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Kuigi globaalse soojenemise põhjuste suhtes on ühiskonnas vastakaid arvamusi, on 

puhtalt keskkonna saastatuse tase tõsine ja ülemaailmne probleem. Halvasti soojustatud 

rahvakeelse nimetusega „hruštšovka“ korterelamut planeerides ei oldud eriti energia 

kokkuhoiust huvitatud – kaod olid suured soojuse tootmisel, kohaletoimetamisel, 

laialijaotamisel ja tarbimisel. 

 

Energiaressursside raiskamisel taoliste korterelamute kütmiseks peame me kokku 

puutuma elukeskkonda paisatud tervist kahjustavate saasteainetega linnades iga päev 

– heitgaasid, kemikaalid, kuiv õhk korterites kütteperioodidel või öine palavus tubades 

suvekuudel, hallitus, liigniiskus vannitubades puuduliku ventilatsiooni tõttu.  

 

Uurimistöös analüüsitakse ning tuuakse välja võimalikult palju toetuste taotlemiseks 

seatud tingimusi ning kehtivaid nõudeid korrektseks projekti koostamiseks ning 

ehitamiseks. Töö tulemusel koostati plokkidena ehituskulude liigitamise standardi järgi 

nimekiri tehtavatest töödest, arvutati enne projekteerimist välisfassaadi 

viimistlusmaterjalide ja ventilatsioonisüsteemi ehitusmaksumus optimaalseimate 

lahenduste valimiseks. Töös on palju tähelepanu pööratud ehitusprojekti korrektsele 

vormistamisele ning SmartEnCity ja SA KredEx’i toetuste taotlemise tingimustele. Töö 

autor osales rekonstrueerimisprotsessi kavandamises töö tellija (Korteriühistu 

Kuperjanovi 2) konsultandina.  

 

Magistritööd võib kasutada kokkuvõtliku juhendmaterjalina KredExi rekonstreerimis-

toetuste taotlemisel Eestis ning soovitud ehituskvaliteedi tagamisel SmartEnCity 

koostööprogrammi raames. 

 

Märksõnad: KredEx, SmartEnCity, liginullenergiahoone, rekonstrueerimistoetus, 

teadmuslik projekteerimine, energiatõhusus, energiatõhus korterelamu, lokaalne 

taastuvenergia 
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Although there are differing public opinions about the reasons of global warming, solely 

the level of our living environment contamination is a serious global issue. On designing 

the poorly insulated apartment buildings in the former Soviet Union areas,  colloquially 

called „Khrushchyovkas“, there was no particular interest in energy savings – losses were 

large on heat production, delivery, distribution and consumption. 

 

Due to the waste of energy resources on heating such apartment buildings, people in the 

cities are every day exposed to health-damaging pollutants – exhaust fumes, chemicals, 

dry air in apartments in heating seasons or excessive heat in summer periods, mould, 

excessive humidity in bathrooms due to the lack of ventilation. 

 

In the thesis, as many as possible existing conditions and requirements for financing the 

apartment buildings reconstruction projects by foundation KredEx grant and international 

SmartEnCity project have been analyzed and outlined.  

 

As a result, proceeding from the local standard EVS 885:2005, a list of the relevant 

works has been compiled and for choosing the optimal solutions before designing the 

construction the costs of facade finishing materials and ventilation system have been 

calculated. 

 

In the thesis a lot of attention has been paid to a correct formalizing of the building project 

and the preconditions of grant applications from SmartEnCity and KredEx. The author of 

the thesis participated in the planning of the reconstruction process as a technical 

consultant for the customer condominium „Kuperjanovi 2“. 

 

The Master’s Thesis can be used as a condensed guide on applying for KredEx grant in 

Estonia and on ensuring a desirable building quality within the SmartEnCity cooperation 

project. 

 

Keywords: KredEx, SmartEnCity, NZEB, Reconstruction, Knowledge based 

Engineering, Energy efficiency, Apartment Building, Sustainable Energy 
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KASUTATUD TERMINID JA LÜHENDID 

Terminid eesti keeles: 

• SA KredEx – riiklik sihtasutus, mis lisaks teistele meetmetele pakub 

korteriühistutele rahalist rekonstrueerimistoetust korterelamute energiatõhusaks 

muutmiseks; 

• SmartEnCity – rahvusvaheline koostööprojekt, mis pakub Euroopa Liidus 

korteriühistutele rahalisi vahendeid korterelamute liginullenergiahooneteks 

muutmiseks. Samuti keskendub SmartEnCity Euroopa linnaruumide energia-

säästlikkusele; 

• liginullenergiahoone – korterelamute puhul parima võimaliku ehituspraktika 

kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt 

mõistlikult ehitatud hoone, mille energiatõhusarv on suurem kui 0 kWh/(m²·a) kuid 

mitte suurem kui 100 kWh/(m²·a)) (definitsioon www.energiatalgud.ee veebilehelt); 

• teadmuslik – lähenemine, milles pannakse rõhku teadmiste-põhisele eeltööle, 

sisaldab põhjalikku uurimistööd, intelligentsete arvutiprogrammide kasutamist, et 

kogu protsessi lõpptulemus oleks võimalikult optimaalne (kvaliteet, 

kuluoptimaalsus); 

• energiatõhus korterelamu – korterelamu, mille arvutuslik summaarne tarnitud 

energiate kaalutud erikasutus hoone tüüpilisel kasutamisel, millest arvatakse maha 

summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus, on madal (Riigi Teataja); 

• lokaalne taastuvenergia – näiteks päikesepaneelid või -kollektorid, millega 

toodetakse kohapeal elektrienergiat. Elektrienergiat on võimalik ka teenusepakkujate 

võrku tagasi müüa, mis suurendab veelgi hoonete energiatõhusust. 

Uurimistöös on kasutatud nii terminit „rekonstrueerimine“ kui ka „renoveerimine“ samas 

tähenduses lähtuvalt algallika sõnakasutusest. „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013“ on 

need terminid defineeritud järgnevalt: 

• rekonstrueerima – uuesti või ümber ehitama; 

• renoveerima – uuendama. 

Antud teema käsitluses on lähtuvalt definitsioonist sobilik kasutada mõlemat terminit.  
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Terms and abbreviations in English: 

• SA KredEx – national foundation which for example provides financial support for 

sustainable recunstruction of apartment buildings in Estonia; 

• SmartEnCity – international cooperation project which provides financial support 

for Nearly-Zero Energy appartement Buildings and helps to create sustainable 

solutions for the urban spaces in EU; 

• NZEB – Nearly Zero-Energy Buildings have very high energy performance. The low 

amount of energy that these buildings require comes mostly from renewable sources 

(definition by European Commission); 

• Knowledge based Engineering (KBE) – the application of knowledge-based systems 

technology to the domain of manufacturing design and production. The design 

process is inherently a knowledge-intensive activity, so a great deal of the emphasis 

for KBE is on the use of knowledge-based technology to support computer-aided 

design (CAD) however knowledge-based techniques (e.g. knowledge management) 

can be applied to the entire product lifecycle (Definition from Wikipedia); 

• Energy efficiency – goal to reduce the amount of energy required to provide 

products and services. For example, insulating a home allows a building to use less 

heating and cooling energy to achieve and maintain a comfortable temperature 

(Definition from Wikipedia); 

• Sustainable Energy – energy that is consumed at insignificant rates compared to its 

supply and with manageable collateral effects, especially environmental effects. 

Another common definition of sustainable energy is an energy system that serves the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their needs (Definition from Wikipedia). 
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SISSEJUHATUS 

Suuremahulise korterelamu rekonstrueerimise kavandamisel siseneb juhitavasse protsessi 

hulk erisuguste teadmistega inimesi – korteriühistu esindaja ehk tellija, peaprojekteerija ning 

üldjuhul eriosade allprojekteerijad, kohalik omavalitsus, tehnilist järelevalvet tegevad 

organisatsioonid (näiteks Päästeamet, Keskkonnaamet), SA KredExi poolt nõutav tehniline 

konsultant, koostööprojekti SmartEnCity esindajad ning paljud teised asjaosalised.  

Projekteerimise kavandamine kujuneb suure hulga inimeste osalemise ja paljude seatud 

tingimuste tõttu tihti keerukaks protsessiks, sest rekonstrueerimistööde rahastamisel 

soovitakse kasutada võimaldatavaid toetusi (näiteks SmartEnCity ja SA KredEx). Toetuste 

summad on suhteliselt suured ning seetõttu on oluline kogu dokumentatsiooni korrektne 

vormistamine. 

Korteriühistute esindajateks on enamasti ilma põhjaliku ehitusinseneri koolituseta inimesed, 

kuid olenemata sellest on tellijal huvi saada võimalikult väikese ehitus- ja 

hooldusmaksumusega võimalikult kvaliteetselt rekonstrueeritud hoone. Samuti on 

kohaliku omavalitsuse ning riigi tasandil oluline, et projektid oleks algusest peale 

läbimõeldud ning lahendused toimivad ja kestvad. Kogu projekt peab olema teadmuslik – 

lähtuma analüüsidest, eeskirjadest ja normidest. 

Tellija jaoks oluline on sõlmida leping usaldusväärse peatöövõtjaga, kes teostaks 

ehitustööd nõuetele vastava korrektsusega ja visuaalselt meeldivalt. Seda võimaldab 

põhjalik eeltöö ja nõuetele vastav ehitusprojekt. 

Uurimistöö eesmärgiks on lähtuvalt hetkeolukorrast ja etteseatud tingimuste 

analüüsimisest kavandada võimalikult kuluoptimaalne korterelamu projekteerimine 

A-energiaklassi elamuks. A-energiaklassi elamu vastab liginullenergiahoone 

kriteeriumitele – ing. keeles Nearly Zero Energy Building, lüh. NZEB. Ideaalses olukorras 

vastaks lõpptulemus kõikidele erinevate organisatsioonide poolt seatud tingimustele ning 

tellija nägemusele ja võimalustele. 
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Uurimistöö eesmärgi täitmiseks analüüsitakse esimeses peatükis põhjalikult teemaga 

seonduvat kirjandust, sealhulgas hetkeolukorda Eesti korterelamute energiatarbimises ning 

rekonstrueerimises. Uuritakse Tartu linna J. Kuperjanovi tn 2 hoone ehituse aluseks olnud 

1958. aastal koostatud tüüpprojekti 1-317-10 säilikut Tallinnas Riigiarhiivis ning korter-

elamu vastavust sellele tuginedes Tartus Riigiarhiivis olevatele registritoimingute säilikutele 

ning olemasolevale olukorrale. 

Uurimistöö teises peatükis tutvustatakse töö metoodikat. Vastavalt valitud metoodikale 

koostatakse esialgne ehitusmaksumuse hindamise aluseks olev tööde nimekiri, mis põhineb 

standardil EVS 885:2005 “Ehituskulude liigitamine” (ing. keeles Classification of 

construction costs). Uurimistöös arvutatakse fassaadi viimistlusmaterjalide ja ventilatsiooni-

süsteemi esialgne ehitusmaksumus ning vastavalt sellele valitakse optimaalseim lahendus. 

Muude süsteemide ehitusmaksumust uurimistöös ei käsitleta, sest nõuete täpse määratluse 

tõttu pole valikuvõimalusi palju ning lõppeelarve kujuneb pärast ehitushanke lõppu. 

Viimistlusmaterjalide ning ventilatsioonisüsteemi valik mängib ehitusmaksumuses suurt 

rolli, seega on otstarbekas lahendused valida enne projekteerimist esialgse ehitusmaksumuse 

hindamise põhjal. 

Uurimistöös kavandatakse projekteerimist, sealjuures analüüsides võimalikult palju 

erinevaid aspekte antud korterelamu rekonstrueerimisprotsessis. Tulemused, järeldused ning 

arutelu esitatakse kolmandas peatükis. 

Uurimistöö autor on veendunud, et taoline põhjalik analüüs ning kogu protsessi 

koordineerimine rekonstrueerimistööde kavandamise käigus lihtsustab hilisemat ehitus-

tööde tegemist oluliselt. SA KredExi poolt nõutav ning omal alal pädevate ehitusinseneride 

poolt koolitatud tehniline konsultant omab toetuse taotlemisel küll suurt rolli, kuid üleüldine 

protsess võib jääda väheste teadmiste tõttu põhjalikult hõlmamata (tehniliseks konsultandiks 

on võimalik saada ka ehitusinseneri õppekava läbimata). Samuti ei pruugi olla tellija ja 

tehnilise konsultandi vahelises lepingus kokku lepitud kogu protsessi haldamine. Uurimistöö 

autor läbis muu hulgas uurimistöö tarbeks SA KredExi poolt nõutava tehnilise konsultandi 

koolituse mahuga 49 täiendusõppe punkti ning sooritas eksami edukalt. 

Autor soovib tänada juhendajaid Jüri Org’u väga hea teemapüstituse ning jagatud teadmiste-

kogemuste eest ning Martti-Jaan Miljan’it oskusliku juhendamise eest käesoleva uurimistöö 

koostamisel. Samuti soovib autor tänada tööandjat AS-i Eviko kannatlikkuse eest töö 
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koostamise ajal, korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultantide koolituse 

võimaldamise eest ning suure usalduse eest, tänu millele sai autor 60-korteriga 5-kordse 

korterelamu rekonstrueerimisel 2016. aastal objektijuhina omandada suurepäraseid koge-

musi.  

Mainitud töökogemus oli suureks ajendiks uurimistöö koostamiseks, sest antud teema on 

autori jaoks väga huvitav ning rekonstrueerimist vajavaid korterelamuid on Eestis veel 

suurel hulgal. On oluline, et need korterelamud saaksid rekonstrueeritud läbimõeldud 

projektide alusel ja kvaliteetselt.  

