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Hoonete tervikrenoveerimine 
puidust

lisasoojustuselementidega

Targo Kalamees

Hoone energiabilanss
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Energiatõhususe määramine

•Ehitusprojekti alusel hoone 
(arvutuslik, tüüpne kasutus)

•Energiatõhususarv
ETA, kWh/(m2a)
Hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded (MTM, nr 55)

Hoone energiatõhususe 
arvutamise metoodika
(MTM, nr. 58)

Nõuded energiamärgise 
andmisele ja energiamärgisele
(MTM nr. 36)

•Reaalse energiakasutuse 
alusel (mõõdetud, päris 
kasutus)

•Kaalutud energiakasutus ‘
KEK, kWh/(m2a)
Nõuded energiamärgise 

andmisele ja energiamärgisele 
(MTM nr 36)

2020. aastal väljastatud ehitusluba: 
Liginullenergiahoone
nZEB: on parima võimaliku ehituspraktika 
kohaselt energiatõhusus- ja 
taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega 
tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone.
väga energiatõhusad piirdetarindid ja 
tehnosüsteemid

energia tootmine krundil taastuvenergiaallikatest.Maks. energiatõhusarv ETA, kWh/(m2 a) 
Liginull-

energiahoone
Madal-

energiah.
Uus-
ehitis

Oluline 
rekonstr.

Väikeelamu 50, 80, 100 120 160 210

Rida- & korterelamu 80, 100 120 150 180

Haridusasutus 90 120 160 200

Büroohoone 100 130 160 210

Kaubandus 130 160 230 280
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Liginullenergiahoonete kavandamise 
abimaterjalid

5

Abimaterjalid

http://kredex.ee/energiatohususest/liginullenergiahooned/

Hoone kavandamise abimaterjalid
Väikemajad juhend’
 “energiatõhusus kõigile”,

tüüplahendused

 energiatõhususega seotud valikud
maksimaalselt lihtsustatud
energiaarvutus

 väikeelamu lihtsustatud
tõendamismetoodika abil.

Rida- ja korterelamu juhend
 abiks tellijatele, töövõtjatele ja

projekteerivatele

 põhimõtteliste lahenduste valik 
eel‐ ja põhiprojekti koostamiseks.
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Abimaterjalid

http://kredex.ee/energiatohususest/liginullenergiahooned/

Üksikelamu:
Ühekorruseline 100m2

Kahekorruseline 180m2

Kahekorruseline 220m2

Ridaelamu 590m2

Korterelamu
3-korruseline +
majaalune garaaž:
2300m2

5-korruseline, 51
korterit ja
5 äripinda 6700m2

Abimaterjalid

http://kredex.ee/energiatohususest/liginullenergiahooned/

Arhitektuur

Piirdetarindid

Energiatõhusus

Küte ja ventilatsioon

Automaatika

Tugevvool

Energia lokaalne
tootmine (PV)
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Hoonete tervikrenoveerimine

9

Hoonetüübid

Piirdetarind

Ajastu

Hoonetüüp

…
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Korterelamu energiatarbimine

5k. raudbetoonelamu

Sp3:temp -4.5

Sp2:temp -3.8

Sp1:temp -7.5

-

-

Hoone renoveerimine

Tehnilise seisundi ülev., hinnang

Ehitise ekspertiis, olukorra uuring

Renoveerimise ehitusprojekt

Ehitise renoveerimine

Lahenduste monitooring

Labori-

uuring

Väliuuring

Arvutuslik 
analüüs

Visuaalne vaatlus,
jooniste analüüs

Täpsus, 
hind 
kasvab.

Kiirus 
väheneb
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Renoveerimisprotsess

Tehnilise seisundi
ülevaatus, hinnang

Tehnilise seisundi
uuring, ekspertiis

Renoveerimise
ehitusprojekt

Ehitise
renoveerimine

Lahenduste
monitooring

Renoveerimislahenduse 
täiendamine

Uuring:
15a. pärast ehitise valmimist
10a. pärast eelmist uuringut
Alati:
- kahjustuste ilmnemisel,
- enne renoveerimisprojekti.

Kahjustuste väljaselgitamine

Tehnilise seisundi ülevaatus

Tehnilise seisundi
uuring

eelkõige suunda andev hinnang
hoone olukorrast ja 
renoveerimisvajadusest

uurimiskava koostamine

eksperdi poolt asjakohaste 
meetoditega ja ulatuses uurides 
saadakse piisava täpsusega 
selgeks ehitise olukord, 
lagunemismehhanismid, sobivad 
renoveerimismeetodid, ja –ajastus.

hinnatakse ehitise vastavust ehitise 
vastavaust ehitisele esitatavatele 
olulistele nõuetele
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Akadeemia 5a case

Ehitustehnilise ekspertiis

Varasemad ehitusprojektid

Allikad:
Arhiivide andmebaasid
(omavalitsus, ajalooarhiiv, riigiarhiiv, arhiivi infosüsteem (AIS),
projekteerimis- ja ehitusettevõtted jne).

