusnõudele peab kõikide 

tuletõkkeuste suitsupidavus olema minimaalselt S200.  
 

Evakuatsioon  
Evakueerumiseks on tingimused ühekorruselises hoones head, selleks kasutatakse välisuksi. Uksed 

peavad olema varustatud nõuetele vastava evakuatsioonisulusega. Kuna evakueeritavate inimeste 

arvu ei piirata, siis peab kasutama horisontaalse latiga ehk paanikasuluseid.  

Evakuatsiooniteel oleva siseukse ning sissepääsu- ja ühendustee ukse valgusava laius peab üldjuhul 
olema vähemalt 850 millimeetrit. 

Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused peavad vastama  EVS 871:2017 nõuetele.  

 

Tuleohutuspaigaldised  
Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt 

tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et 

tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet 

 
Tulekahjusignalisatsioon 

Hoonesse paigaldatakse automaatne tulekahjusignalisatsioon ATS, mis soovitatavalt ühendatakse 

valvekeskusega.  Automaatne tulekahjusignalisatsiooniandur ühendatakse elektrisüsteemi ja 

varustatakse varutoitega. Automaatse tulekahjusignalisatsioonianduri peab paigaldama kõikidesse 
ruumidesse, välja arvatud sanitaarruumidesse. 

 

Tulekustutid 

Iga 200m2 kohta paigaldatakse üks 6 kg ABC tüüpi tulekustutit. Tehnoruumi paigaldatakse CO2 

tüüpi 5-6kg kustuti (asukoht valida vastavalt allpool toodud standardile paragr. nr 6). Samuti 

paigaldatakse kustuti jäätmemajja. Kustutite korrasolekut tuleb kontrollida regulaarselt. 

Tulekustutite puhul järgida siseministri määrust nr 39 vastu võetud 30.08.2010 „Nõuded 
tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja 

korrashoiule“. 

 

Evakuatsioonivalgustus. 

Väljapääsuteedele paigaldatakse valgustus toimivusajaga vähemalt üks tund. Paanikavastane 

valgustus tuleb paigaldada kõikidesse tualett-ruumidesse. 

 

Piksekaitse 
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Hoonele peab paigaldama piksekaitse  kuna hoone kandekonstruktsioonid on madalama kui  A1 ja 

A2 tuletundlikkusega. 

 
Suitsuärastus  

Suitsuärastuseks kasutatakse avatavaid aknaid ja uksi ning katuseluuke. Katuse 

suitsueemaldusaknad peavad olema avatavad suitsukeskkonda sisenemata. Vastav 

suitsueemaldamise aken varustatakse avamismehhanismiga, mille lülitid paigaldatakse kõikide 
sissepääsude juurde (hoones sees). 

 
Ventilatsioon 
Hoonesse paigaldatakse tsentraalne soojustagastusega ventilatsiooniseade (pööningul). 
Tuletõkkesektsioonidest läbiminekud varustatakse tuletõkkeklappidega ja tihendatakse.  

Ventilatsioonisüsteemide väljaehitamisel järgida: 

Eesti Standard EVS 812-2:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“  

 
Küttesüsteem 
Hoonet köetakse ja sooja vett tehakse õhk-vesi soojuspumba baasil. Soojusvahetid ja muud 

kütteseadmed asuvad tehnoruumis. Küttesüsteemide väljaehitamisel järgida:  Eesti standard  EVS 

812-3:2018/AC:2018   „Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid ja tootja paigaldusjuhendeid. 
 

Tulekustutusvesi 
Lähimaks tuletõrje veevõtukohaks on 100m ja 140m kaugusel asuvad hüdrandid.  Veevõtukoht 

peab vastama EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: tuletõrje veevarustus. Ühe 
tulekahju normvooluhulk vastavalt standardi p 5.3 tabel 1 järgi on Qo=10l/s arvestusliku kolme 

tunni tulekahju kestuse puhul.  

________________________________________________________________________ 

Seletuskirja koostas:     R. Saarniit   S. Metsis 
 