Uurimistööd on võimalik kasutada ka kui juhendmaterjali SA KredExi ja 

SmartEnCity toetuste taotlemisel. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1. Energiatarbimisest korterelamutes 

Korterelamud on olnud pikka aega ja on ka edaspidi suureks osaks inimeste elamufondist, 

seetõttu on ülimalt oluline, et korterelamute kasutamine oleks võimalikult optimaalne ning 

ei tekitaks põhjendamatut kahju nii elanikele kui ka ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on 

vaja välja töötada nii globaalseid kui ka lokaalseid kavasid seoses elamute 

energiatõhususega. 

Eesti energiapoliitika arengukavas lähtutakse sellest, et tarbijatele oleks tagatud mõistliku 

hinna ja kättesaadavusega energiavarustus mille keskkonnamõjud oleksid aktsepteeritavad 

ning see oleks kooskõlas Euroopa Liidu pikaajalise energia- ja kliimapoliitikaga. Samuti 

peab energiamajanduse arenguplaanide rakendamine olema majandusliku konkurentsivõime 

poolest kõige kasumlikum. Veel määrab kava lähtekohad taastuvenergia ja energiasäästu 

tegevuskavadele ning hoonete renoveerimise visioonile. Praegune energiamajanduse 

arengukava kehtib aastani 2020, kuid investeeringud energeetikasse vajavad pikemaajalist 

planeerimist. Kuigi uus kava paneb paika suuna aastani 2030, annab see sihte kuni aasta-

ni 2050. [1] 

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud arengukava koostamise ette-

panekule koondab Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 elektri-, soojus- ja 

kütusemajanduse, transpordisektori energiakasutuse ja elamumajanduse energiakasutusega 

seonduvad tuleviku tegevused. [2] 

Vastavalt Euroopa Liidu liikmesriikide lokaalsetele olukordadele energiatarbimises 

töötatakse välja kavad igale liikmesriigile kohalike riiklike institutsioonide poolt, mis lähtu-

vad üldistest Euroopa Liidu arengusuundadest. 

Eesti energiatarbimine peegeldab majanduse struktuuri ja geograafilist asendit. Võrdluses 

teiste Rahvusvahelisse Energiaagentuuri (IEA) kuuluva 29 riigiga paistab Eesti välja kodu-
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majapidamiste energiatarbimise suurima osakaaluga lõpptarbimisest. Seda illustreerib 

joonis 1. [2] 

 

Joonis 1. Eesti energia lõpptarbimine aastatel 2004–2013 [2] 

Sellest lähtuvalt on vaja arengukava suunata selliselt, et energia lõpptarbimine väheneks just 

probleemsetes valdkondades. Eesmärgi täitmiseks rahastatakse erinevaid energia kokku-

hoiuprogramme. 

Riigipoolne energiasäästule suunatud tegevuste rahastamine oli suurim CO2 kvoodi müügi 

tuludest rahastatud roheliste investeerimisskeemide realiseerimise ajal. Nendest rohelistest 

investeerimisskeemidest finantseeriti avalike hoonete energiasäästlikumaks rekonstrueeri-

mist, korter- ja eramajade rekonstrueerimist, kaugküttesüsteemide rekonstrueerimist, 

koostootmisjaamade rajamist ja ühistranspordi arendamist. [2] 

Elamu- ja energiamajandus on Eestis omavahel tihedalt seotud, kuna hoonete energiavajadus 

moodustab olulise osa Eesti energiabilansist. Samas on tegemist kõrge energia kokkuhoiu 

potentsiaaliga − hoonete energiakulud moodustavad ca 40% Euroopa Liidu energia kogu-

tarbimisest. Eestis on kodumajapidamiste sektori energiatarve 42,7% koguenergia bilansist. 

Hoonete energiakulukust vähendades on võimalik kõige efektiivsemalt vähendada energia 

lõpptarbimist. Samuti on sellel otsene mõju eluaseme kuludele ning inimeste toime-

tulekule. [2] 

Riigil tuleb panustada eluasemevaldkonna arendamisse terviklikult. Energiamajanduse 

arengukavas aastani 2030 kirjeldatud ja arengukava alusuuringu raames kaardistatud 
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tegevustest lähtudes tuleb keskenduda lisaks eluasemete energiatarbimisele ka teistele 

probleemidele ja valdkonna arengut soodustavatele meetmetele. Seatud eesmärkide saavuta-

miseks on oluline soodustada koostööd riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja ka 

eraisikute vahel. Ehitus- ja elamuvaldkonna pikaajalise strateegia elluviimiseks on 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi fookuses hoonefondi arengustsenaariumites 

välja toodud teadmispõhine lähenemine. [2] 

Olemasoleva hoonefondi energiakulukus on suur ning hoonete sisekliima ei vasta tihti 

standarditele. Üha kasvavate energiakandjate hinna juures on kulutused eluasemele leib-

kondade sissetulekuid arvestades liiga kõrged. Elamufondi rekonstrueerimisega on võimalik 

vähendada hoonete kütteenergia vajadust kuni 50% ja saavutada sellega imporditavate 

fossiilkütuste mahu vähenemine ning CO2 heitkoguse vähenemine, samuti elukeskkonna 

kvaliteedi paranemine ning eluasemete ülalpidamiskulude vähenemine. Tuleb tagada 

hoonete kütte- ja ventilatsioonisüsteemide kaasajastamine ning ehitus- ja viimistlus-

materjalide tervislikkus ja keskkonnasõbralikkus, et energiasäästu ei saavutataks sisekliima 

arvelt. [2] 

Hoonete energiatõhususe ning sisekliima tagamise eesmärkide täitmine ei ole saavutatav 

ilma valdkonnas tegutsevate erialaspetsialistide pädevuse tõstmiseta ja ehitusvaldkonna 

õppekavade uuendamise ja koolitatavate hulga suurendamiseta. Praegu puuduvad nii 

tellijatel kui teostajatel vajalikud teadmised ja professionaalsus (kutsetegevuse tähenduses), 

mistõttu võetakse elamu jätkusuutlikkuse tagamise seisukohast vastu ebaõigeid otsuseid 

ning kasutatakse tihti ebakvaliteetseid materjale ja madala kvalifikatsiooniga tööjõudu. 

Nimetatud probleemide lahendamiseks on kavandatud koolitustegevused ENMAK 2030 

meetmete elluviimise raames. [2] ENMAK 2030 on Eesti pikaajaline energiamajanduse 

arengukava aastani 2030. 

 

1.2. Teadmuslik lähenemine 

Hetkel kehtiv “Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus” sätestab uued 

tingimused seoses pädevate isikutega majandustegevuse registris. Isik, kes võis enne uue 

ehitusseadustiku jõustumist (alates juulist 2017) tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja 



 

13 

 

teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma 

majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste 

tähtpäevade saabumiseni: 

1) 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal; 

2) 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projek-

teerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning 

omanikujärelevalve tegevusalal; 

3) 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal. [3] 

Seadus on vajalik, kuna ehitusturul liigub ettevõtjaid, kelle eesmärgiks on isikliku kasumi 

teenimine nõutava kvaliteedi arvelt, mis on ebaseaduslik. Lähtuvalt sellest on oluline, et 

järjest enam keskendutakse teadmuslikule lähenemisele ning ehitusinseneri- jmt hariduse 

kvaliteedi tõstmisele. Järgnevalt on toodud SA Kutsekoda poolt hallatavas diplomeeritud 

ehitusinseneri 7. taseme kutsestandardis on ehitusjuhtimise, projekteerimise juhtimise ja 

ehitusmaksumuse hindamise ametiala tööosad ja -ülesanded. 

Ehitusjuhtimine 

SA Kutsekoda poolt hallatavas diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme kutsestandardis on 

ehitusjuhtimise ametiala tööosad ja -ülesanded kirjeldatud järgnevalt: 

❖ Vajadusuuring: 

▪ Nõuete esitamine ruumivajaduse või tehnoloogilise eesmärgi lahendamiseks; 

▪ Kinnistu ja/või ruumide hankimise variantide võrdlus; 

▪ Projekti teostamise otsuse tehnilise osa ettevalmistamine; 

❖ Ehitushanke plaanimine: 

▪ Ehituskrundiga seotud üld- ja detailplaneeringuga tutvumine; 

▪ Olemasolevate ehitusuuringutega tutvumine ja uute uuringute kavandamine; 

▪ Tehnoloogilise lahenduse ja/või ruumiprogrammi töötlemine ehituslikuks 

ülesandeks; 

▪ Funktsionaalsete, kasutusalaste ja kvaliteedinõuete formuleerimine; 

▪ Hoone energiabilansi kavandamine vastavalt püstitatud eesmärgile; 

▪ Ehituse elutsükli kavandamine; 

▪ Esmase maksumushinnangu koostamine ja maksumuseesmärgi formuleerimine; 

▪ Ehitusprojekti läbiviimise põhimõtete formuleerimine ja projekti 

organisatsiooniskeemi kavandamine; 

▪ Loatoimingute kavandamine; 

▪ Üldkalenderplaani koostamine; 

▪ Investeerimisotsuse ehitustehnilise osa koostamine; 

❖ Projekteerimise ettevalmistamine: 

▪ Projekteerimise lähteandmete kogumine ja analüüs; 
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▪ Projekteerimistööde korraldamine – organisatsiooniskeem, projekteerimise 

ajagraafik, projekteerimistöövõttude jaotus; 

▪ Projekteerimisprogrammi koostamine; 

▪ Projekteerijate valiku menetlus; 

▪ Projekteerimislepingute ettevalmistamine; 

❖ Ehitamise ettevalmistamine: 

▪ Ehitustööde korraldamise põhimõtete määramine – töövõtumeetod, töövõttudeks 

jaotamine; 

▪ Ehitustööde organisatsiooniskeemi koostamine; 

▪ Ehitamise ajaliste ja maksumuslike eesmärkide formuleerimine; 

▪ Pakkumiskutsedokumentatsiooni ettevalmistamine; 

▪ Töövõtjate valiku menetlus; 

▪ Ehituslepingute ettevalmistamine; 

❖ Ehitusprotsessi koordineerimine ehitustellija esindajana: 

▪ Ehitusnõupidamiste juhtimine; 

▪ Lisa- ja muudatustööde menetlemine; 

❖ Ehituse vastuvõtmine ja kasutuselevõtmine: 

▪ Üldehitustööde ülevaatused; 

▪ Tehnosüsteemide kontrollülevaatused; 

▪ Ehitise vastuvõtuprotseduuride kavandamine ja juhtimine; 

▪ Kasutus- ja hooldusjuhendite kontroll ja nende süstematiseerimine hoone 

omanikule või kasutajale üleandmiseks; 

▪ Garantiiperioodi toimingud; 

❖ Arendustegevus: 

▪ Projektijuhtimisjuhendite koostamine; 

▪ Kvaliteedisüsteemi arendamine; 

▪ Firmasisese erialaõppe läbiviimine. [4] 

Projekteerimise juhtimine 

SA Kutsekoda poolt hallatavas diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme kutsestandardis on 

projekteerimise juhtimise ametiala tööosad ja -ülesanded kirjeldatud järgnevalt: 

❖ Projektijuhtimine: 

▪ Lähteandmete kogumine ja nendega tutvumine; 

▪ Rakendatavate määruste, standardite, eeskirjade ja juhendmaterjalide 

määratlemine; 

▪ Tööde piiride ja mahu hindamine, ajagraafiku koostamine / täpsustamine ning 

projekteerimislepingu ettevalmistamine. Projekteerimismeeskonna määramine; 

▪ Osalemine projekteerimise alustuskoosolekul; 

▪ Erialaste projekteerimiskoosolekute korraldamine koos nende dokumenteerimise 

ja informatsioonisüsteemi käivitamisega; 

▪ Projekteerimise käigu ning lahenduste jooksev kontrollimine ja juhtimine. 

