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Hoone üldandmed

• Akadeemia tee 5A, Tallinn

• Tüüpprojekti alusel ehitatud suurpaneelelamu

• Kasutusel TTÜ üliõpilaselamuna
 Ehitusaasta 1986

 Korruste arv 5/-1

 Trepikodade arv 2

 Korterite arv 80

 Köetav pind 4318 m2

 Eluruumide pindala 3562 m2

 Ehitisealune pindala 887 m2
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Renoveerimise eelne olukord

• Külmasillad paneelide vuukides, hoone nurkades

• Välispiirete suur soojusläbivus

• Lokaalsed niiskuskahjustused

• Hallitus välisnurkades, külmasildade piirkonnas

• Isoleerimata ja amortiseerunud soojatorustik

• Puudulik ventilatsioon

• Amortiseerunud avatäited

• Ebamõistlikult suured küttekulud
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Uuringute põhiteemad

• Külmasillad paneelide vuukides, hoone nurkades

• Välispiirete suur soojusläbivus

• Lokaalsed niiskuskahjustused

• Hallitus välisnurkades, külmasildade piirkonnas

• Isoleerimata ja amortiseerunud soojatorustik

• Puudulik ventilatsioon

• Amortiseerunud avatäited

• Ebamõistlikult suured küttekulud
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Projekti etappide kirjeldus

• Lähteülesanne ja partnerite kaasamine (2015)
Euroopa Liidu projekt Horizon2020, more-connect.eu 

• Hoone, materjalide uuringud (2015-2016)
Väli- ja laboriuuringud

• Projekteerimise hange; projekteerimine (2015-2016)
Projekteerija: Sirkel ja Mall OÜ

• Peatöövõtu hange (2016); tootmine, ehitustööd (2017)
Peatöövõtja: Oma Ehitaja AS

Moodulelementide tootja: Matek AS

Ehitustööd: veebr 2017 kuni oktoober 2017

Kasutusluba: november 2017

Avatud elanikele: jaanuar 2018

• Hoone monitooring ja edasised uuringud (2017 …) 5

Energiatõhususe parandamine

• Energiaerikasutuse klass A, ETA <100 kWh/(m2ꞏa)

• Soojustatakse hoone välispiirded tehases toodetud 
moodulelementidega
 Seinad; U = 1.0 W/(m2ꞏK)  0.11 W/(m2ꞏK)

 Katus: U = 1.1 W/(m2ꞏK)  0.10 W/(m2ꞏK)

 Avatäited: U = 1.6 W/(m2ꞏK)  0.70 W/(m2ꞏK)

• Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem

½ hoonepõhine; ½ korteripõhine

• Päikesekollektorid ja heitvee soojustagastid
 tarbevee soojendamiseks 

• PV paneelid
 ~14.3 kW, lokaalseks elektri tootmiseks

• Juhtimissüsteemid, automaatika, seire
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Niiskustehniline projekteerimine

• Soojus- ja niiskustehnilise projekteerimise eesmärgid
võib jagada kolme põhivaldkonna vahel (HAM):
Soojus (Heat):

• Vähendada hoonete kütte- ja jahutuskulu

• Parandada hoonete soojuslikku mugavust

Õhk (Air):
• Vältida või minimeerida õhulekkeid läbi piirdetarindite ja nende

liitekohtade

• Tagada sisekliima kvaliteet

Niiskus (Moisture):
• Vältida otseselt või kaudselt niiskusest tekkivaid probleeme

(hallitus, kondenseerumine, materjalide lagunemine)

• Vältida liigse niiskuse voolu piirdesse ja lahendada piirete
kuivamisvõimalused
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Oluline teada niiskustehnilisel projekteerimisel

• Hoone niiskustehniline seisund peab tagama
tervisliku sisekliima, vältida tuleb niiskus- ja
hallituskahjustuste teket ning materjalide lagunemist

• Hoone piirdetarindi niiskustehnilise toimivuse
kavandamisel tuleb lähtuda kriitilistest niiskus-
koormustest ja kliimatingimustest, mis võiksid hoone
kasutamisel ette tulla

• Piirdetarindid tuleb projekteerida ja ehitada nii, et:
 oleks tagatud niiskustehniline turvalisus:

 hoone ja selles kasutatavad materjalid ei tohi olla
otseselt või kaudselt niiskusest kahjustatud

 niiskusesisaldus ei tohi ületada kriitilist piiri
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Näiteid kriitilisest niiskusest

