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Tuginedes Eesti Keele lnstituudi (registrikood 7000401

l) ja Arhitektuuribiiroo

Dimensioon

OU (registrikood 11501337) vahel 21.12.2011 sdlmitud liiitvdtulepingu punktile 4.4.3 ja
sellega vastavalt sama lepingu punktile 1.4 lahutamatult seotud olevate digihanke .,EKI
teadusarhiivi vZiljaehitamise projekteerimine" hankedokumentide lisa I punkti 3.3 lSigetele I
jaTjapunkti 5l6ikele2 ning vdladigusseaduse S 101 l6ike l punl(tile 3 ja 115ldikele 1,

\

nduab Eesti Keele Instituut kacsolcvaga Arhitektuu biiroo Dimensioon OU-lt lcpingLr

tulemusel koostatud projekti alusel teostatavale ehitustddde kaigus ilmnenud
projekteerimisvigadest luleneva otsese varalise kahju hi.ivitamist vastavalt EBC tlhitus AS-i
hinnakalkulatsioonidele Nr.l2-289l2 (lisa 1) ja Nr.12-329/l (lisa 2) summas 7 059,46 curot

ning vastavalt P.P. Ehitusjlirelevalve ja Eest Keele Instituudi kokkuleppele summas
curol- Ndudc summa lollu on 8 641-46 eurut.

I

584,00

Projekteerimisvigadcst tulcncvalt on suurenenud ehitustdti maht ja 2 kuu v6n'a pikenenud
t6iide teostamise taihtacg. l ulcncvalt tddde teostamisc tahtaja pikenemisest on pikenenud ka
omanikujZirelevalve teenuse periood. llmnenud on alljZirgnevad projekteerimisvead, mida
projekteerija oleks pidanudja saanud oma profcssionaalsusest llihludes valdda:

.

alustades teadusarhiivi ruumides seinte ja lagede avamistiiddega ning VK-01
Keldrikorruse plaanil naidalud praeguse basseini ja arhiiviruumi vaheloleva kiviseina
lammutamisega selgus, et legemist on kandva seinaga, mida :ira l6hkuda ei tohi, kuna
sec vdiks kaasa tuua ehituskonstuktsioonide varisemise. Selleks. et oleks voimalik
teadusarhiivi ruumid viilja ehitada vastavalt Arhitektuuribiiroo Dimensioon OU poolt
A-003) on vajalik paigaldada olemasoleva
koostatud pdhiprojektilc (titti
juurde
teraselementidcst koosnev scina lisatocstus, mida nimctatud
kandeseina
pdhiprojektis ette nfitud ei ole;

nr

.

alustades tulevastes teadusarhiivi ruumides ventilatsiooniavade iimberpuurimist,
selgus, et ventilatsiooni torusid basseini kohal projekteeritud viisil paigaldada ei saa,
sest sellc kohal laes on Rb kandetala, mis varasematel aegadel on mingil p6hjusel
poolenisti zta ldhutud ja toetub seinale, kuhu on plaanitud avad sisse puurida. Avadc
puurimine projekti kohaselt v6iks kaasa tuua samuti kandekonstruktsioonidc
ndrgenemise ja p6hjustada konshuLlsioonide purunemist. Selleks, et oleks vdimalik

Roos

(:nrs

6 r0n9 Ta

nn

te

6r77500 lrks

6r77soi

ww^ek

ee

ventilatsioonitorud projektikohaselt paigaldada, tuleb ka selle tala

ja

seina juurde

ehitada teraselementidest koosnev lisatoestus;

.

projekteeritud suitsuecmaldussiisteem on ohtlik, kuna vailjat6mbeventilaatori
v6imsuseks on projekteeritud 0,5m1/s ja nimetatud ventilaatori kaivitamisel tckib
arhiivis koheselt vaakum ning uksi pole v6imalik avada. Suitsueemaldussi.isteem tuleb
seet6ttu iimber projekteerida nii, et seda saab kAivitada ainult kasitsi koos taiiendava
siirdedhu juhtimise vdimalusega llibi gaaskustutuse rdhutasandusklapi arhiivi;

.

gaaskustutussiisteemi r6hutasandusklapp on valesti projekteeritud, sest klapil peab
olema vahetu ihendus v?iliskeskkonnaga. Projckteeritud klapp avancb keldri
siseruumidesse, olles seega ilma vahetu valisiihendusela. Selleks, ct iihendada

rohutasandusklapp vZiliskesklonnaga, on vaja tiiiendavalt rajada uus l:ibiviik hbi
keldri kandvasse paekivist seina allpool maapinda, hoovipoolscsse kiilge ning tuua
toruga ots maa seest v:ilja fassaadil€. Selleks tuleb teostada l6ike- ja kaevetddd
varskelt asfalteeritud pinnal, samuti avada osaliselt alles asja soojustatud ja
viimistletud sokli pind, mis kuulub seejiirel taastamisele.
Eesti Keele Instituut palub Arhitektuuribiiroo Dimensioon OU-l kanda kahjuhiivitis hiljemalt
26. novembril pangakontole: Rahandusministeerium SEB pank a,/k 10220027689012

viitenumber I 200002470.
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