Vajadusel juhendamine. Andmevahetuse kontrollimine üldehituse ja teiste 

projektis osalevate erialade vahel (vastastikused ülesanded); 

▪ Lahenduste normdokumentidele ja lepingule vastavuse kontrollimine; 

▪ Valminud ehitusdokumentatsiooni sisuline ja mahuline kontrollimine, 

vormistamise-paljundamise-köitmise korraldamine ning tellijale esitamine 

(vastavalt projekteerimisstaadiumile); 
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▪ Kooskõlastuste hankimine vastavatelt ametkondadelt; 

▪ Vajalike muudatus- ja lisatööde dokumenteerimine; 

▪ Osalemine ehitamise alustuskoosolekul ja vajadusel järgnevatel 

ehituskoosolekutel; 

▪ Osalemine valminud hoone tellijale üleandmise toimingutes; 

❖ Arendustegevus: 

▪ Projektijuhtimisjuhendite koostamine; 

▪ Kvaliteedisüsteemi arendamine; 

▪ Firmasisese erialaõppe läbiviimine. [4] 

Ehitusmaksumuse hindamine 

SA Kutsekoda poolt hallatavas diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme kutsestandardis on 

ehitusmaksumuse hindamise ametiala tööosad ja -ülesanded kirjeldatud järgnevalt: 

❖ Maksumus- ja tasuvusuuringute tegemine: 

▪ Projekti algtingimuste selgitamine; 

▪ Eesmärkmaksumuse hinnangu koostamine; 

❖ Tellija eelarve koostamine, maksumusplaanimine: 

▪ Projekti algandmete läbitöötamine ja täpsustamine; 

▪ Ehituskulude ja kasutuskulude eesmärkmaksumuse hindamine; 

▪ Ehitisosa maksumushinnangud; 

▪ Ehitusprojekti lahendusvariantide maksumuste võrdlus; 

❖ Ehituspakkumise koostamine: 

▪ Hankedokumentide läbitöötamine ja täpsustamine; 

▪ Optimaalseimate tehnoloogiate ja meetodite valik; 

▪ Tööde teostamise projekti (sh. ehitusplatsi organiseerimisskeemi ja tööde 

teostamise ajagraafiku) koostamine; 

▪ Mahtude arvutamine; 

▪ Materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde hinnapakkumiste küsimine, nende 

võrdlemine ja analüüsimine; 

▪ Halduskulude, kasumi ja riskitaseme määratlemine; 

▪ Pakkumishinna koostamine; 

▪ Pakkumisel nõutavate dokumentide koostamine ja komplekteerimine; 

❖ Arendustegevus: 

▪ Ühikhindade andmebaasi ülalpidamine; 

▪ Ehituskulude arvutamise juhendite koostamine; 

▪ Kvaliteedisüsteemi arendamine; 

▪ Firmasisese erialaõppe läbiviimine. [4] 

Uurimistöö koostamisel täidetakse osaliselt eelnevatest loeteludest  uurimistöö punktis 2.2.1 

leheküljel 52 välja toodud tööosasid ja -ülesandeid. 
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1.3. Eesti korterelamud 

1.3.1. Elamufond ja energiatarbimine 

2011. aasta detsembri seisuga oli Eestis Statistikaameti andmetel 23 616 korterelamut, milles 

asus 447 136 tavaeluruumi (korterit) eluruumide pinnaga ca 23 miljonit ruutmeetrit. Kesk-

mise korteri suurus on 51 m² ja ühes kortermajas asub keskmiselt 18,9 korterit. Korterid 

moodustavad 68% kõikidest elamufondi ruumidest ja 57% eluruumide pinnast. Korter-

elamutes elab 64% rahvastikust: linnades 80% ja maal 33% elanikest. Kõige rohkem on 

korterielanikke Ida-Virumaal (84%), järgneb Harjumaa (74%) ja Tartumaa (60%). Eesti 

korterelamutes elab 54% eestlastest ja 88% venelastest. Umbes 90% kortermajadest on 

ehitatud enne 1991. aastat ja 61% aastatel 1946–1990. [5]  

Eeltoodud andmeid illustreerib Eesti Statistikaaameti andmebaasidest internetis (RL0202: 

tavaeluruumidega hooned, 31. detsember 2011 – hoone liik, asukoht, näita-ja ning ehitusaeg) 

koostatud tabelites 1 ja 2. 

Tabel 1. Korterelamute arv Eestis, mille ehitusaeg on teada, andmed Statistikaametist 
Ehitusaeg 

Kokku 
Enne 

1919 

1919 

kuni 

1945 

1946 

kuni 

1960 

1961  

kuni 

1970 

1971 

kuni 

1980 

1981 

kuni 

1990 

1991  

kuni 

2000 

2001  

kuni 

2005 

2006 

ja 

hiljem 

Korterelamute arv 

23616 2837 4190 3128 4008 3324 2905 457 512 889 

Tavaeluruumide arv korterelamutes 

447136 16648 25647 32684 96908 116253 108027 13561 10773 19530 

 

Tabel 2. Korterelamute arv Eestis, mille ehitusaeg on teadmata, andmed Statistikaametist 

Ehitusaeg 

Teadmata, 

kuid enne 

1946. aastat 

Teadmata, kuid 

aastail 1946 

kuni 1990 

Teadmata, kuid 

1991. aastal või 

hiljem 

Teadmata, kuid 

1991. aastal või 

hiljem 

Pooleli-

olev 

Ehitusaeg 

teadmata 

Korterelamute arv 

540 469 35 35 20 302 

Tavaeluruumide arv korterelamutes 

2592 3193 263 1000 2592 3193 

 

Leibkondade energiatarbimise uuringu kohaselt kulub valdav osa kodumajapidamistes 

kasutatavast energiast eluruumide haldamisele. Eestis varustatakse eluruume soojusega 



 

17 

 

enamasti keskküttesüsteemi kaudu – nii saab soojuse ligi 70% kõikidest eluruumidest. Eesti 

keskmine leibkond kasutas 2010. aasta andmetel ostetud soojusenergiat 10 607 kWh. [5] 

Põhilised energia säästmiseks võetud meetmed on enamasti seotud soojuse ja elektrienergia 

tarbimise vähendamisega. Levinumaks neist on hoonete soojustamine. Uuringu andmetel oli 

eluruumi soojapidavust parandanud 61,9% leibkondadest. Selleks vahetati enamasti aknaid 

(88%), soojustati välisseinu (62%) või katust (59%). Akende tihendamisest tingitud sise-

kliima halvenemise vältimiseks on hakatud koos soojaisolatsiooni paigaldamisega paran-

dama ka ruumide ventilatsiooni. Uuring näitas, et ligi 13% eluruumidel oli sund-

ventilatsioon, kuid ainult 8% neist kasutas väljatõmbeõhu soojust. Kõikidest eluruumidest 

vaid ühel protsendil oli paigaldatud selline ventilatsioonisüsteem. [6] 

 

1.3.2. Korterelamute olukorra seos rahva tervisega 

Õhu kvaliteeti mõistes on oluline, et õhk oleks puhas saasteainetest, millel võiks sisse 

hingates olla inimesele kahjulik mõju. Õhu kvaliteet sõltub saasteainete määrast, mis võivad 

inimesele olla ohtlikud või ärritavad ning saasteained võivad olla kahte tüüpi: tahked või 

gaasid ja aurud. Sisse hingates jäävad peaaegu kõik osakesed, mille aerodünaamiline 

diameeter on suurem kui 10 μm, ülemistesse hingamisteedesse kinni, väiksemad osakesed 

aga võivad jõuda kopsude alveoolidesse. Aja jooksul võib osakeste sadestumine kopsudes 

põhjustada tervise halvenemist. [7] 

Kuna inimesed veedavad ca 80% ajast suletud ruumides, on äärmiselt oluline tagada hoonete 

kütte- ja ventilatsioonisüsteemide kaasajastamine ning ehitus- ja viimistlusmaterjalide 

tervislikkus ja keskkonnasõbralikkus, et energiasäästu ei saavutataks sisekliima arvelt. 

Paraku on omaalgatuslike ja valede renoveerimisvõtete tõttu rikutud hoone 

projekteerimisjärgne ventilatsioonisüsteem. Puuduliku ventilatsiooni tõttu ei ole paljudes 

ruumides tervislikku sisekliimat, mille tulemusena halveneb rahva tervis ning väheneb 

tervena elatud eluiga. [2] 

Mikrokliima peamised näitajad on õhu temperatuur, suhteline niiskus ja liikumiskiirus, mis 

etendavad tähtsat osa inimese soojavahetuses väliskeskkonnaga. Nende summaarsest 

toimest sõltub inimese soojatunnetus. Füüsikalised faktorid on suhteliselt kergesti 
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mõõdetavad, kuid ei anna vastust kõikidele tervisega seotud probleemidele. Tavaliselt 

aitavad need põhjendada inimeste kaebusi iga konkreetse faktori osas (näiteks madal või 

kõrge temperatuur ja palavus- või külmustunne). Samas nad on ainult üks osa haige ruumi 

sündroomist. [8] 

Eluruumide sisekliima tähtsamaks teguriks on õhu temperatuur, mis peab tagama tervislikud 

ja organismile soodsad tingimused soojavahetuseks. Elamute ebasoodsad temperatuuri- ja 

niiskustingimused pikendavad südame- ja veresoonkonna ning ainevahetushaiguste kulgu, 

vähendavad töövõimet, kiirendavad väsimuse tekkimist töötamisel ja aeglustavad taastumist 

puhkamisel. [8] 

Hooned võivad olla niiskusest kahjustatud mitmel põhjusel, nt vale planeerimine, 

projekteerimine ja/või kasutamine, ka puudulik küte ja ventilatsioon. Õhu suhteline niiskus 

40–70% on tase, mille juures inimesed tunnevad ennast mugavalt. Kuid selline tase ei ole 

alati saavutav, eriti talvel. Köetavates ruumides võib õhu suhteline niiskus langeda alla 20%, 

mis kutsub esile naha- ja limaskestade kuivustunnet ja nina kinnisust. Naha- ja 

hingamisteede limaskestade kuivamine nõrgestab limaskesta vastupanuvõimet 

mikroobidele. [8] 

Müra on üks levinumaid inimestele toimivaid ebasoodsaid tegureid. Müra kahjulikkus 

oleneb müratasemest, sagedusest, iseloomust, toimeajast, samuti inimese individuaalsetest 

omadustest. Kui müratase ületab 35 dB(A), siis see segab juba mõtlemist ja keskendumist. 

Mürataset 65 dB(A) peetakse üldiselt talutava müra ülemiseks piiriks. Müraga kaasnevad 

kaebused on enamasti seotud väsimuse, peavalu, keskendumisvõime ja töövõime 

halvenemise ja unehäiretega. Müra mõjutab kuulmiselundi ja kesknärvisüsteemi kaudu kõiki 

inimese elundisüsteeme ja elundeid. [8] 

Hallitusseentest põhjustatud tervisekahjustused: astma tekkimine või selle süvenemine,  

allergiline nohu või selle süvenemine,  allergilised lööbed või nende süvenemine,  allergiline 

konjuktiviit või selle süvenemine,  allergiline alveoliit,  allergilised lööbed, hingamisteede 

põletike lisandumine, hallitusseente laguainete põhjustatud ärritusnähud,  ninakinnisus, 

ninaverejooks ja nohu,  neeluärritus ja kurguvalu,  köha,  silmade sügelemine ja punetus,  

naha sügelemine ja punetus, väsimus,  halb enesetunne,  kerge palavik,  peavalu,  lihasevalu. 

On kindlaks tehtud niiskuse ja hallituse seos laste haigestumisega. Näiteks Inglismaal esineb 

niisketes ja hallituskahjustusega elamutes hingamiskahjustusi 3,7 korda rohkem ja Hollandis 
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2–3 korda rohkem võrreldes normaalsete tingimustega. USA-s täheldati niisketes ja 

hallituskahjustusega korterites elavatel lastel 1,2–2,2 korda suurem hingamishäirete risk. [8] 

Viimastel aastatel on ka Eestis sagenenud hallitusseentega seotud kaebused. Harjumaa ja 

Tallinna linna Tervisekaitsetalituses tehti inimeste kaebuste alusel uuring, mille eesmärk oli 

anda esmakordselt hinnang ruumiõhu saastatusele hallitusseentega. Vaatluse alla võeti 

Harjumaa apteegid ning Tallinna linna lasteasutused, elamud ja teater. Apteekide ja 

lasteasutuste ruumiõhku uuriti plaanilise järelevalve korras, teistel juhtudel 

tervisekaitsetalitusele laekunud avalduste alusel. Kahte avaldust põhjendati tervisehäiretega. 

Ruumiõhu proovid võeti talvel ja kevadel. Õhuproovide võtmisel kasutati võrdlevalt kahte 

meetodit: aspiratsioonimeetodit Krotovi aparaadiga ja õhuproovivõtjaga IMPACT HIVAC 

ning sadenemismeetodit. Hallitusseeni kasvatati Sabourreau` söötmel. Hallitusseente 

uuringud teostas Tervisekaitseinspektsiooni Mikrobioloogia Kesklabor. Uuringute 

tulemused arvestati 1 m3 õhu kohta pesa moodustavates ühikutes (PMÜ). Hallitusseente liike 

ei identifitseeritud. Hallitusseente sisalduse määramiseks võeti erinevatel meetoditel 33 

ruumiõhu proovi: 14 apteekides, 10 lasteasutustes, 5 eluruumides ja 4 teatri proovisaalis. 

Uurimustest ilmnes, et hallitusseente sisaldus ruumiõhus erineb – neid oli 29 õhuproovis. 

Väärib tähelepanu, et hallitusseentega oli saastunud kahe lasteasutuse rühmaruumide õhk 

(hallitusseente sisaldus vastavalt 192 ja 280 PMÜ/m3). Kõrgeid hallitusseente koguseid 

täheldati ka eluruumides, eriti aga teatri proovisaalis (kuni 4356 PMÜ/m3). [8] 

Lähtuvalt eeltoodust on oluline, et puuduliku sisekliimaga korterelamud ja ka uued 

korterelamud, kus elab suur hulk rahvastikust, saaksid ehitatud ja rekonstrueeritud nii, et 

taolisi probleeme esineks üha vähem. 