Vanematel hoonetel arhitektijoonised

Uuematel hoonetel tervikprojekt, ka arvutused,

Tüüphoonetel sidumisprojekt,

Ehitusprojekt võib erineda
tegelikkusest: vastavus kontrollida,

Ehitusaegsed fotod.
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Varasemad uuringud

Vt. www.kredex.ee, www.mkm.ee 
Eesti elamufondi uuringud

Renoveeritud korterelamute uuringud

Energiamärgiste vastavuse uuringud

Liginullenergia hoonete tüüplahendused

…

Doktoritööd
Kalle Kuusk (tellis ja rb. elamud)

Endrik Arumägi (puitkorterelamud)

Üllar Alev (maamajad)

Simo Ilomets (kasutusiga)

Anti Hamburg (energiatõhususe saavutamine)

Lauri Lihtmaa (jätkusuutlikkus)

Peep Pihelo (mooduelemtudega tervikrenoveerimine)

Akadeemia 5a case

Raudbetoon suurpaneel
121

464

…
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Akadeemia 5a case

Parapet

Akadeemia 5a case

Parapet
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Akadeemia 5a case

Välisseina nurk

Akadeemia 5a case

Ventilatsioonikorstnad
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Akadeemia 5a case

Vahelagi
- välissein

Rõdu/lodža - välissein
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Rõdu/lodža - välissein

Rõdu külmasild tuleb
likvideerida:
eraldi konstruktsioon

Rõdu/lodža - välissein

Lodža külmasild tuleb
likvideerida:
siseruum



2/14/2018

14

Kahjustuste väljaselgitamine

Ehitise ekspertiis, olukorra uuring
Eeltööd

Põhiülevaatus, kahjustused
objektimõõtmised, -uuringud

Kahjustuste väljaselgitamine

Ehitise ekspertiis, olukorra uuring
Eeltööd

Põhiülevaatus, kahjustused
objektimõõtmised, -uuringud
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Kahjustuste väljaselgitamine

Ehitise ekspertiis, olukorra uuring
Eeltööd

Põhiülevaatus, kahjustused

Laboriuuringud

Ekspertiisi aruanne

Mõõdistusprojekt
10 jaama,

7 reeperit

2p välitööd

Kahjustuste väljaselgitamine

Ehitise ekspertiis, olukorra uuring
Eeltööd

Põhiülevaatus, kahjustused

Laboriuuringud

Ekspertiisi aruanne

Mõõdistusprojekt

Renoveerimise
ehitusprojekt
Eelprojekt: ehitusluba

Põhiprojekt: pakkumised, ehitaja valik

Tööprojekt: ehitamine
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Energiatõhususe optimeerimine

Tasakaal investeeringu ja säästu vahel 

Energiatõhususe optimeerimine

Tasakaal investeeringu ja säästu vahel 
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Akadeemia 5a case

Riigihanke hindamiskriteeriumid:
Pakkumuse koostaja kutsealane
kogemus ja pädevus 50%
Arhitektuur 12p

Kandekonstruktsioonid,
piirdetarindid 12p

Küte, ventilatsioon,
soojusvarustus 9p

Energiatõhusus 7p

 Tugev- ja nõrkvool 6p

Veevarustuse- ja kanalisatsioon 4p

Pakkumuse maksumus 40%

Varasem en. tõhusate hoonete 
projekteerimiskogemus 10%

Akadeemia 5a case

Riigihanke hindamiskriteeriumid:
Pakkumuse koostaja kutsealane
kogemus ja pädevus 50%
Arhitektuur 12p

Kandekonstruktsioonid,
piirdetarindid 12p

Küte, ventilatsioon,
soojusvarustus 9p

Energiatõhusus 7p

 Tugev- ja nõrkvool 6p

Veevarustuse- ja kanalisatsioon 4p

Pakkumuse maksumus 40%

Varasem en. tõhusate hoonete 
projekteerimiskogemus 10%
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Akadeemia 5a case

Info puitelementidega renoveerimise kohta

J.H.Zhao 36 of 
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MoreConnect: http://www.more-connect.eu

Eesmärgid:
The development of cost optimal deep 
renovation solutions towards nZEB concepts 

The development and demonstration of 
prefabricated multifunctional modular renovation 
elements in a mass production process

The development and demonstration of new fully 
automated production lines for multifunctional 
modular renovation elements

The offer of a one-stop-shop to the end-user to 
renovate their homes

MoreConnect: http://www.more-connect.eu

Pilootobjektid

Partnerid Eestist: TTÜ, Matek, REF Ehitus
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Akadeemia 5a: üldiselt