• Tootja andmete puudumisel võib võtta RHcrit=75%
või sellele vastava materjali niiskussisalduse massi-
või mahuprotsentides

• Tootjate andmeid ja näiteid (RHcrit):
Terase korrosioon ≥60%

Puit ja puidupõhised materjalid 75…80%

Paber kipsplaadil 80…85%

Mineraalvill 85…95%

Vahtpolüstüreen 90…95%

Betoon 90…95%

Põrandakatteliimid 85…95%

Puidumädanik 95…100%

Veeauru kondenseerumine 100%
9

Kriitilise niiskuse rakendamine

• Hallituse tekke, kasvu ja taandumise hindamiseks on
väljatöötatud hallitusindeksi (M) arvutusmudel (Soome)

Hallitus-
indeks M

Kriteeriumi kirjeldus

0 Hallituse eoseid ei esine

1 Seeneniidistiku kasvu algfaas

2
Pinnast on kaetud >10%

(vaadeldav mikroskoobi abil)

3
Uute eoste loomisfaas

(hallitus on näha visuaalselt)

4 Pinnast on kaetud >10%

5 Pinnast on kaetud enam > 50%

6 Pinnast on kaetud 100%
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Kriitilise niiskuse rakendamine

• Hallituse tekke, kasvu ja taandumise hindamiseks on
väljatöötatud hallitusindeksi (M) arvutusmudel (Soome)

Hallitus-
indeks M

Kriteeriumi kirjeldus

0 Hallituse eoseid ei esine

1 Seeneniidistiku kasvu algfaas

2
Pinnast on kaetud >10%

(vaadeldav mikroskoobi abil)

3
Uute eoste loomisfaas

(hallitus on näha visuaalselt)

4 Pinnast on kaetud >10%

5 Pinnast on kaetud enam > 50%

6 Pinnast on kaetud 100%
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Näide 1

Näide 2

Näide 1

Näide 2

Võimalused tarindite analüüsiks

• Statsionaarsetes tingimustes

Kiire ja ülevaatlik

Vähe lähteandmeid

Vabavara või odav hind

Puudub võimalus hinnata 
seisundi muutust pikema 
perioodi vältel

Väheste sisendandmete   
tõttu võib tulemus olla 
ebatäpne

12
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Võimalused tarindite analüüsiks

• Dünaamiline analüüs
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Tegelikud kliimatingimused

Palju sisendandmeid

Muutused tarindis vastavalt 
keskkonnatingimustele

Sageli aeganõudev ja 
keeruliste lähteandmetega 
arvutus

Suhteliselt kallis tarkvara

+

–

Tarindite niiskustehniline analüüs

14

• Ol.olevate tarindite seisukorra hindamine
Kriitiliste asukohtade määramine

Kriitiliste koormuste määramine

• Väliuuringud

• Laboriuuringud

• Arvutused

 Seinad: U = 1.0 W/(m2ꞏK)  0.11 W/(m2ꞏK)

 Katus: U = 1.1 W/(m2ꞏK)  0.10 W/(m2ꞏK)

 Avatäited: U = 1.6 W/(m2ꞏK)  0.70 W/(m2ꞏK)
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Hoone ehitusfüüsikalised uuringud

• Nõue (EVS-EN ISO 13788): fRsi≥0.80

• Tegelik:

fRsi<0.80
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Tarindite niiskustehniline analüüs
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• Ol.olevate tarindite niiskuskoormuse hindamine
Eesti väliskliima 1970-2012 tunniandmed

Arvutatud korterelamute sisekliima tunniandmed, ICC II, A

Kõrge niiskuskoormus, niiskusklass 3

Mõõtmisandmetega kalibreeritud arvutusmudel

Tarindite niiskustehniline analüüs

18

• R/b kooriku niiskussisaldus w (kg/m3)

ilma sademeteta

Aga milline on sademete mõju?
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Tarindite niiskustehniline analüüs
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• Ol.olevate tarindite niiskuskoormuse hindamine
Kaldvihma mõju niiskuskoormusele, EN ISO 15927-3

Kriitilised on seina ülemised nurgad, katuseserva piirkond

Tarindite niiskustehniline analüüs
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• R/b kooriku niiskussisaldus w (kg/m3) ja sademed

ilma sademeteta                                        sademed

Aga milline on ilmakaarte mõju (näit. tuule suund)?
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Tarindite niiskustehniline analüüs
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• R/b kooriku niiskussisaldus w (kg/m3) ja sademed

ilma sademeteta                                        sademed

valdav tuulte suund Eestis (TÜ uuringud)