 

1.4. Korterelamute rekonstrueerimise toetamine sihtasutuse KredEx 

vahendusel 

Vastavalt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014…2020“ prioriteetse suuna 

„Energiatõhusus“ meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ tegevuse 

„Korterelamute rekonstrueerimise toetamine“ jms eesmärkide elluviimiseks on asutatud 

riiklik organisatsioon SA KredEx. 
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Üks jätkuvaid olulisemaid investeeringuvajadusi eluasemesektoris on korterelamute 

energiatõhususe parendamine läbi tervikliku rekonstrueerimise. Alates 2009. aastast on 

SA KredExi (loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt aastal 2001) 

kaudu vahendatud riigieelarveliste jm renoveerimislaenu ja rekonstrueerimistoetuse abil 

renoveeritud 1,7 mln m² pinda, mis on aga vaid ca 8% potentsiaalsest renoveerimist vajavast 

sihtturust. [2] 

Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008…2013 energeetikasektorit mõjutavate tegevuste 

eesmärgiks oli arendada eluasemefond kvaliteetseks ja jätkusuutlikuks ning eelmise 

arengukava suurim investeering kõikide tegevuste võrdluses oli seotud eluasemefondi 

energiatõhusa rekonstrueerimisega. SA KredExi kaudu rakendati nii rekonstrueerimistoetust 

kui ka rekonstrueerimislaenu:  

• Laenu ja toetuse abil rekonstrueeritud korterelamute arv oli 591; 

• Lisaks toetati 53 omandireformi käigus tagastatud korterelamu rekonstrueerimist; 

• Ehitise ekspertiisi, energiaauditi ja ehitusprojektide toetusi maksti 4 015 korral. [2] 

20/20/20 eesmärkide (konkreetselt direktiivi 2012/27/EL eesmärgi) saavutamiseks on aga 

vajalik aastane renoveerimismaht umbes 700 000…1 000 000 m² ning selle saavutamiseks 

on vaja jätkata riigi toetusskeemi mitte ainult Euroopa Liidu struktuurivahendite finant-

seerimise abil, vaid kaasates ka muid vahendeid. Eelnevalt mainitut illustreerib joonis 2. [2] 

 

Joonis 2. Korterelamute rekonstrueerimismaht Eestis aastatel 2010…2030 [2] 
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SA KredExi poolt väljastatav korterelamute rekonstrueerimise toetus on mõeldud ühistutele 

ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult 

terviklikult. Toetust võib kombineerida nii krediidiasutuste poolt väljastatavate laenudega 

kui ka kogutud oma rahaliste vahenditega. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses 

(Ida-Virumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde kogumaksumusest 

sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest. Toetuse, mille osakaal on 

25% või 40% (Ida-Viru maakonnas vastavalt 35% või 50%), taotlemisel peab taotleja 

sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline 

konsultant teenust. Tehniline konsultant nõustab taotlejat projekti elluviimisel. [9] 

Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise 

projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja rekonstrueerimistööde koordi-

neerimine [10]. Uurimistöö autor läbis Tallinna tehnikaülikoolis korraldatud korterelamute 

rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultantide koolituse. 

Toetuse andmise tingimusi reguleerib Eesti Vabariigi majandus- ja taristuministri poolt 

03.01.2017 välja antud määrus “Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise 

tingimused”. 

Toetuse andmise ja määruses sätestatud tegevuste elluviimise eesmärk on: 

1) olemasoleva elamusektori kaasajastamine ning avaliku ruumi ja elukeskkonna 

parendamine; 

2) olemasolevate korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine ning 

taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine; 

3) kodumajapidamiste energiakulude vähendamine; 

4) energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, energiasäästu ja -

varustuskindluse tagamine, läbi mille avaldatakse positiivset mõju keskkonnale ja 

majandusele. [11] 

Toetatavateks tegevusteks on: 

1) korterelamu fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine ning nendega kaasnevad 

tööd; 

2) korterelamu rõdude ja lodžade korrastamine ja projektijärgne kinni ehitamine; 

3) korterelamu katuse ja katuslae rekonstrueerimine ja soojustamine; 
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4) korterelamu akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning nendega 

kaasnevad tööd; 

5) korterelamu keldrilae soojustamine; 

6) korterelamu küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine või tasakaalustamine ja 

küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine; 

7) korterelamu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi (sealhulgas sadeveedrenaaž, heitvee 

jääksoojuse kasutamise seadme paigaldamine, vee soojendamise seadme või sooja 

vee jaotamise süsteemi paigaldamine) asendamine või rekonstrueerimine; 

8) korterelamule uue soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või 

ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise 

protokolli koostamine; 

9) korterelamus taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete ostmine ja 

paigaldamine; 

10) korterelamu liftide juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine 

ning sellega kaasnevad tööd; 

11) korterelamu üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või 

rekonstrueerimine; 

12) rekonstrueerimistööde teostamisel üldkasutatavate pindade ja korterite akende 

soojustuse tasapinda paigaldamise ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi 

väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine; 

13) korterelamu rekonstrueerimisel liikumispuuetega isikutele hoonesse sissepääsu 

tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine; 

14) korterelamu energiaauditi koostamine; 

15) käesoleva paragrahvi punktides 1–13 nimetatud tööde teostamiseks vajaliku 

ehitusprojekti koostamine; 

16) korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine 

vastavalt määruses sätestatule; 

17) omanikujärelevalve teostamine. [11] 

Käesolevas uurimistöös käsitletud korterelamus moodustatud korteriühistu taotleb SA 

KredExilt 40% osakaaluga rekonstrueerimistoetust. 

Rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest 40% osakaaluga toetuse saamiseks peab 

taotleja projekti elluviimise tulemusena: 
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1) saavutama korterelamu rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt 

energiatõhususarvu klassi C (energiatõhususarv ETA≤150 kWh/(m²·a)), kuid 

tulenevalt SmartEnCity koostööprojekti nõuetest peab see väärtus jääma alla 90, vaata 

uurimistöö punkti 1.5 alates leheküljest 24; ETA mõiste on lahti seletatud punktis 

1.7.2; 

2) rekonstrueerima korterelamu keskküttesüsteemi vähemalt korteripõhiselt 

reguleeritavana ja paigaldama radiaatoritele piirajatega varustatud 

termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 

18…23 kraadi; 

3) soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad täies mahus kaalutud 

keskmise soojusläbivuse tasemega U≤0,22 W/(m²·K); 

4) vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse 

klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne 

soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 W/(m²·K) ning paigaldama kõik aknad 

soojustuse tasapinda või lisasoojustama aknapaled. Soojustuse tasapinda 

paigaldamise või aknapalede lisasoojustamise tulemusena peab välisseina ja akna 

liitekoha arvutuslik keskmine joonsoojusläbivus olema ≤0,05 W/(m·K). Aknad, mille 

vahetamata jätmine ei mõjuta hoone energiakulu, võib jätta vahetamata; 

5) soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse (soojusläbivuse tase 

U≤0,12 W/(m²·K); 

6) paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe 

ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume või soojuspumbaga 

soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis tagab võrdväärse 

sisekliima ja on varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu 

värske õhu radiaatorid; 

7) korterelamu rekonstrueerimisel tagama ventilatsiooni vastavalt sisekliima standardi 

II klassile. [11] 

Taotleja, kes ei taga eelnevas loetelus punktis 7 mainitud nõuet, peab tagama kõikide 

järgmiste nõuete täitmise: 

1) korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 0,5 1/h; 

2) ilma elektrilise eelküttekalorifeerita ventilatsiooniseadmed; 

3) sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel 

mitte üle 25 dB(A); 
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4) väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 10 l/s ja köögis 

6 l/s, 2-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, kolme- ja 

enamatoaliste korterite WC-s vähemalt 10 l/s , pesuruumis 15 l/s ja köögis 8 l/s; 

5) juhul, kui ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, ehitamisel või mõõdistamisel 

selgub, et mõne ruumi väljatõmbe õhuvooluhulka ei ole võimalik objektiivsetel 

põhjustel täita (näiteks puudub korteril vajalik arv ventilatsioonišahte, olemasoleva 

ventilatsioonišahti ristlõike pindala ei ole piisav), siis loetakse käesoleva lõike 

punktides 3 ja 4 toodud õhuvooluhulkade nõue täidetuks kogu korteri õhuvahetus-

kordsuse 0,5 1/h saavutamisega. [11] 

Toetuse osakaal on 50% järgmistest abikõlblikest kuludest: 

1) rekonstrueerimistööde teostamiseks vajalike ehitusprojektide (eel-, põhi- ja 

tööprojektide) koostamise kulu; 

2) rekonstrueerimistööde teostamisega seotud tehnilise konsultandi teenuse osutamise 

kulu; 

3) rekonstrueerimistööde teostamisega seotud omanikujärelevalve teenuse osutamise 

kulu. [11] 

Lisaks riikliku organisatsiooni SA Kredex poolt pakutavale toetusele on taotletud ka toetust 

rahvusvahelise koostööprojekti SmartEnCity vahenditest, mille esitatud tingimused 

projektile on kohati kitsendavad. SmartEnCity erinevatest või kitsendavatest nõudmistest 

võrreldes SA KredExi tingimustega täpsemalt järgmises peatükis. 

 

1.5. Rahvusvaheline koostööprojekt SmartEnCity 

SmartEnCity on rahvusvaheline koostööprojekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. a 

veebruaris ning kestab kauem kui viis aastat, millest põhitegevused jäävad esimesele kahele-

kolmele aastale ning viimased aastad on planeeritud tulemuste hindamisele ja levita-

misele.  [12] 

Projekti peamine eesmärk on viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis 

inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates 
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Euroopa piirkondades rakendatav. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City 

kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on kaasaegseid 

tehnoloogiaid kasutades viidud miinimumini ja energiavarustus baseerub taastuvatel 

kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil. [12] 

Projekti põhipartneriteks on nö. majakalinnad Tartu, Sønderborg (Taani) ja Vitoria-Gasteiz 

(Hispaania), mis kõik püüavad eelkõige ühe linnaosa piires rakendada tõhusaid ja nutikaid 

energia säästmise lahendusi. Saadud kogemusi püüavad rakendada järgijad linnad Lecce 

(Itaalia), Asenovgrad (Bulgaaria). Kokku on projekti kaasatud 35 organisatsiooni kuuest 

riigist. [12] 

Tartu linn on sarnaselt teistele majakalinnadele valinud pilootalaks kesklinna piirkonna, 

nähes suurt energiasäästu potentsiaali eeskätt seal asuvate hruštšovkade renoveerimise läbi. 

Tartu kesklinnas paikneva pilootala suuruseks on 0,39 km2. Pilootalal on 42 elamut, millest 

kavas renoveerida 20-23 elamut. Pilootala on nähtav joonisel 3. [13] 

 

Joonis 3. Rahvusvahelise koostööprojekti SmartEnCity pilootala Tartu linnas [13]. Joonise 

eksplikatsioon on toodud tabelis 3. 



 

26 

 

Tabel 3. Rahvusvahelise koostööprojekti SmartEnCity pilootala joonise eksplikatsioon [13] 

Tähis Selgitus 

 
Elamu, mis jääb pilootalasse 

 Elamu, mille korteriühistu on otsustanud liituda nutika linnaosa projektiga 

(alustab ettevalmistustöödega) 

 Elamu, mille korteriühistu on esitanud avalduse toetuse saamiseks (on sõlmitud 

leping tehnilise konsultandi ja projekteerijaga) 

 
Loodavad elektrirataste ja -autode rendi- ja laadimiskohad 

 
Loodavad elektrirataste ja -autode rendikohad 

 
Loodavad elektriautode laadimiskohad 

 
Lisanduvad LED tänavavalgustid 

 

Tartu Kesklinna Külmajaam (Fortum Tartu) 

 

Renoveerimise eesmärk SmartEnCity koostööprojekti raames on saavutada renoveeritavates 

kortermajades energiatõhusus 90 kWh/(m²·a), sisekliima vastavus II klassi standardile ja 

soovitud mugavus võimalikult optimaalse kuluga. Projekt peab vastama kõigile KredExi 

korterelamute rekonstrueerimise 40% toetuse andmise tingimustele, mis on esitatud 

käesoleva uurimistöö punktis 1.4. Projekt tuleb esitada põhiprojekti mahus vastavalt 

standarditele EVS 811:2012 ja EVS 865-2:2014. Võimalusel tuleb kasutada mudel-

projekteerimist (BIM). Projekteerija tagab KredExi ekspertiisist tulenevate paranduste ja 

märkuste sisseviimise. [14] 

Projekteerimise ja projekti elluviimise tulemusena peab teostama hoone renoveerimise 

projekteerimistööd koos vajalike uuringute, mõõdistuste, kooskõlastuste, lubade 

taotlemisega ja teiste vajalike tööde ja toimingutega; seejuures tooma välja hoone tegeliku 

suletud netopinna vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele 05.06.2016 nr 57 

“Ehituse tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused”. [14] 

Kui korteriühistu soovib taotleda rahastust koostööprojekti SmartEnCity vahenditest, siis 

tuleb lisaks käesoleva uurimistöö punktis 1.4 esitatud SA KredEx nõuetele arvestada veel 

mõningate asjaoludega (autor toob välja erinevused nõuetes või kitsendused). 
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Projekteerimise ja projekti elluviimise tulemusena peab: 

1) Drenaaž: selgitama välja projekteerimistööde käigus drenaaži vajaduse ja välistama 

keldrisse pinnavete valgumise; 

2) Hoone karbi energeetiline renoveerimine: vahetama aknad kolmekordse 

klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne 

soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,0 W/(m²·K) ning paigaldama kõik aknad 

soojustuse tasapinda või lisasoojustama aknapaled; soojustuse tasapinda 

paigaldamise või aknapalede lisasoojustamise tulemusena peab välisseina ja akna 

liitekoha arvutuslik keskmine joonsoojusläbivus olema ≤0,05 W/(m·K); 

3) Arhitektuuriline lahendus:  

a. kaaluma arhitektuurilise energiasäästumeetmena tuulekoja ehitamist 

trepikoja välisukse ette; 

b. valima koostöös KÜ esindaja, Tartu LV arhitektuuriteenistuse esindaja ning 

projekti SmartEnCity poolt valitud kunstnikuga elamule sobiva 

värvilahenduse ning lisama visuaalselt atraktiivse kunstiteose; 

4) Siseviimistlus: taastama korterite siseviimistluse tulenevalt renoveerimistöödest; 

5) Küttesüsteem: rekonstrueerima korterelamu keskküttesüsteemi kahetorusüsteemiks 

ruumipõhiselt reguleeritavana ja paigaldama radiaatoritele (sh vannituppa) 

piirajatega varustatud nutikad termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi 

temperatuuri vahemikus 18–23 kraadi; 

