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Üldised tulemused:
projekt saab olla aluseks töövõtu pakkumistele ja 
tööjoonistele
tehnosüsteemide osades üsna palju läbimõtlemata 
asju ja ebatäpsusi
põhjuseks ilmselt projekti tegemiseks antud liialt 
lühike aeg, nt
◦ puuduvad kalded kanalisatsiooni torustikul
◦ veetorustik läbib kütteta pööningut
◦ maandustakistus on läbi arvutamata
◦ lahendamata on ventilatsiooni toide ja juhtimine



Viimane siiski üks levinumaid puudusi 
projektides:                                                    
isegi kui süsteemi töötamine on läbi mõeldud 
ja vastav kirjeldus esitatud, on vajalik 
automaatika projekt
käesolevas projektis aga puudusid KV osas 
töötamise kirjeldused, ehk just see, mille 
tegemine paneb süsteemi läbi mõtlema. 
Antud juhul aga olid päikesekütte ja 
soojussõlme omavaheline sidumine kui ka 
ventilatsiooni töötamine lõpuni lahendamata 



Oli ka õigeid mõtteid, millel puudus 
konkreetne sisu:                                                
juttu on A-klassi ventilaatorist, mitte SFP-st, 
nagu tavaliselt
Kuna ei selgu, mida see A-klass tähendab,  
annab see võimaluse sisuliselt suvalise 
ventilaatori paigaldamiseks.



Antud lasteaia näol tegemist suhteliselt 
väikese ja lihtsa majaga, mis võimaldab 
ebatäpsused siluda ehituse või tööprojekti 
käigus.
Tõsisel objektil nõuab PROJEKTEERIMINE  
(mitte joonestamine) aga aega ja ka vastavaid 
vahendeid ning loomulikult ka teadmisi ja 
oskusi.



Lubamatu on valida kavandajat ainult 
hinnakriteeriumi põhjal:
Madal hind võib näidata seda, et ei ole 
teemast aru saadud, või ei plaanitagi sellesse 
süveneda, kavandatakse kas liiga väikest pla 
ajakulu või tunnitasu, mis ei saa kuidagi olla 
vastuvõetav kõrget kvalifikatsiooni omavale 
spetsialistile



Hädavajalik on vastava tarkvara olemasolu. 
Kuigi ka programm ei ole päästeingel:
◦ seda peab oskama kasutada
◦ selleks peab olema kogemus
◦ juba väike nüanss võib mõjutada tulemust      

kordades. 



Et kavandada maja, mille KASUTUSKULUD 
on väikesed, ei saa taandada kogu protsessi 
ainult väikesele soojuskaole, vaid tuleb 
vaadelda energiatarbimist komplektselt:
◦ Ostetava energia liik ja hind
◦ Tehnoloogia ja tehnosüsteemide 

energiakulutus.
◦ Automaatika.



Hoone omaniku või valdaja seisukohalt ei saa 
madala energiatarbega maja olla eesmärk 
omaette. Tegelik eesmärk on vähendada 
kulutusi energiale selliselt, et see end 
MÕISTLIKU AJAGA  ära tasuks.


