
• Juba muinsuskaitse eritingimustes peab 
olema käsitletud põhimõttelised reeglid 
kommunikatsioonide paigutamiseks 
mälestise kehandisse.

• Lahendused ei ole kerged ja nõuavad 
arhitekti, sisekujundaja ja inseneride 
koostööd nii projekteerimise kui ka 
ehitamise käigus.



• Arhitekt annab omapoolsed ettepanekud 
insenerile, kuhu paigutada ruumide kaupa 
elektrijuhtmed,  kuhu panna keskkütte 
radiaatorid,  kuhu on võimalik teha avasid 
ventilatsiooni tarvis, kuhu paigutada 
hoonet läbivad magistraalliinid ja 
sõlmkambrid, kuhu paigutada hoonesse 
sisseviigud ja väljaviigud.



• Arhitekt arvestab hoone ruumide 
väärtusega ning vastavalt sellele teeb 
ettepanekuid  kommunikatsioonide  
peitmiseks või nähtavale jätmiseks.

• Insener kuulab ära arhitekti soovid, vaatab 
ruumide funktsiooni, inimeste arvu 
ruumides, teeb arvestused vastavalt 
normidele  ning teeb omapoolsed 
ettepanekud kommunikatsioonide 
paigutuseks.



Mantelkorsten Jõelähtme kiriku 
juures



Mantelkorsten seest



Traditsioonilised ahjud





Ahi ventileeris vanasti ruumi



Puuküttega pliit Konuvere mõisas



Küttetorude paigaldus kahjustab 
mälestist



Küttetorude paigaldus kahjustab 
mälestist



Küttekanalid lõhuvad põranda



Trasside põranda sisse 
peitmine lõhub väärtuseid



Küttetorude painutamine



Ventilatsiooni paigaldus häirib



Ruumi ilme on rikutud



Ruumi  lagi on rikutud



Liikumiseks jääb vähe ruumi



Risustav ventilatsioonilahendus



Ventilatsiooni paigaldus toob 
suuri purustusi



Kas paremat lahendust ei saanud?



Väga halb ventilatsiooni paigutus



Ventilatsioonitoru kate rikub ruumi



Tammiku mõis. Küte ja 
ventilatsioonikanalid keldri põranda 

all



Garderoob keldris



Ventilaator keldriaknal



Veetoru põrandas põhjustas 
vammi



Ligi meetrise läbimõõduga 
ventilatsioonitoru mõisa pööningul



Ventilatsiooniavad laes



Suure-Kõpu mõisa marmorsaalis 
on ventilatsiooni plafoonid laes



Ventilatsiooniks kasutatud lõõri



Ventilatsioon peidetud 
vahelakke



Ripplae ehitamine



Ventilatsiooniavad lae pinnas



Ventilatsiooniavad lava laes



Läbimõtlemata ventilatsioon



Liialt suured kahjustused



Kasutada kommunikatsioonide 
vedamiseks varem kasutatud 

kohti



Kelder nõuab head 
ventilatsiooni



Ventilatsioon korstnalõõris



Vanade lõõride kasutamine



Ventilatsiooni jaoks saab 
kasutada korstnaid



Korstnaid on katusel vähemaks 
jäänud



Ka ventilatsioonikorsten nõuab 
lahendust



Kas need poisid oma tööd 
tunnevad?



Kohmakas ventilatsioonikorsten



Korstnamütsi joonis



Korstna plekimüts



Harjatuulutus



Katlamaja Suure-Kõpu mõisa 
vanas abihoones



Väga raske ventilatsiooni 
paigaldada



Köök nõuab head ventilatsiooni





Vähe häirivad ventilatsiooniavad



Katusakna kasutamine 
ventilatsiooniks





Pööningu ventilatsiooniava



Ventilatsiooniava katuseuugis



Katusakna kasutamine 
ventilatsiooniks



Ventilatsioon on omanikule 
kallis



Elektrijuhtmed



Elektrijuhtmed ei pruugi olla alati 
süvistatud



Elektrijuhtmeid süvistades 
lõhutakse krohv





Lagi Ahja mõisas 2007



Ajalooline krohv on lõhutud



Ajutised juhtmed



Väärtuslikke interjöörielemente 
ei tohi kahjustada



Elektrijuhe võib jääda nähtavale



HOONE SOOJUSTAMINE



Hoone on halvasti soojustatud



Hoone välisseina ajalooline 
soojustamine rooga



Hoone soojustamine 
vahtplastiga



Väljast soojustamine rikub 
mälestise



Hoone krohv on väärtus



Söekrohv Maidla mõisas



Pööningu vahelae ajalooline 
soojustamine põhurullidega



Katuse soojustamine



Pööningu vahelae soojustamine 
tselluvillaga



Saviseinad



Maakivisein



Maakivi ja betoonplokk



Pärsti mõis. Väljaspoolt 
soojustades lõhud kogu vana 

dekoori, aknad



Omavoliline soojustamine 
väljaspoolt



Kas lammutada ja uuesti ülesse 
ehitada?



Kuivastu kõrtsi krohvi alt ilmub välja 
silikaatkivi ja tuhaplokk – on see 

mälestis? 



Orjaku mõisa ait-kuivati on 
kohandatud majutuseks



Ventilatsioon ei olegi sisse lülitatud



Köök peab olema varustatud hea 
ventilatsiooniga, siis on söögisaalis 

hea isu



Hästi restaureeritud ajaloolist 
hoonet saab nautida



Tänan tähelepanu eest!