6) Soe tarbevesi: rekonstrueerima sooja tarbevee valmistamise tsentraalseks kaugkütte 

baasil toimivaks süsteemiks; 

7) Ventilatsioonilõõride seisukord: selgitama välja projekteerimise käigus 

olemasolevate ventilatsioonilõõride seisukorra ja kasutatavuse rajatava 

ventilatsioonisüsteemi osana; 

8) Ventilatsiooniprojekt: koostama ventilatsioonisüsteemi põhi- ja tööprojekti; 

9) Ventilatsioonisüsteem: võimaldama korteripõhiselt ventilatsiooni reguleerimist: a) 

automaatselt vastavalt CO2 sisaldusele korteri heitõhus, b) piiratud ajavahemikuks 

maksimum- ja miinimumvõimsusel; 

10) Nutikodu lahendus: looma eeldused korterisse nutikodu süsteemi paigaldamiseks, 

selleks: 

a. määrama koostöös korteriomanikuga nutikodu keskseadme asukoha 

(mittevarjestatud, varustatud elektritoite ja internetikaabliga, soovitavalt korteri 

keskosas); 
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b. määrama koostöös korteriomanikuga juhtpaneeli asukoha (seinal silmade 

kõrgusel, varustatud elektritoitega); 

c. paigaldama juhtmevabad, keskseadmega ühilduvad kaugloetavad gaasi-, külma 

ja sooja vee mõõturi (võivad vajadusel olla impulssväljundiga ja sellele lisatava 

impulssloenduriga), elektriarvesti impulssloenduri, suitsuanduri, ventilatsiooni 

väljatõmbeavasse CO2 anduri (keskseadme mudel täpsustub 2017. a. toimuva 

hanke tulemusena); 

d. paigaldama igale radiaatorile juhtmevaba, keskseadmega ühilduva kaugloetava 

termostaadi; 

11) Kauglugemine: paigaldama koostöös teenusepakkujaga kaugloetavad kortermaja 

üldmõõturid (tarbevesi, küttevesi, sooja vee küttevesi, üldkasutatavate ruumide 

elekter, ventilatsioonisüsteemi elekter, gaas); 

12) Fonolukksüsteem: soovituslikult paigaldama trepikoja välisustele nutikodu 

süsteemiga ühiduva video-fonoluku (varustatud elektritoite ja internetikaabliga); 

13) Turvakaamerad: selgitama koostöös KÜ esindajaga välja turvakaamerate 

paigaldamise soovi/vajaduse üldkasutatavate alade jälgimiseks; 

14) Elektrisüsteem: 

a. koostama kütte, ventilatsioonisüsteemide, nõrkvoolupaigaldistega seotud 

elektriosaprojektid; 

b. paigaldama hoone üldruumidesse juhitavad (nt liikumisandur, aegrelee, 

lüliti) LED valgustid; 

c. selgitama välja hoone ümbruse valgustamise vajaduse ning vastavalt sellele 

paigaldama juhitavad LED välisvalgustid. 

15) Päikesepaneelide projekt: koostama eraldi päikesepaneelide paigaldamise ja 

elektriprojekti, kus: 

a. näidatakse paneelide asukoht ja kinnitused; 

b. näidatakse ära minimaalsed nõuded PV paneelidele, seadmetele ja 

paigaldusele ning arvestatakse võrguettevõtja liitumistingimusi; 

c. sisalduvad võrguettevõtja poolt väljastatud tehnilised tingimused tootja 

liitumiseks; 

d. sisalduvad kõik vajalike sõlmede ja konstruktsioonide tehnilised joonised, 

elektrilised skeemid ning lahendused. 

16) Päikesepaneelide paigaldise kavandamine: arvestama järgnevaga: 
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a. inverteri efektiivsus peab olema vähemalt 96%, tehase garantii minimaalselt 

5 aastat, valitud seade peab vastama standardile EN 50438:2013;  

b. madalpinge elektripaigaldis tuleb projekteerida lähtuvalt standardiseeria 

EVS-HD 60364 asjakohastest standarditest; 

c. vahelduvvoolu juhistik projekteerida TN-S-süsteemina kuni hoone 

peajaotuskilbini; 

d. ühenduskaablid peavad olema spetsiaalsed päikesepaneelide paigaldamiseks 

toodetud kaablid ja minimaalselt 6 mm2 kahekordse isolatsiooniga, UV 

kindlad; 

17) Arvestama PV paneelide kinnituslahenduse juures lisanduvat raskust ja tekkivaid 

koormusi katusele; 

18) Paigaldama päikesepaneelid katusele, tagama ligipääsu- ja hooldusteed või 

vahekäigud; 

19) Arvutama päikesepaneelide tootlikkuse, mis arvestab katuse kallet, hoone ja 

paneelide paiknemist ilmakaarte suunas; 

20) Paigaldatavatel päikesepaneelidel tagatud olema tabelis 4 esitatud nõuded. [14] 

Tabel 4. Nõuded paigaldatavatele päikesepaneelidele [14] 

Elemendi tüüp Mono- või polükristalliline räni 

Standardid 

IEC 61730-1 klass A 

IEC 61730-2 

IEC 61215 

Temperatuurivahemik -40 °C kuni 85 °C 

Väljundvõimsuse lubatud tolerants 0 /+ 2 % 

Mooduli kasutegur ≥ 14 % 

Möödaviigudioodide arv mooduli kohta ≥ 3 

Mehaaniline koormustaluvus ≥ 5400 Pa 

Raam 
Anodeeritud või muu samaväärse 

pinnatöötlusega alumiinium 

Tootluse garantii 

Tootja garanteerib, et 10 aasta pärast on 

väljundvõimsus vähemalt 90% ja 25 aasta 

pärast vähemalt 80% algsest nimivõimsusest 

 

Uurimistöös arvestatakse seatud tingimustega. 
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1.6. Tartu linna üldised nõuded korterelamu renoveerimise projektile 

Korterelamu soojustamisel on tegemist hoone piirdekonstruktsioonide muutmisega ehk 

ümberehitamisega, milleks on vajalik koostada nõuetelevastav ehitusprojekt, mis tuleb 

esitada Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale koos ehitusteatisega. [14] 

Üldnõuded ehitusprojektile: 

1) Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, 

majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded 

ehitusprojektile“, müranormidele ning heale projekteerimistavale. 

2) Ehitusprojekti koostab või kontrollib projekteerimises pädev spetsialist. 

3) Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel soovitatakse järgida juhendmaterjali 

"Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektrooni-

lisel taotlemisel". 

4) Olemasoleva hoone ehitusalust pinda mittesuurendavate ehitustööde puhul võib 

asendiplaani vormistada olemasoleval geodeetilisel alusel (krundiplaanil). 

5) Põhijoonised koostada mõõtkavas 1:100, erandkorras 1:50 või 1:200. 

6) Joonistel eristada olemasolevad ja kavandatavad konstruktsioonid. 

7) Vee-, kanalisatsiooni-, elektrivarustuse, kütte või ventilatsiooni muutmise korral 

esitada vastavad lahendused projekti koosseisus. 

8) Parkimine, juurepääsud ja jäätmekäitlus: lahendada asendiplaanil normikohaselt 

(EVS 843:2003, Tartu linna jäätmehoolduseeskiri, juhend "Jalgrattaparklate 

tüüptingimused Tartu linnas") oma krundil. Sõidetava kattega osa krundist peab 

olema väiksem kui kompaktsed haljastatud osad. 

9) Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne planeering näidata 

asendiplaanil. 

10) Hoone number: näha ette tänavapoolsel seinal või krundi piirde küljes nähtaval 

kohal. 

11) Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil. 

12) Kõigis projektides tuleb tuua välja materjalide seadmed/margid/valitud firmade 

tooted koos spetsifikatsioonidega ning märkega „või samaväärne”, et vältida ehituse 

käigus arusaamatusi ehitajaga ja ebatäpsust. 
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13) Spetsifikatsioonides tuleb näidata seadmete ja materjalide tehnilised näitajad sellise 

detailsusega, et nende järgi oleks võimalik valida nõuetele vastav seade ja materjal. 

[14] 

Arhitektuursed nõuded: 

1) Ehitusala ja korruste arv: olemasolev. Kui rekonstrueerimise käigus soovitakse 

rajada hoonele lisakorrus, siis tuleb taotleda projekteerimistingimused Tartu 

Linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehitusosakonnast. 

2) Hoone peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava kohaselt, olema 

teostuselt heatasemeline, soovituslikult kaasaegne ja kõrgetasemeline. 

3) Hoone peab sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama väljakujunenud 

arhitektuurset olukorda. 

4) Anda terviklik kogu hoonet käsitlev lahendus, sh olulisemate detailide sõlmed. 

5) Välisviimistlus ja katusekate: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale. Vältida 

matkivaid materjale. Vaadetel anda läbimõeldud värvilahendus kataloogi alusel 

koos värvinäidistega. 

6) Akende ja uste vahetamisel või lisamisel järgida kogu majal ühtset aknaraami 

7) materjali, suurust, jaotust ja avanemist. Lahendada hoonet kui tervikut silmas 

pidades. 

8) Katusekatte väljavahetamisel järgida hoone kui terviku lahendust. [14] 

Kooskõlastused (kanda projekti asendiplaanile): 

1) Enne projekti Päästeameti Lõuna päästekeskusega kooskõlastamist registreeritakse 

ehitusprojekt Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnas. 

2) Ehitusprojektile tuleb võtta kinnistu kõigi kaasomanike nõusolekud. Korteriühistu 

vastutab selle eest, et kõik kinnistuomanikud oleksid aegsasti soovitud ehitustöödest 

teavitatud. 

3) Projekti tuleb tutvustada naaberkrundi omanikele, kui ehitustegevus mõjutab nende 

ehitusõigust (nt halvenevad valgustingimused, tuleohutusest tulenevad ehituslikud 

piirangud). 

4) Projekt tuleb kooskõlastada linnaarhitektiga soovituslikult juba eskiisi staadiumis. 

[14] 

J. Kuperjanovi tn 2 korterelamu rekonstrueerimisel pole plaanis ehitada lisakorruseid. 
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1.7. Energiatõhususe saavutamise meetmed korterelamutes 

1.7.1. Energiatõhusus ja energiaaudit 

Hoone energiatõhusus on hoone tüüpilise kasutusega seotud energianõudluse rahuldamiseks 

vajalik arvutuslik või mõõdetud energia hulk, mis hõlmab muu hulgas kütmiseks, 

jahutuseks, ventilatsiooniks, vee soojendamiseks ja valgustuseks tarbitavat energiat. [15] 

Hoone energiatõhususele esitatavad nõuded sätestavad, et hoone välispiirded ja olulise 

energiatarbega tehnosüsteemid peavad tagama tarbitava energiahulga vastavuse asukoha 

klimaatilistele tingimustele ning hoone kasutamise otstarbele. Samuti tuleb hoone 

energiatõhususe suurendamiseks rakendada meetmeid, arvestades järgmisi tingimusi: 

1) energiatõhusust ei tohi saavutada viisil, mis halvendaks hoone sisekliimat ja 

kasutustingimusi; 

2) tuleb kaaluda erinevaid võimalusi ja eelistada kuluefektiivseid lahendusi; 

3) olulise energiatarbega tehnosüsteemi rekonstrueerimisel tuleb tagada selle töö 

optimaalsus. [15] 

Tehnosüsteemi töö optimaalsus eeldab süsteemi ja seadmete õiget valikut, paigaldamist, 

seadistamist ja kontrollimist ning vajaduse korral ka aruka mõõtesüsteemi kasutusele 

võtmist. Energiaaudit tehakse asjakohaste teadmiste saamiseks hoone või hoonete rühma, 

tööstusliku või kaubandusliku protsessi või käitise või teenuste energiatarbimise profiili 

kohta. Energiaauditiga määratakse kulutõhusa energiasäästu võimalused ja säästu suurus 

ning selle tulemuste põhjal koostatakse aruanne. Hoone energiaauditile ja energiatõhususe 

arvutamise metoodikale esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister 

määrusega. [15] 

Alates 01.07.2017. a. hakkab kehtima majandus- ja taristuminsitri määrus „Elamu 

energiaauditile esitatavad nõuded“, mille järgi J. Kuperjanovi tn 2 korterelamule 

energiaaudit koostatakse. 

Energiauditit võib teha ainult ettevõtja ja pädev isik ehitusalal majandustegevuse korras ja 

ainult siis, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab 

haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane 

pädevustunnistus. [15] 
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Energiaauditit tegev isik peab esitama tellijale kirjalikult taasesitatavas vormis kinnituse, et 

vastab ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 toodud nõuetele. Energiaauditit tegev isik peab 

tellijat teavitama ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada tema sõltumatust auditi 

tegemisel.  Energiaauditit tegev isik peab tellijale edastama selle konkreetse objekti eest 

vastutava pädeva isiku andmed. Kui energiaauditit tegeval isikul puudub mingis osas 

pädevus energiaauditi tegemiseks, peab ta tellijat sellest koheselt teavitama. [16] 

 

1.7.2. Liginullenergiahoone mõiste 

Eesti Vabariigi majandus- ja taristuministri poolt 03.03.2017 välja antud määruses “Hoone 

energiatõhususe miinimumnõuded” defineeritakse liginullenergiahoone järgnevalt: parima 

võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhususe- ja taastuvenergiatehnoloogia 

lahendusega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille energiatõhususarv (ETA) on 

suurem kui 0 kWh/(m²·a), kuid mitte suurem kui 100 kWh/(m²·a) korterelamute puhul. [17] 

Inglisekeelne vaste liginullerergiahoone mõiste defineerimisel oleks järgnev: “Nearly zero-

energy buildings have very high energy performance. The low amount of energy that these 

buildings require comes mostly from renewable sources.” [18] Seega oleks eestikeelne 

täpsustus: lisaks soojapidavuse parandamisele jms kokkuhoiumeetmetele toodetakse 

elektrienergiat kohapeal päikesepaneelidega (vähemalt korterelamute puhul tihedalt 

asustatud aladel). Toodetud elektrienergiat on võimalik võrku tagasi müüa, mis vähendab 

ekspluatatsioonikulusid veelgi. 

