
ARHITEKTUURIAJALOOLISED 
VÄLIUURIMISED



Enne kommunikatsioonide 
projekteerimist ja paigaldamist 

oleks vaja olnud uurida



Väärtuslikku lage ei tohi kahjustada 
kommunikatsioonidega



Väärtuslikud insenertehnilised 
detailid. Vana kütteradiaator



Reguleerimisventiil



Ajalooline vannituba



Insenertehnilised uurimised
Mis olukorras on hoone?

• Katus,  vihmavee äravoolusüsteemid
• Katuse kandekonstruktsioonid
• Seinad
• Vundamendid
• Vahelaed
• Põrandad
• Avatäited
• Küttekolded, korstnad
• Trepid
• JNE





Katus on amortiseerunud



Kahjustatud 
puitkonstruktsioonid



Hüdroisolatsioon on vilets



Rõdu hüdroisolatsioon laseb 
läbi



Aknad on olnud kaua hooldamata



Puidust aknaliistud



Vundamentide ebaühtlane 
vajumine Ääsmäe mõisas



Lampkasti on kasutatud reovete 
kanaliseerimiseks



Müüri kahjustused soklitsoonis



VENTILATSIOONI PUUDUSED



Ajutine võimla



Ventilatsiooni ei olegi



Ventilatsioon on jõudnud 
pööningule



Pööning ei ole ventileeritud ja 
külm



Lumi sulab katuse pinnal



Jääpurikad Koigi mõisa peahoonel



Pööningu ventilatsioon



Majavamm ventilatsioonita niiskes 
ruumis



Kelder on ventilatsioonita





Põrandas on vamm





Müür peab saama hingata



Majavamm õitseb



Olulised on lõõride uuringud



Loomuliku ventilatsiooni ava on 
suletud



Ajaloolise hoone müürid on täis 
kütte ja ventilatsioonikanaleid



Endised kuivkäimla shahtid 
Lahmuse mõisas



Mälestisele uus funktsioon



Uus funktsioon Lahmuse mõisa 
tall-tõllakuuris



Lahmuse tõllakuur 
Katusekonstruktsioon on ümber 

ehitatud



Kõue-Triigi mõis



Katuse ja vahelae 
kandekonstruktsioonide remont



Karja kirik



Karja kirik



Karja kirik



Katusepinna ülemäärane tõstmine 
jätab vintskapid sisse, rikub räästad



Katusepinna tõstmine moonutab 
karniisid



Ajaloolise karniisi lõpetas 
katusekate



Katuse remont ja räästakarniis 
tuleb teha korraga



Katusepinda tõstes saavad 
karniisid moonutatud



Puitkatus võis ka ilma kivideta 
olla



Kivikatusel on ajalooliselt all 
veesoontega laudkatus





Aluskatus on näha pööningult







Katusetööd vajavad detailjooniseid-
eriti soojustatud katus

• Korstnad
• Katuseuugid
• Harjasõlm
• Räästasõlm
• Otsaviilusõlm
• Vihmavete äravool
• Katuse-pööningu tuulutus
• Jne







Olustvere mõisa talli katuse 
kandekonstruktsioon oli pehkinud



Fassaad
• Välisseina elemendid peavad tagama 

hoone konstruktsioonide kaitse ilmastiku 
mõjude eest

• Hoone karniiside ja avatäidete plekitööd 
vajavad detailjooniseid

• Plekitööd peavad peenelt toonitama hoone 
arhitektuurset väljendusrikkust, mitte seda 
ähmastama või rikkuma 



Aknad ja uksed vajavad kaitset



Puitmaja horisontaalsed 
vahekarniisid on kaitstud plekiga



Plekiserv moodustab oma varjuga 
ise arhitektuurse elemendi - karniisi



AKNAD



Pööningu katuseuugil soojustust ei 
olnud



Katuseuuk Raekoja platsil



Katuseuuk on proportsioonist väljas



Moonutatud proportsioonidega 
pööninguuuk



Ajaloolisele hoonele mittesobiv 
katuseuuk



Katusaken Kärdlas



Vanal aknal on väärtus



Aknal on ajalugu





Uus aken on hingetu



Montaaživaht ja krohvivõrk akna 
paigaldamisel



Aken laseb sooja välja



Akent saab remontida



Akna remontimine- enne välimine



Remonditud aken





Restaureeritud aken



Vundamendi ja sokli 
hüdroisolatsioon

• Eesmärk on isoleerida vundament veest ja 
niiskest pinnasest

• Samas takistab vundamendi hingamist 
väljapoole

• Vundamendi kapillaartõusuga jõuab vesi 
kõrgemale fassaadile või aurustub 
keldriseinal

• Hüdroisolatsioon on kindlasti vajalik 
veetorude ja rennide all 



Keder on ventileerimata, 
soojustamata, dreenimata



Mööbel hallitab põrandal



Hea keskkond seentele



Hüdroisolatsioon ja sadevete 
kanalisatsioon



Hüdroisolatsioon ja soojustus 
on lohakas



Ukse lahtikäimine takistatud



Ukse ees puudub kalle



Veeuputus Palmse mõisas



Vihmavesi seinast kaugemale



Sademed tuleb hoonest eemale 
saada- vertikaalplaneerimine



KÜTTE JA VENTILATSIOONI 
PROJEKTEERIMINE



Kuhu panna 
insenerkommunikatsioonid

• insenerkommunikatsioonid ei tohi 
kahjustada hoonet nii füüsiliselt kui ka 
esteetiliselt.  Need ei tohi risustada  
mälestise vaadeldavust ja rikkuda 
interjööri.