Liginullenergiahoone:
A klassi energiatõhusus

Lisasoojustuselemendid:
Välissein U 0,11-0,16 W/(m2K)

Katus U 0,10 W/(m2K)

Aknad U 0,8 - 0,9 W/(m2K)

Min. külmasillad  0,05-0,07 W/(mK)

Soojustagastusega ventilatsioon

Taastuvenergia lahendused:
Päikesekollektorid,
heitvee soojustagastus

PV-paneelid

Tootearendus Matek’i tehases

Eesmärgid:
Ideelahenduse testimine

Ventilatsioonitorude paigaldus 
elementidesse

Elementide kinnituslahendus (hor., vert)

Elementide montaaž (sh. vent. elemendid)

Prototüübi mõõdud ~0.6 x 1.1m
(koos ja ilma vent.)
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Tootearendus Matek’i tehases

Elementide valmistamine

Tootearendus Matek’i tehases

Ventilatsioonitorud välisseinaelementides
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Tootearendus Matek’i tehases

Ventilatsioonitorude ühendus

Tootearendus Matek’i tehases

Liitekoha vihmatihedus

Probleemne lahendus:
Soojustuse kaitse ja vihmatõke samas kihis

Tuulduva fassaadi avatud vuugid
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Tootearendus Matek’i tehases

3D liigutatav kinnituskronsteid

Tootearendus Matek’i tehases

Elementide montaaž
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Seinaelemendid

Mõõdud ~9.3 x 2.7m (3 akent)

1 11 1

1-1

Seinaelemendid
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Seinaelemendid

Mõõdud
~9.3 x 
2.7m
(3 akent)

Paneelide vahelise vuugi 
tihendamine
2-komponentne montaaživaht

Isepaisuv tihend

1-komponentne montaaživaht
10 erinevat montaaživahtu
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Võimekus laserskaneeringut kasutada

BIMBIM

Ehitus 2017

Riigihanke kvalifitseerimistingimused:
Tehniline ja kutsealane pädevus:
Viimase 3 aasta jooksul olema täidetud vähemalt 2 

moodulpaneelidega seotud lepingut aastas.

Peatöövõtja projektijuht: Diplomeeritud 
ehitusinsener tase 7

Objektijuht / alltöövõtujuhid / eritööde juhid või 
vastutavad pädevad isikud: tase 7
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Ehitus 2017

Riigihanke kvalifitseerimistingimused

Pakkumise hindamiskriteeriumid:
Kriteerium Osakaal

Maksumus 80%

Ehitustööde korraldamine 8

Lisasoojustuse elementide valmistamise ja 
paigaldus

5

Organisatsiooniline juhtimine ja kvaliteedikontroll 4

Ohutus- ja keskkonnaplaan 3

Ehitus 2017

Riigihanke kvalifitseerimistingimused

Pakkumise hindamiskriteeriumid:
Kriteerium Osakaal

Maksumus 80%

Ehitustööde korraldamine 8

Lisasoojustuse elementide valmistamise ja 
paigaldus

5

Organisatsiooniline juhtimine ja kvaliteedikontroll 4

Ohutus- ja keskkonnaplaan 3
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Ehitus 2017

2 pakkumust (koos km.):
3,46 milj €

3,56 milj €

Maksumuse sisu
822€/m2 suletud netopindala kohta, km-ga

Kestvus
Kogu ehitusprotsess: dets. 2016 – nov. 2017

Fassaadi ettevalmistus: mai 

Elementide paigaldus: juuni - august

Soojustuselementide valmistus: 
Matek
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Soojustuselementide valmistus: 
Matek

Soojustuselementide valmistus: 
Matek
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Youtube otseülekanne

Elementide vuukide tihendamine
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Elementide vuukide soojustamine

Elementide tuuletõkke teipimine
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Kogemused tulevikuks

Liginullenergia renoveerimine on tehtud!
Nüüd saab ette võtta  väiksemad väljakutsed 
ja keskenduda veel kulutõhusamate 
lahenduste väljatöötamiseks.
 „Lihtsam ja odavam“ lisasoojustuselement ja fassaadikate

Elemendi toetamine ja kinnitus fassaadile

Elementide liitekohtade tihendamine

Suurem paigaldus- ja 
valmistustolerants

Kiirem paigaldus
ladusam logistika

Automaatsem elementide
projekteerimise ja valmistuse
protsess (kiirus, maksumus)

Rohkem katsetamist ja mõõtmist enne 
reaalset ehitust tehases ja objektil

Niiskusturvalisuse tagamine

Võtke ühendust:

TTÜ: Targo Kalamees, Peep Pihelo, Kalle Kuusk

MATEK: Sven Mats, Leho Varik, Raivo Külaots