Vastavalt SmartEnCity koostööprogrammist rahaliste vahendite taotlemiseks seatud 

nõuetele on käesolevas uurimistöös seatud eesmärgiks saavutada korterelamu 

ETA = 90 kWh/(m²·a). 

Energiatõhususarv, mille ühikuks on kWh/(m²·a), on arvutuslik summaarne tarnitud 

energiate kaalutud erikasutus hoone tüüpilisel kasutusel, millest arvatakse maha summaarne 

eksporditud energiate kaalutud erikasutus. Energiatõhususarv kajastab hoone kompleksset 

energiakasutust nii sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks kui ka olme- ja muude 

elektriseadmete kasutamiseks ning see arvutatakse hoone köetava pinna ruutmeetri kohta 

aastas hoone tüüpilisel kasutamisel. [17]  
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Energiatõhususarvu määratlemist ja kujunemist illustreerib joonis 4.  

 

Joonis 4. Energiatõhususe mõisted ja komponendid [19] 

Mainitud määruse kohaselt energiakandjate kaalumistegurid on järgmised: 

1) taastuvtoormel põhinev kütus (puit ja puidupõhine kütus ning muu biokütus, välja 

arvatud turvas ja turbabrikett) − 0,75; 

2) kaugküte − 0,9; 

3) vedelkütus (kütteõli ja vedelgaas) − 1,0; 

4) maagaas − 1,0; 

5) tahke fossiilkütus (kivisüsi ja muu selline kütus) − 1,0; 

6) turvas ja turbabrikett − 1,0; 

7) elekter − 2,0. 

Energiaarvutus hoone energiatõhususe nõuetele vastavuse tõendamiseks tehakse vastavalt 

majandus- ja taristuministri poolt 01.07.2015 välja antud määrusele “Hoone energiatõhususe 

arvutamise metoodika”, mille kohaselt hoone energiatõhususe nõuetele vastavuse 

kontrolliks sooritatakse energiaarvutus hoone tüüpilisel kasutamisel, määruses toodud välis- 

ja sisekliima, hoone ja tehnosüsteemi kasutus- ja käiduaegade, vabasoojuse ning hoone 

välispiirde õhulekke lähteandmetega. Muud arvutuseks vajalikud lähteandmed võetakse 

hoone ehitusprojektist. [20] 
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1.7.3. Välispiirete soojustamine ja viimistlemine 

Eestis kasutatakse korterelamute välisseinte lisasoojustamise ja fassaadikatmise 

lahendustena enim kahte varianti: 

• Krohvitud ja värvitud või muu viimistluskattega soojustus (mineraalvill või 

vahtpolüstüreen soojustus); 

• puit- või metallsõrestiku vaheline soojustus + tuuletõke + tuulutusvahega 

fassaadikate (näiteks tsementkiudplaat, kerged fassaadikivid vms). [21] 

Lisaks nendele lahendustele võib hoonete renoveerimisel kasutada ka muid tehnoloogiliselt 

korrektseid lahendusi. Näiteks krohvitud soojustuse puhul võib olla soojustusmaterjaliks nii 

mineraalvill (klaas- ja kivivill) kui ja vahtplast (vahtpolüstüreen, vahtpolüuretaan vms). On 

oluline, et materjalide valikul ja paigaldusel lähtutakse omavahelisest süsteemsest 

kooskõlast ning kogu fassaadi uus lahendus oleks terviklik ja hästi toimiv. On võimalik 

näiteks liimida tellisplaate ka otse krohvitud soojustusele, kuid siis tuleb tagada kvaliteet ja 

püsivus materjalide pikaajaliste katsetuste ja ehitustoote toimivuse püsivuse sertifikaadiga 

(CE vms). Kindlasti tuleb fassaadi allosas kasutada tugevdatud süsteemi, et tagada 

vandaalikindlam pind. Kergsõrestiku baasil lahendatud lisasoojustuse korral on vajalik 

fassaadikatte tagune välisõhuga tuulutatav vahe ning horisontaalroovituse kasutamise korral 

peavad need olema õhu liikumist võimaldavad. [21] 

Välisseinale uue lisasoojustuse paigaldamisel on üldjuhul vaja aknad paigaldada 

lisasoojustuse tasapinda ning vana fassaad tuleb vajadusel täiendavalt fikseerida välisseina 

kandva osa külge. Vajaduse kindlakstegemine on vanade korterelamute ehituskvaliteedi 

hindamisel tihti keerukas, seega oleks mõttekas raskete lisamaterjalide kinnitamisel see töö 

eelnevalt kindluse mõttes ära teha. 

Ehitusmaksumuse seisukohalt kõige soodsamaks lahenduseks on kujunenud Eesti 

ehitusturul krohvitud ja värvitud vahtpolüstüreenplaadist soojustusega fassaadi 

soojustussüsteem. Ekspluatatsioonis aga vajab taoline fassaad Eesti klimaatilistes 

tingimustes suhteliselt tihedat hooldustööd isegi korrektsel paigaldusel. 

Uurimistöös käsitletud J. Kuperjanovi tn 2 korterelamu rekonstrueerimistööde tellija soov 

oli ekspluatatsioonikulude ja fassaadi nägususe tõttu kasutada viimistlusmaterjalina 

tellisplaati, mis paigaldatakse krohvitud soojustusmaterjali peale (näiteks Nelissen Eesti OÜ 



 

36 

 

poolt maale toodavad savitellisplaadid). Sellise fassaadisüsteemi ehitusmaksumus on aga 

oluliselt kõrgem kui krohvitud ja värvitud süsteemi puhul, seetõttu on uurimistöö autor 

teinud ehitusmaksumuse arvutused fassaadimahtude põhjal, et optimeerida ehitus- ja 

ekspluatatsioonikulusid. Kahe fassaadikattematerjali ehitusmaksumusliku võrdluse metoo-

dika on esitatud uurimistöö punktis 2.2.4 ja tulemused punktis 3.3.1. 

Tellisplaadi kinnitamiseks soojustusmaterjali külge on tellisplaatide tootja poolt heaks 

kiidetud tootekomplekt hoonete välisseinte soojustamiseks süsteemiga Ceresit Ceretherm 

Ceramic, mis omab ETI tehnilist tunnustust nr AT-15-7027/2011, mille kohaselt Ceresit 

Ceretherm Ceramicu tootekomplekt on ette nähtud hoonete välisseinte soojustamiseks nii 

uusehitistes kui ka juba kasutusel olevates hoonetes. Seda võib kasutada mineraalsetel 

aluspindadel. Mittepõlevatel aluspindadel kasutatav soojustussüsteem Ceresit Ceretherm 

Ceramic, mille viimistluskihina kasutatakse keraamilisi fassaadiplaate või looduskivist 

katteplaate pinnakaaluga mitte üle 40 kg/m2, liigitati seinte kaudu tuld mittelevitavaks 

fassaadipoolse tuletoime korral, kui vahtpolüstüreenplaatide (tootjapoolse kataloogi 

kohaselt pole vahet, kas kasutatakse mineraalvilla või vahtpolüstüreeni, viimistluskihi 

toimivus jääb samaks) paksus on vahemikus 2–25 cm. Pikem tehniline kirjeldus süsteemi 

kohta on esitatud lisas 1. 

 

1.7.4. Küttesüsteemide lahendused 

Eestis on hoonete kütteks vaja mineva soojusenergiaga varustamisel laialdaselt kasutusel 

kaugküte, mis on ka uurimistöös käsitletud J. Kuperjanovi tn 2 korterelamus. 

Kaugkütte puhul toodetakse soojust piirkonna katlamajas, kust soojusvõrgu kaudu 

transporditakse soojuskandjat, vett, tarbijatele. Ühe piirkonna kaugküttevõrku võib olla 

ühendatud sadu ja tuhandeid hooneid. Kaugküttesüsteemide olemasolu loob võimaluse 

soojuse- ja elektrikoostootmiseks, mis on oluliselt vähem energiamahukam kui kütuste 

baasil elektri ja soojuse eraldi tootmine. Kaugkütte kaalumistegur on 0,9, mis annab 

energiatõhususarvu osas eelise võrreldes korterelamu keskküttekatlas mittetaastuvatest 

kütustest toodetud soojusega. [19] 
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Korterelamu ühendatakse kaugküttevõrguga hoones paikneva soojussõlme kaudu, kus 

toimub hoone küttesüsteemi jaoks ettenähtud temperatuuridega soojuskandja ja sooja 

tarbevee valmistamine. Sõltumatu ühendusskeemi korral, mis on levinuim ühendusviis, on 

kaugküttevõrgu vesi eraldatud hoone küttesüsteemist soojusvahetiga. Oluline on 

soojussõlme automaatika toimimine: küttesüsteemi mineva vee temperatuuri reguleerimine 

olenevalt välisõhu temperatuurist ja sooja tarbevee temperatuuri reguleerimine. [19] 

Uurimistöös käsitletud korterelamul on kasutusel radiaatorküttekehadega küttesüsteem, mis 

rekonstrueeritakse täies mahus. 

Lähtuvalt SA Kredexi ja SmartEnCity rekonstrueerimistoetuste väljastamise tingimustest 

peab ehitustööde käigus rekonstrueerima korterelamu keskküttesüsteemi 

kahetorusüsteemiks ruumipõhiselt reguleeritavana ja paigaldama radiaatoritele (sh 

vannituppa) piirajatega varustatud nutikad termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida 

ruumi temperatuuri vahemikus 18–23 kraadi. 

Kahetorusüsteem on klassikaline küttesüsteem, kus küttekehad ühendatakse torustikuga 

paralleelselt. See tähendab, et kahetoruküttesüsteemis moodustub ringluskontuur läbi iga 

küttekeha. Sellise süsteemi normaalseks toimimiseks peavad küttekehade juurdeviikudele 

olema paigaldatud suure hüdraulilise takistusega nn eelseadistusega reguleerventiilid, mis 

reguleerivad küttekehade soojusväljastust. Kahetorusüsteemides mitte suure takistusega 

reguleeriventiile kasutades põhjustab see küttesüsteemi tõsise ebastabiilsuse. Nn nutikad 

termostaatventiilid võimaldavad ka ruumi õhutemperatuuri ajaliselt programmeerida. Need 

termostaatventiilid on sisseehitatud mootoritega ja digitaalse kellaga. [22] 

Leedus on tehtud uuring, kus võrreldi identseid enne 1992. aastat ehitatud korterelamuid: 

teoreetiline analüüs tehti paigaldatud individuaalsete (iga korteri kohta) küttekulujaoturitega 

ja sooja vee mõõtjatega korterelamutele ning korterelamutele, mille nimetatud seadmeid ei 

ole paigaldatud. Analüüs näitas, et  taoliste seadmete paigaldamine omab potentsiaali kütte 

ja sooja vee tarbeks kulutatud energia vähendamiseks kuni 25%. Kui lisaks nimetatud 

seadmete paigaldusele rakendatakse ka teisi meetmeid (välispiirete soojustamine, 

ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine jms), siis on energia kokkuhoiu potentsiaal veelgi 

suurem. [23] 
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1.7.5. Ventilatsioonisüsteemide lahendused 

Korterelamute rekonstrueerimisel on ventilatsioonisüsteemi ülesanne tagada hea õhu 

kvaliteet siseruumides. Sõltumata ventilatsioonisüsteemi tüübist tuleb korteri kõigis 

ruumides tagada piisavalt suur ja pidev õhuvahetus. Seejuures ei tohi õhu liikumine tekitada 

inimestes ebamugavust. [21] 

Lähtuvalt SA Kredexi ja SmartEnCity rekonstrueerimistoetuste väljastamise tingimustest 

peab ehitustööde käigus paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke ja 

väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume või soojuspumbaga 

soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis tagab võrdväärse sisekliima ja on 

varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu värske õhu 

radiaatorid. Korterelamu rekonstrueerimisel peab tagama ventilatsiooni vastavalt sisekliima 

standardi II klassile. Samuti peab selgitama välja projekteerimise käigus olemasolevate 

ventilatsioonilõõride seisukorra ja kasutatavuse rajatava ventilatsioonisüsteemi osana. 

Süsteem peab võimaldama korteripõhiselt ventilatsiooni reguleerimist: a) automaatselt 

vastavalt CO2 sisaldusele korteri heitõhus, b) piiratud ajavahemikuks maksimum- ja 

miinimumvõimsusel. 

J. Kuperjanovi tn 2 korterelamus on ventilatsioonisüsteemi lahendusena kaalumisel kaks 

varianti: 

• Varpo Grupp OÜ ehk VG süsteem;  

• mehaaniline soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, mis lõpeb pööningul asuva 

ventilatsiooniseadmega ning mille sissepuhke- ja väljatõmbetorustik paikneb 

välisseintel ja katusel soojustuskihi all. 

