
  

 

                                                             

 

Tehnilised tingimused Muuga sadama kaide 31, 32, 33 tuletõrje merevee hüdrantide ühendamiseks 
tuletõrje merevee pumplaga 

1. Tööde teostamisel lähtuda Eesti vabariigis kehtivatest seadustest, normidest ja Tellija Üldtingimustest. 
2. Töö koosseis: 

2.1. Projekteerimine 
Veetoru rajamiseks koostada tööprojekt ja esitada EHR’i ehitusteatise dokumentatsioon (rajatise EHR kood 
on 220781558). Projekt peab olema kooskõlas vastavate riiklike ja kohalike õigus- ja 
normatiivdokumentidega. Geodeetilise alusplaani projekteerimistöödeks väljastab Tallinna Sadam AS. 
Projekt tuleb kooskõlastada kõikide vajalike instantside ja asjassepuutuvate osapooltega: sh AS Tallinna 
Sadama energeetikaosakond, Telia Eesti AS (AS Tallinna Sadam sideoperaator), Eesti Raudtee AS, 
Transiidikeskus AS, Eesti Gaas AS 
Projekteerimine tuleb läbi viia kasutades mudelprojekteerimist vastavalt AS Tallinna Sadam BIM nõuetele, 
mida täpsustatakse enne projekteerimist/ehitamist: http://bit.ly/TS-InfraBIM-nouded-2019-11. Nõuded, 
mida pole käsitletud antud dokumentides, on kirjeldatud „Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid 
(InfraBIM YIV 2015)“ (https://www.evs.ee/et/tasuta-juhendmaterjalid)  ja Riigi Kinnisvara avaldatud BIM 
juhendmaterjalides (https://nouded.rkas.ee/bim).  

Ehitusinfomudel peab sisaldama geomeetrilist- ja parameetrilist informatsiooni ehitise ja selles sisalduva kohta 

vastavalt Tallinna Sadama BIM andmesisunõuetele , kasutades selleks eestikeelseid süstemaatiliselt 

struktureeritud mudelielementide kirjeldusi. Töövõtja ülesanded on mh alljärgnevad: 

• Töövõtja peab kaasama ehitusinfomudeli koordinaatori, kellel on projekteerimisalane kutsetase ning kes 
koordineerib ehitusinfomudeli koostamist, tegeleb ehitusprojekti osasid ning osamudeleid hõlmava 
koondmudeli loomise ja infotehnoloogilise ühilduvuse tagamisega; 

• Töövõtja peab esitama rakenduskava ja protsessikirjelduse kuidas ehitusinfo mudel koostatakse; 

• Mudelprojekteerimise lõpptulemusena antakse tellijale üle kõik mudelid tarkvara originaalformaadis, 
avatud failiformaadis (IFC / landXML) ning kõikide mudelite juurde kuuluvad kaaskirjad; 

• Elemendid tuleb modelleerida õige tööriistaga ning võimalikud erisused tuleb välja tuua mudeli 
kaaskirjas; 

 

2.2. Torustiku paigaldamine 

Lõigus VK-1 kuni VK2 paigaldada veetorustik suundpuurimise meetodil. Lõigus VK-2 kuni VK-3 võib 
torustiku paigaldada töövõtja valitud meetodil. Rajatava torustiku orienteeruv pikkus on 175m ja 
välisläbimõõt 200mm. Rõhk torustikus tava ehk ootereziimis on 4 bar ja tööreziimis (vee 
tarbimisel) on 10 bar. 

Rajatavad siibrisõlmed (3tk) peavad paiknema veetihedates PE kaevudes minimaalse 

siseläbimõõduga 2000mm. Kaevus peab olema piisavalt ruumi siibrite asendamiseks. 

2.3. Sprinklerite ühenduste likvideerimine 
Paigaldada hargnemiskohtadele peatorult kas pimeäärik või elektrikeevis pime. Likvideerimiskoht 
peab olema võimalikult peatrassi lähedal. 
Likvideeritavate sprinklerite asukohad on märgitud lisa 1.1 joonisel 
2.4. Katete taastamine teostada vastavalt ehitustööde eelsele olukorrale. 
2.5. Teostusmõõdistamine tuleb teha avatud kaevikus mõõdistades kõik torustiku iseloomulikud 

punktid. 

http://bit.ly/TS-InfraBIM-nouded-2019-11
https://www.evs.ee/et/tasuta-juhendmaterjalid
https://nouded.rkas.ee/bim


  

 

Töövõtja esitab peale ehitustööde lõppu torustikule kasutusteatise. 

3. Materjalid 
Tegemist on merevett kasutava tulekustutussüsteemiga. Kasutada suundpuurimiseks sobilikku 
tugevdatud pinnakattega või spetsiaalse töötlusega PE100 materjalist PN16 toru. Torustikul 
kasutatavad seadmed ja kinnitusdetailid peavad olema sertifitseeritud kasutamiseks merevee 
keskkonnas. 

Nõuded siibritele: 

• kõikides sõlmedes kasutada sama tootja tooteid. 

• siibrid peavad olema kummikiilsiibrid ja vastama standardile DIN 3352; 

• siibrid peavad olema malmist korpusega GGG 400 -DIN 1693; 

• siibrid peavad vastama surveklassile vähemalt PN16; 

• äärikust äärikule mõõdud peavad vastama DIN 3202 F4 nõuetele;  

• äärikud ja poldiavad ISO 7005-2 (EN1092-2, DIN 2501) nõuetele vastavad; 

• siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga; 

• siibrid peavad olema kaetud epoksiidpulbervärviga.  

 
Kaevud valmistada tehases PE materjalist siseläbimõõduga vähemalt 2000mm. Kaevu luugid 
peavad olema puhasavaga vähemalt 600mm ja koormusklassiga 40T ning vastama EN124 
nõuetele. Kaevu teleskoobi pikkus 0,8m, teleskoobi minimaalne sisestus kaevus peale katete 
taastamist 0,2m. 
Töövõtja peab kooskõlastama valitud materjalid enne ehitustöödega alustamist AS Tallinna 
Sadam’ga. 
 

4. Ehitustööde läbiviimine kooskõlastada AS-iga Tallinna sadam (edaspidi TS)  
4.1. Enne ehitustööde alustamist taotleda TS Muuga sadama kaevetööde luba. Hiljemalt kaks 

päeva enne ehitustööde alustamist, teavitada  e-kirjaga Tellija esindajat ehitustöödega 
alustamisest koos tööde ajakavaga. 

4.2. Tööde käigus, enne kaeviku sulgemist, teha geodeetiline mõõdistamine. Tellija teeb rajatava 
torustiku pistelist kontrollmõõdistamist. 

4.3. Torustiku surveproovi juures peab viibima Tellija esindaja poolt määratud ehitusjärelevalve. 
4.4. Pinnase tagasitäite tiheduse mõõtmised teostada Tellija esindaja poolt määratud 

ehitusjärelevalve juuresolekul. 
4.5. Tööde lõpetamisel esitada ehitustööde päevikud, aktid ja fotod teostatud tööde  etappidest.  

5. Ehitaja esitab teostusjoonised TS Energeetikaosakonnale kahes eksemplaris paberil, allkirjastatult, 
köidetuna kaustadesse ja elektroonselt. Joonised esitada pdf- ja dwg formaadis nii, et 
võimaldaksid kvaliteetset väljatrükki. 

Tehniliste üksikasjade täpsustamiseks saata e-kiri: Meelis Raidmaa m.raidmaa@ts. 

 

Lisad: 1.1 – Asendiskeem 
 1.2 – Töö mahtude tabel 
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