Tarindite niiskustehniline analüüs
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• R/b kooriku niiskussisaldus w (kg/m3) ja sademed

ilma sademeteta                                        sademed

koos tuule ja sademetega (kaldvihm)
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Tarindite niiskustehniline analüüs
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• R/b kooriku niiskussisaldus w (kg/m3) koos 
kaldvihmast tingitud niiskuskoormusega

• Kriitiline suund: 
SW

• Kriitilised kuud: 
okt, nov, dets, jaan

• Kriitiline r/b niiskus:
w=110 kg/m3

Tarindite niiskustehniline analüüs

24

• R/b kooriku niiskussisalduse vähenemine pärast  
vihma 10 järjestikuse vihmata päeva jooksul  
erinevatel aastaaegadel, ajavahemikul 1970-2012
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Tarindite niiskustehniline analüüs

25

• Niiskustehniliselt toimiva lahenduse väljatöötamine

?

Tarindite niiskustehniline analüüs
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• Niiskustehniliselt toimiva lahenduse väljatöötamine

• Võtmeküsimus 1: Kas OSB sobib tuule-/aurutõkkeks?
Algselt kavandatud puitlaastplaadi (OSB) sobivus 

tuuletõkkeks / jäigastavaks kihiks / õhu- ja aurutõkkeks

• Tulemused:
Puitlaastplaat ei sobi tuuletõkkeks / auru- ja õhutõkkeks: 

plaadi veeaurutakistus on liiga suur, plaadi taha koguneb 
kiiresti liigniiskus, RH>RHcrit, hallitusindeks M>1

RHcrit
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Tarindite niiskustehniline analüüs
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• Niiskustehniliselt toimiva lahenduse väljatöötamine

• Võtmeküsimus 2: Kas PE-kile sobib õhu-/aurutõkkeks?
Algselt kavandatud PE-kile sobivus õhu-/aurutõkkekihina

• Tulemused:
PE-kile ei sobi õhu- ja aurutõkkeks: suur veeaurutakistus, 

kile taha koguneb niiskus, RH>RHcrit, hallitusindeks M>1

Kriitlisim punkt antud tarindis: P4

Tarindite niiskustehniline analüüs
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• Niiskustehniliselt toimiva lahenduse väljatöötamine

• Võtmeküsimus 2: Kas PE-kile sobib õhu-/aurutõkkeks?
Algselt kavandatud PE-kile sobivus õhu-/aurutõkkekihina

• Tulemused:
PE-kile ei sobi õhu- ja aurutõkkeks: suur veeaurutakistus, 

kile taha koguneb niiskus, RH>RHcrit, hallitusindeks M>1

Kriitlisim punkt antud tarindis: P4
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Tarindite niiskustehniline analüüs
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• Niiskustehniliselt toimiva lahenduse väljatöötamine

• Järgmine etapp: leida toimiv lahendus
Samm 1: asendada puitlaastplaat

tuuletõkkeks mineraalvill 30mm

Tarindite niiskustehniline analüüs
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• Niiskustehniliselt toimiva lahenduse väljatöötamine

• Järgmine etapp: leida toimiv lahendus
Samm 1: asendada puitlaastplaat 

tuuletõkkeks mineraalvill 30mm

Samm 2: asendada PE-kile

ja selle asemele muutuva

veeaurutakistusega õhu- ja

aurutõkkekiht
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Tarindite niiskustehniline analüüs

31

• Muutuva veeaurutakistusega õhu- ja aurutõke

• 2 näidet ühelt tootjalt

• 1 näide teiselt tootjalt

Tarindite niiskustehnilise analüüsi tulemus
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• Tarind on toimiv, kui:
 aluspinna (r/b) niiskussisaldus w≤110 kg/m3

 tuuletõkkeks on jäik pinnakattega 30mm mineraalvill, 
R≥0.8 m2ꞏK/W ja δp≥150×10-12 kg/(mꞏsꞏPa)

 õhu- ja aurutõkkeks on muutuva veeaurutakistusega 
(0.2m<Sd<5m) membraan

 on täidetud eeldus: puidupõhiseid materjale 
niiskuskriitilistes sõlmedes ei kasutata
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Tüüpsõlmed

33

Andurite paigaldus tehases ja objektil

34