Olemasolevaid ventilatsioonilõõre õhukanalitena kasutav tsentraalne soojustagastusega 

soojuspumbaga süsteem pole taolises rekonstrueerimisprojektis kasutatav, kuna 

ventilatsioonisüsteem peab olema korteripõhiselt reguleeritav ning varustatud CO2 

anduritega. Olemasolevate lõõride ja korteritevaheliste tarindite ebatiheduste tõttu pole see 

otstarbekas ega ka toimiv lahendus. 
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VG-süsteem 

VG-süsteemi puhul rajatakse hoonesse tsentraalse vesi-etüleenglükooli-soojusvahetitega 

korteripõhine ventilatsioonisüsteem. Paigaldatavale tehaselisele soojussõlmele (sooja 

tarbevee ja kütte soojusvaheti) on kavandatud liita ventilatsiooniõhult saadava 

soojustagastusega soojuspumba süsteem. Seadmes „Heatcatcher“ asub juhitava 

ventilaatoriga varustatud õhk-vesi tüüpi soojusvaheti. Soojusvahetist liigub toasooja õhu 

poolt soojendatud etüleenglükooli 35% vesilahus katusele (nn. katusering) kavandatud 

magistraaltorustiku (välisseina soojustuse all) kaudu värske õhu klappi, mis paikneb toas 

radiaatori all. Soojusvaheti jääksoojus juhitakse edasi keldrikorrusele kavandatavasse 

soojuspumpa. Soojuspump töötab kinnise freooni tsirkulatsiooniga. [24] 

Katusele iga korstna peale on kavandatud paigaldada soojusvaheti nii, et igale püstikule 

paigaldatakse üks seade ning  on arvestatud korteriomanike sooviga paigaldada köögikubu. 

Väljatõmmatava õhu kompenseerimiseks on korteritesse elu- ja magamistubade 

välisseintesse kavandatud automaatsete värske õhu klappide süsteem. Korruste erinevusest 

(ventilatsioonilõõri pikkusest) tulenevad erinevused reguleeritakse korterisiseste 

lõppelementidega. [24]  

Näide Heatcatcherite paigalduse lõpptulemusest korterelamu katusel on näha joonisel 5. 

 

Joonis 5. VG-süsteemi soojustagastusseadmed korterelamu katusel (foto autor Varpo 

Grupp OÜ) 

Õhuhulkade reguleerimine on kavandatud soojusvaheti ventilaatorite õhuhulkade 

muutmisega välisõhu temperatuuri järgi ning automaatsete värske õhu klappide 

reguleerimisega vastavalt CO2 andurile. Värske õhu klapp sisaldab värske õhu kanalis 

anemomeetrit. Anemomeeter (kasutatakse tiivik-anemomeetrit) mõõdab õhuklapi kaudu 
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liikuvat õhuvoolu, samuti on sellel (siseõhu) rõhuandur ning läbi värske õhu klapi reguleerib 

see ruumi õhuvoogu. Vastavad reguleerseadmed paigaldatakse vajadusel igasse ruumi ja 

nende kaudu kõiki õhukanaleid läbivat õhuvoogu juhtides reguleeritakse vahetult kogu 

hoone õhuvoogu. Pideva väljatõmbe juures on selliselt võimalik määrata ka ruumi avatäidete 

seisukorda ehk õhulekkearvu. See lahendus annab võimaluse töötada sundventilatsiooni 

puhul suurema kasuteguriga. Suurem efektiivsus saavutatakse suvisel perioodil, mil värske 

õhk suunatakse otse läbi välisseina tubadesse, kasutades vabajahutust ja vähendades kulutusi 

sundventilatsiooni sissepuhkele. Värske õhu klapp omab funktsiooni ka täiendavate 

seadmete (nt köögi väljatõmme, gaasiboiler jne) kasutamisel. Köögi väljatõmbe 

rakendumisel avaneb klapp ja ruumi sundventilatsiooni vähendatakse sellest läbimineva õhu 

võrra. [24] 

Mehaaniline soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 

Mehaanilise soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi puhul paigaldatakse soojusvahetiga 

ventilatsiooniseadmed hoone pööningule ning sisse- ja väljapuhketorustik paikneb seintel ja 

pööningul soojustuskihi all. Olemasoleva välisseina peale soojustuskihi alla paigaldatavad 

torud on näha joonisel 6. 

 

Joonis 6. Painduvad HDPE õhukanalid välisseinal enne soojustuskihi paigaldust (vasakul) 

ja soojustuskihi paigalduse ajal (paremal tellingute taga) 

Õhukanalitena kasutatakse kuumtsingitud terasplekist õhukanaleid ja HDPE (ing. keelest – 

high-density polyethylene) painduvaid õhukanaleid. Agregaadist kuni jaotuskastideni 

paigaldatakse terasplekist õhukanalid. Pööningu magistraalkanalid paigaldatakse osaliselt 



 

41 

 

pööningu soojustuse peale ning isoleeritakse. Jaotuskastidest edasi kuni iga sisse-

puhkepunktini paigaldatakse HDPE materjalist ventilatsioonikanalid, mis on ette nähtud 

paigaldada kivivillast soojustuskihi sisse. Välisseintele paigaldatakse kanalid olemasoleva 

seina välispinnale, soojustuskihi alla (138x51 mm lapikud õhukanalid), pööningul pööningu 

soojustuse alla (De90). PE-kanalite puhastamine toimub lahtivõetavate jaotuskastide kaudu. 

Väljatõmbe ühendused teostatakse jaotuskastidega ja õhukanalid paigaldatakse seina 

välispinnale, samal põhimõttel nagu sissepuhkel. [25] 

Jaotuskastide sisu ehitust on näha joonisel 7 (lamekatusega korterelamu puhul). Joonisel on 

näha, et väljatõmbetorud paigaldatakse olemasolevasse ventilatsioonilõõri. Kui lõõri ei ole 

võimalik kõiki torusid mahutada, saab ka väljatõmbetorustiku vedada katuse pinnalt ja 

fassaadi pealt korteritesse. 

 

Joonis 7. Painduvad HDPE õhukanalid katusel enne jaotuskastide ehitamist ja katuse 

soojustamist (lamekatuse puhul) 

Ventilatsioonisüsteemi õhuvooluhulkade esmareguleerimine toimub reguleerklappide- ja 

lõppelementide abil. Iga korter on omaette tuletõkke tsoon (EI60). Iga sissepuhke ja 

väljatõmbekanali (juhul kui ei ole kasutatud tuletõkke plafooni) korteri sisenemisel 

paigaldatakse kanalisisene tuletõkkeklapp, näiteks Systemair PKI-C EI60. Iga tuleklapi 

juurde paigaldatakse puhastusluuk või jäetakse teenindamisvõimalus eemaldatava plafooni 

kaudu. [24] 

Ventilatsiooniagregaat varustatakse tehasepoolse juhtimisautomaatika, mürasummutajate, 

filtrite, vastuvoolu plaatsoojustagasti, möödaviigu, rõhuandurite (sissepuhke ning 
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väljatõmbe peakanalites) ja ventilaatoritega. Soojustagasti sulatamine on ette nähtud 

teostada automaatselt. Ventilatsiooniseadme minimaalne soojustagastuse määr ≥80%, 

SFP<1,0 kW/(m³/s). Ventilatsiooniseadme alla paigaldatakse vedruisolaatorid. 

Ventilatsioonitorustik ühendatakse ventilatsiooniseadmega elastsete ühenduste abil. [24] 

Korterite õhuhulkade reguleerimiseks on ette nähtud paigaldada VAV (Variable Air 

Volume) klapid. Iga korteri ühendus varustatakse kahe klapiga (sissepuhke- ja 

väljatõmbeklapid), klapid paigaldatakse pööningule. Töövõttu kuulub CO2 andurite 

(0…2000 ppm) paigaldamine. Iga korteri väljatõmbe kanal tuleb varustada omaette 

anduriga. VAV klappide juhtimine toimub vastavalt CO2 anduri näidule, seadeväärtus on 

muudetav. Lokaalne juhtimissüsteem on ühildatav hoone automaatikaga Modbus protokolli 

kaudu. [24] 

Kuna nõuetele vastava ventilatsioonisüsteemi hind on rekonstrueerimisprojekti 

kogumaksumusega võrreldes suhteliselt suur, siis on mõistlik esialgsed ehitusmaksumuse 

arvutused teha enne süsteemi valikut. Kahe ventilatsioonisüsteemi ehitusmaksumusliku 

võrdluse metoodika on esitatud uurimistöö punktis 2.2.4 ja tulemused punktis 3.3.2. 

 

1.7.6. Lokaalne taastuvenergia 

Hoone energiatõhususe miinimumnõuete määratluses on lokaalne taastuvenergia hoones või 

kinnistul päikese-, vee-, pinnase- või tuuleenergiast toodetud elektri- või soojusenergia. 

Päikesekiirgust kui suhteliselt laialdaselt ja tasuta saadavat energiat on võimalik küllaltki 

lihtsate seadmetega muundada elektri- või soojusenergiaks. Puuduseks võib lugeda algsete 

investeeringute mahukust. Ekspluatatsioonis tuleb maksta vaid seadmetele tehtavate 

suhteliselt odavate hooldustööde ja harvaesinevate remonditööde eest. Vastavalt 

arendustegevustega ja tootmisvõimsuse kasvamisega on päikesepaneelide (nii 

fotoelektriliste kui termaal- ehk päikesekollektorite) hinnad langenud. Elektrienergia 

kallinemine muudab iga päevaga investeeringud päikeseenergia muundamisseadmetesse 

veelgi tasuvamaks. [26] 
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Päikesekiirguse mõõtmisi on Eestis tehtud pidevalt alates 1955. aastast. Mõõtmiste järgi on 

Eesti (Tõravere) aastane keskmine kiirgusenergia ca 970 kWh/m2, mis tundub küllaltki 

ahvatlevana. Võrdluseks näiteks Hamburgis on aastane kiirgusenergia 892,6 kWh/m2, 

Kiievis 1131,5 kWh/m2, Roomas 1318,6 kWh/m2 ja Kairos 1882,6 kWh/m2. Eestis on ca 

80% energiast koondunud suvekuudele. Päikeseenergeetika kõrgetel laiuskraadidel nõuab 

küll keerukamat tehnoloogiat, kuid on suveperioodil siiski täiesti rakendatav. [27] 

Kuna päikeseenergia muundamist elektrienergiaks kasutatakse üha enam ning tingimused 

muutuvad investeerimiskuludelt elanikkonnale järjest soodsamaks, siis on igati põhjendatud 

päikesepaneelide kasutamine korterelamute energiatootmises. SmartEnCity 

koostööprogrammist rahaliste vahendite taotlemiseks seatud tingimustes on suhteliselt 

täpselt kirjeldatud nõuded päikesepaneelide paigaldussüsteemidele (vt uurimistöö 

punkt 1.5).  
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2. UURIMISOBJEKT JA METOODIKA 

2.1. Uurimisobjekt 

2.1.1. Korterelamu kirjeldus 

Tartu linnas aadressiga Julius Kuperjanovi tänav 2 (endine Hans Heidemanni tänav 2) asuv 

hoone on 1961. aastal ehitatud kolme trepikojaga neljakordne 44 korteriga korterelamu. 

Hoones asub tänasel päeval 42 eluruumi ja 2 mitteeluruumi (äripinnad). Elamul on 

silikaltsiidist suurplokkidest välisseinad, raudbetoonõõnespaneelidest vahelaed ja 

puitkonstruktsioonile toetuv eterniidist kattega kahekaldeline eterniitplaatidega kaetud 

katus. Elamul on välja ehitatud täiskelder ning elamul on pööning. Tabelis 5 on esitatud 

ehitisregistris registreeritud tehnilised andmed. 

Tabel 5. Korterelamu üldised tehnilised andmed ehitisregistrist 

Ehitisregistri kood 104033956 

Ehitisealune pind (m2) 534 

Maapealsete korruste arv 4 

Suletud netopind (m2) 2074,1 

Maht (m3) 8000 

Üldkasutatav pind (m2) 122,9 

 

Rahvusarhiivi säilikutest leitud 1961. aasta 31. märtsil koostatud hoone ekspluatatsiooni 

vastuvõtmise aktis on märgitud hoone kubatuuriks 7757,9 m3, elamispind 1181/1182 m2. 

ning kasulik pind 1581/1586 m2. Samadest säilikutest selgus ka hoone välisseina 

kandekonstruktsioon – silikaltsiidist suurplokid. [28, 29, 30, 31, 32] 

Korterelamu on ehitatud nõukogude aegse tüüpprojekti 1-317-10 „4-kordne 44 korteriga 

tellistest elumaja (3 trepikoda)“ järgi, kuid kelder erineb tüüpprojektist selle poolest, et on 

küll välja ehitatud täiskelder, aga garaažid puuduvad. [33] 

Nimetatud rahvusarhiivi säilikuid uurides selgus, et tüüpprojekt on koostatud 1958. aastal, 

kolme sarnase korterelamu ehitamiseks (Kuperjanovi tn 2 ja 4 ning Tiigi 15), maatükk 
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suurusega 0,6 ha on eraldatud Tartu linna TSN Täitevkomitee poolt Tartu Üldehitustrustile 

1959. aastal ning Kuperjanovi tn 2 korterelamu ekspluatatsiooni vastu võetud 1961. aastal. 

