
1

Renoveerimismaraton, OPEN Lab ja DRIVE0 
projektid ja sealsed esimesed tegevused

Targo Kalamees

Tallinna Tehnikaülikool

DRIVE0 – Driving decarbonization of the EU 
building stock by enhancing a consumer centred 
and locally based circular renovation process 
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oPEN Lab – Open innovation living labs for 
Positive Energy Neighbourhoods
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LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton –
Pursuing national climate ambition through 
renovation of Estonian building stock and 
developing its long-term resilience
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Alusandmete korje renoveerimisvajaduse kaardistamiseks ja 

tervikrenoveerimise spetsiifiliste tehniliste lahenduste väljatöötamiseks.

 A2.1.1 Andmete kogumine tüüpiliste kahjustuste ja kasutusea kohta
 Tüüpilised eramud, ridaelamud, korterelamud (millel hetkel puuduvad renoveerimislahendused), 

avaliku sektori mitteeluhooned, ajaloolise väärtusega hooned (mälestised, miljööväärtuslikud).

 A2.1.2 Hoone audit, ekspertiis ja uuring. Piirdetarindite ja materjalide omaduste mõõtmine

 20 eramut (tehniline seisukord, materjaliomadused ja renoveerimisvajadus);

 20 korterelamut miljööväärtuslikest piirkondadest / muinsuskaitsealadest (ajaloolise väärtuse kvantifitseerimine);

 20 ahiküttega hoonet (õhurõhuerinevus ja tehniline valmisolek meh. vent. paigaldamiseks).

A2.1

Hoonetüübi põhiste
renoveerimislahenduste väljatöötamine

 C2.1.1 Väikemajad: Tarindite ja sõlmed soojustamine; efektiivsed tehnosüsteemid ja 
energiaallikad, energiavajaduse minimeerimine, taastuvenergiaallikate maksimeerimine.

 C2.1.2 Korterelamud: Poorbetoon ja puitkarkass. Linna funktsionaalsuse parandamine

 C2.1.3 Mitteelamud: 20 renoveerimistud mitteeluhoone sisekliiima ja energiakasutus

 C2.1.4 Miljööväärtuslikud ja mälestised: tervikrenoveerimise rakendamine, valine 
lisasoojustamine ilma ilmet kahjustamata (puit, müüritis; 5 olulist sõlme), väärtuslike detailide 
energiatõhususe pirandamine (10 detaili), korduvkasutamisne, jäätmete minimeerimine, 
seespoolne lisasoojustamine (puit, kivi), otsustusmaatriks.

C2.1
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Tehaselise renoveerimise
arendamine ja “digimine”

 C2.2.1 Seniste renoveerimsilahenduste edasiarendus.

 C2.2.2 Hoone geomeetria (laserskaneeringust hoonemudelisse / from scan to BIM)

 C2.2.3 BIM elementide kataloogi väljatöötamine tehaseliseks renoveerimiseks

 C2.2.4 Tööprojekti koostamise automatiseerimine

 C2.2.5 Sujuv suhtlus BIM-i ja energiatõhususe tarkvara vahel

C2.2

Avalike hoonete
näidisrenoveerimised

 C3.1.1 Tehaselise renoveerimise parim praktika – Nõmme tee 5, Tallinn

C3.1
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Avalike hoonete
näidisrenoveerimised

 C3.1.1 Tehaselise renoveerimise parim praktika – Nõmme tee 5, Tallinn

 C3.1.2 Avaliku ajaloolise hoone ”A” klassi energatõhusus – Jüri 12 Võru

C3.1

Avalike hoonete
näidisrenoveerimised

 C3.1.1 Tehaselise renoveerimise parim praktika – Nõmme tee 5, Tallinn

 C3.1.2 Avaliku ajaloolise hoone ”A” klassi energatõhusus – Jüri 12 Võru

 C3.1.3 Kliimamuutuste kindel renoveerimine – Lahe 8, Haapsalu (täiendav rahastus)

C3.1
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Avalike hoonete
näidisrenoveerimised

 C3.1.1 Tehaselise renoveerimise parim praktika – Nõmme tee 5, Tallinn

 C3.1.2 Avaliku ajaloolise hoone ”A” klassi energatõhusus – Jüri 12 Võru

 C3.1.3 Kliimamuutuste kindel renoveerimine – Lahe 8, Haapsalu

 C3.1.4 Avalike hoone energiatõhususe parandamise parim praktika –
10 hoonet komponentide taseme,
mis tagavad “A”, “B”, (“C”) enegriatõhususe
 Nutivalmidus,

 Pikaajaline kliimakindlus,

 Ressursitõhusus,

 Ringmajandus renoveerimises,

 Seestpoolne lisasoojustamine,

 jne. (10 × 50 000€)

C3.1

Renoveerimislahenduste
kasutamise jälgimine

 D2.1.1 Hoonespõhised renoveerimislahendused (projekt- ja ehitus dokumentatsiooni, 
mõõtmiste ja eksperthinnangu alusel, tegeliku toimivuse hindamiseks)

 D2.1.2 Tehaseline rekonstrueerimine (energia- ja protsessiefektiivsuse saavutamine)

D2.1
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Renoveerimise infokaardid
hoone omanikele

 E2.1.1 Eramu omanikud (”iserenoveerijad”) (projekt- ja ehitus dokumentatsiooni, 
mõõtmiste ja eksperthinnangu alusel, tegeliku toimivuse hindamiseks)

 E2.1.2 Korterelamute kliimakindla renoveerimise tehnilise juhend
(energia- ja protsessiefektiivsuse saavutamine)

 , 

E2.1

30 infokaarti
− Eramu tehnilise seisukorra hindamine
− Hoone niiskusturvalisuse ja sisekliima hindamine
− Puitseina (karkass, palk) väline renoveerimine
− Puitseina (karkass, palk) sisene renoveerimine
− Tellisseina väline renoveerimine
− Tellisseina sisene renoveerimine
− Pööningukorruse renoveerimine
− Katuse (lame, viil) renoveerimine
− Akende renoveerimine
− Põranda (plaat, tuulduv) renoveerimine
− Keldri renoveerimine
− Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi ning soojusallika renoveerimine
− PV-paneelide paigaldus ja elektrivajaduse minimeerimine
− Sõlmed: sokkel, akna liited, räästas, parapet jne
− Eelurikkuse suurendamine renoveerimisel

Spetsialistilt spetsialistile
koolitused ja juhendid

 E2.2.1 Töötoad, seminarid ehitsinsenerile, arhitektile, muinsuskaitse spetsialistile

 E2.2.2 Renoveerimislahendute kvaliteedikontrolli juhised (10 infokaarti)

 E2.2.3 Tehaselise renoveerimise parima praktika juhend

E2.2

10 infokaarti
− Tehnosüsteemide kasutuselevõtu- ja vastuvõtuprotokollid
− Piirdetarindite soojuskao minimeerimine projekteerimisel
− Ehitustööde kontroll soojuskadude ja külmasildade minimeerimiseks
− Õhupidava piirdetarindi projekteerimine
− Õhupidavuse tagamise kvaliteedikontroll
− Akende ja uste paigaldus
− Päikesekollektorite projekteerimise põhimõtted ja paigaldus
− Päikesepaneelide projekteerimispõhimõtted ja paigaldus
− …



8

Väljundid
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VÕTA KINDLASTI ÜHENDUST:
targo.kalamees@ttu.ee
+372 56 284 007