Tüüpprojekteerimine oli Nõukogude arhitektuuris kinnisidee. Valgustusajastust pärit mõte 

kasvatada ning juurutada head ja õiget käitumis- või elamisviisi eeskujulike näidiste – 

tüüpprojektide – kaudu sai tööstusliku ehitamise künnisel ainult hoogu juurde. Eriti 

väärtustati tüüpprojekteerimist sulaajal, kui kampaanialikult loodeti ainuprojektide asemel 

tüüpprojekte kasutades oluliselt säästa. Kui 1950. aastate lõpul tulid uued 

ehitustehnoloogiad, siis oli sulaaeg periood, mil tüüpprojekteerimine äratas huvi, tundus 

pakkuvat palju uusi võimalusi ja sellega tegelesid parimad arhitektid. [34] 

Eesti Rahvusarhiivis säilikutes leiduvad 1961. aastal üles mõõdetud ja joonistele kantud 

hoonete korruste plaanid, mis on koostatud O. Karro ja J. Tüür’i poolt. Elukorruste plaanid 

ühtivad tüüpprojekti tüüpkorruse plaanilahendusega. Nimetatud säilikutes olevad 

korterelamu majavalduse looduses üles mõõdetud plaanidel on toodud ka keldrikorruse 

plaan, mis erineb tüüpprojektist. Joonistel on näha Rahvusarhiivi säilikutes leidunud 

tüüpprojekti 1-317-10 ja 1961. aastal üles mõõdetud plaanid. Keldri gasifitseerimise plaan 

on valitud seetõttu, et arhitektuur-konstruktiivsetel plaanidel pole võimalik piisavalt selgelt 

eristada plaanilahendust märgitud mõõtkettidest. 

Kõik Rahvusarhiivist pärinevad fotod on lisatud uurimistööga kaasas olevale DVD 

andmekandjale. Joonisel 8 on näidatud tüüpprojekti keldri plaan. 

 

Joonis 8. Tüüpprojekti 1-317-10 keldri gasifitseerimise plaan [33] 

Tüüpprojekti keldrikorruse plaanil on näha garaažid, mida J. Kuperjanovi tn 2 

ülesmõõdistamise plaanil ja olemasoleval olukorral ei ole. Tüüpprojektis on küll variant 

„ilma keldrita“, kuid konkreetsed plaanid puuduvad. Vaadetel on näha ilma keldrita variandil 

tagafassaadil 2 akent, mis on ka J. Kuperjanovi tn 2 korterelamul olemas. Uurimistöö 
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mahuarvutuste skeemidel on kasutatud tüüpprojekti alusjooniseid, kuid arvutused on tehtud 

olemasoleva olukorra järgi. Joonisel 9 näha oleval ülesmõõdistamise plaanil on tagafassaadil 

keldri sissepääs, mis on kinni müüritud ning asendatud PVC-aknaga. 

 

 

Joonis 9. 1961. aastal üles mõõdetud keldrikorruse plaan [28, 29, 30, 31, 32] 

 

Joonis 10. Tüüpprojekti 1-317-10 tüüpkorruse plaani fragment (I trepikoda) [33] 
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Joonistel 10 ja 11 on näha tüüpprojekti korruse plaani fragmenti ja olemasoleva olukorra 3. 

korruse plaani fragmenti, mis põhimõtteliselt ei erine teineteisest. Seega on tüüpprojekti 

mõõtmed kasutatavad mahuarvutustes. 

  

Joonis 11. 1961. aastal üles mõõdetud kolmanda korruse plaani fragment (I trepikoda) [28, 

29, 30, 31, 32] 

Rahvusarhiivi säilikutest leitud plaanid jms info on suureks abiks projekteerimisel, hoides 

aega kokku kogu hoone ülesmõõdistuselt. Joonistel 12 ja 13 on näha tüüpprojekti fassaadi-

vaated. Olemasolev olukord on kombinatsioon tüüpprojektis olevast kahest variandist. 

Joonistelt on näha, et tüüpprojektis on kaks varianti: keldriga koos garaažidega ning keldrita. 

Uurimistöös käsitletud korterelamul on esifassaadil joonisel 12 ülemisel osal näidatud 

keldriaknad, tagafassaad on ilmelt aga sarnane joonisel 13 alumisel osal näidatud sokli 

lahendusega (lisaks kinni müüritud keldri sissepääs). 
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Joonis 12. Tüüpprojekti 1-317-10 vaade teljel A [33] 

 

Joonis 13. Tüüpprojekti 1-317-10 vaade teljel C (vene keeles B) [33] 

1956. aasta üleliidulise väikemetraažiliste korterite võistluse tulemusel töötati Moskvas välja 

tüüpsektsioonid, mis said aluseks nii Eesti Projektis loodud tüüpseeriale 1-317 (Mart Port, 
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Roman Urb, Reginald Liiberg, Ülo Ellandi ja insener Olav Sammal, 1956–58) kui ka 

üleliidulisele tüüpprojektile 1-464, mida 1961 hakkas tootma Tallinna Majaehituskombinaat 

Mustamäe üsna üheülbaliseks hoonestamiseks. Võrreldes üleliidulise analoogiga lubati 1-

317-tes, mis võisid olla 2–5-korruselised ja 8–80 korteriga, põhjamaise kliima tõttu vähem 

sügavaid tube, mis andis majadele sihvakama ilme, ka akende kuju, katuse vormistus ja 

kujundusdetailid lähendasid neid Skandinaavia eeskujudele. Ehkki 1-317 majad võisid olla 

nii silikaatkivist kui ka suurplokkidest ja kombinaadi toodang toa mõõtu suurpaneelidest, 

mis andis üsna erineva välisilme, on mõlemas ühtemoodi säästukorterid. Seetõttu hakatigi 

nõukogudejärgsel ajal hruštšovkadeks kutsuma mõlemaid maju. [34] 

Kuivõrd eesmärk oli minna elanikkonna majutamisel ühiskorteritelt üle perekorteritele, siis 

on need Saksa 1920. aastate sotsiaalehituse Existenzminimum’i vaimus väga kitsukesed (2–

3-toalised, 26–38 m2), kuid tagavad peamised mugavused keskkütte, WC ja sooja vee näol. 

Ajal, mil Tallinnas oli elaniku kohta 7 m2 elamispinda, seati eesmärgiks saavutada 1970. 

aastaks 9 m2 elaniku kohta, kuid see oli pretsedenditult väike pinnanorm rahvusvahelises 

kontekstis, sest juba enne sõda nähti kõikjal ette üle 13 m2 elaniku kohta. [34] 

Kokkuhoiust tingituna on korterites elutuba läbikäidav, köök tilluke, sanitaarsõlm ühine ja 

vaid istevanniga. Nende tüüpkorterite iseloomulik võte on ruumisäästuks pääs kööki läbi 

elutoa küljel paikneva niši. Korterite ahtus ei sündinud ainult vaesusest, vaid selle taga oli 

ka ideoloogiline püüd kujundada uut kommunismiehitajat, kes koduseinte vahel istumise 

asemel praktiseerib ühistegevusi, st sööb sööklas, suhtleb sõpradega kultuurimajas, peseb 

pesu pesumajas jne. [34] 

Igal elamu korrusel on 11 korterit: 2 ühetoalist ja 9 kahetoalist. Äärmistes trepikodades on 

korrusel 4 korterit, keskmises trepikojas 3. Kokku on elamus 36 kahetoalist ja 8 ühetoalist 

korterit. Igal korrusel on 11 kööki, 11 WC/vannituba ja 20 tuba. 

 

2.1.2. Peaprojekteerija 

Elamu rekonstrueerimise lähteülesandeks on riiklikul, kohaliku omavalitsuse või 

finantsiliselt seotud organisatsioonide tasemel kehtestatud nõuded rekonstrueerimisele, mis 
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on esitatud käesoleva uurimistöö peatükkides 1.4, 1.5 ja 1.6 alates leheküljest 19. Samuti on 

võimalusel arvestatud tellija soovidega. 

Projekteerimisel on ehituslik rekonstruktsioon (fassaadid, sokkel, kelder, katus, avatäited, 

küttesüsteem, elektrisüsteem, nõrkvoolusüsteem, lokaalse taastuvenergia tootmissüsteem 

päikesepaneelide paigalduse näol) korterelamule aadressiga J. Kuperjanovi tn 2, Tartu linn. 

Peaprojekteerija andmed on esitatud tabelis 6. 

Tabel 6. Peaprojekteerija andmed 

Projekteerija Weidenberg OÜ 

Registrikood 11500125 

Pädevad isikud 

Ragnar Pabort, Peep Pihus, Jirí Tintera, 

Joonas Tuuling, Ilmar Tiits, Ivar Pärn 

(ehitus, projekteerimine)  
 

 

Peaprojekteerija vastutab lähteandmete piisavuse, projekti terviklikkuse ja projektiosade 

ühilduvuse eest vastavalt standardile EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt. Eriosade 

projekteerimiseks sõlmib peaprojekteerija allprojekteerijatega lepingud vastavalt tellija 

lähteülesandele. 

Rahvusarhiivi säilikutes leidub informatsioon 2001. aasta hoone ülevaatuse akti kohta, mida 

on käesolevas uurimistöös ja projekteerimise kavandamisel edukalt kasutatud. 1961. aastal 

koostatud majavalduse looduses üles mõõtmise plaanid ei erine üldiselt hetkeolukorrast. [28, 

29, 30, 31, 32] 

On tehtud korterisiseseid rekonstrueerimistöid, millega projekteerija on arvestanud. 

Ebaseaduslikult tehtud või projekteerijale mõistlikel põhjustel teadmata 

rekonstrueerimistööde eest vastutab korteriomanik või korteriühistu, olenevalt ehitustööde 

takistamise asjaoludest. 

 

2.1.3. Ehitustoimingu sisu 

Kõigi ehitustoimingute töövõtu teostajate määramiseks teeb tellija või selleks volitatud 

organisatsioon pakkumisdokumentatsiooni alusel vestlused pakkumised teinud 
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ehitusettevõtetega, millele järgneb peatöövõtuleping soodsaima (mitte ainult finantsiliselt) 

pakkumise teinud ettevõttega. Ehitise üldandmed on esitatud tabelis 7. 

Tabel 7. Korterelamu J. Kuperjanovi tn 2 üldandmed Ehitisregistrist ja Rahvusarhiivist 

Ehitise liik hoone  

Ehitise nimetus elamu  

Ehitisregistri kood 104033956  

Esmase kasutuselevõtu aasta 1961 

Kavandatav kasutusele võtmise aeg sügis 2018 

Kavandatav kasutamise lõpetamise aeg sügis 2068 

Ehitise seisund kasutusel  

Peamine kasutamise otstarve 11222 muu kolme või enama korteriga elamu  

Ehitise koha-aadress 
Tartu maakond, Tartu linn, J. Kuperjanovi 

tn 2 

 

Ehitustoimingusse kuuluvad: 

1. Pööningulae täiendav soojustamine puisteisolatsiooniga; 

2. Hoone välisseinte soojustamine 200 mm mineraalvillaga ja fassaadi viimistlus vastavalt 

arhitektuursele osale; 

3. Uute energiasäästlike akende paigaldus; 

4. Tuulekastide renoveerimine ja uue nõuetele vastava vihmaveesüsteemi paigaldus; 

5. Hoone sokli soojustamine. Majaäärse panduse lammutus, uute aluste ehitus 

soojustamine ja uue kivi/betoonpanduse ehitus; 

6. Drenaaži ehitus hoone ümber; 

7. Ventilatsioonilõõride renoveerimine vajaliku tasemeni, et vältida õhu liikumist 

korteritest omavahel ning korteritest keldrisse ja vastupidi; 

8. Ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine; 

9. Sissekäikude välisuste vahetamine; 

10. Trepikoja esiste seinte ehitamine ja viimistlemine; 

11. Sissekäigu varikatuste korrastamine ja rekonstrueerimine; 

12. Küttesüsteemi rekonstrueerimine; 

13. Elektrisüsteemi rekonstrueerimine; 

14. Nõrkvoolusüsteemi (automaatika, fonolukkssüsteem, seadmetele vajalikud side-

ühendused) paigaldus; 

15. Tänava-, numbri- jms tähiste paigaldus; 

16. Lipuhoidja paigaldus. 

Kogu projekti kompleksel realiseerimisel vähenevad elamu ekspluatatsioonikulutused. 

Vastavalt ilmastikule tuleb ehitustööd planeerida nii, et ei tekiks vastuolusid hoone soojus- 

ja niiskusrežiimides. Lõpptulemusena on täidetud energiatõhususe miinimumnõuded 

liginullenergiahoone määratluse tasemel, ETA = 90 kWh/(m²·a). 

 



 

52 

 

2.2. Uurimismetoodika 

2.2.1. Metoodika põhialused 

Uurimistöö autor osales rekonstrueerimisprotsessi projekteerimise kavandamisel tellija 

konsultandina. Töö autor lähtus käesoleva töö punktis 1.2 esitatud SA Kutsekoja poolt välja 

antud diplomeeritud 7. taseme ehitusinseneri kutsestandardi järgnevatest tööosadest 

ja -ülesannetest: 

1) Ehitusjuhtimine: 

a) Projekti teostamise otsuse tehnilise osa ettevalmistamine; 

b) Ehituskrundiga seotud üld- ja detailplaneeringuga tutvumine;  

c) Olemasolevate ehitusuuringutega tutvumine ja uute uuringute kavandamine; 

d) Tehnoloogilise lahenduse ja/või ruumiprogrammi töötlemine ehituslikuks 

ülesandeks; 

e) Funktsionaalsete, kasutusalaste ja kvaliteedinõuete formuleerimine; 

f) Ehitusprojekti läbiviimise põhimõtete formuleerimine ja projekti 

organisatsiooniskeemi kavandamine; 

g) Investeerimisotsuse ehitustehnilise osa koostamine; 

h) Projekteerimise lähteandmete kogumine ja analüüs; 

i) Projekteerimistööde korraldamine – organisatsiooniskeem, projekteerimise 

ajagraafik, projekteerimistöövõttude jaotus; 

j) Ehitustööde korraldamise põhimõtete määramine – töövõtumeetod, töövõttudeks 

jaotamine; 

k) Pakkumiskutsedokumentatsiooni ettevalmistamine. 

2) Projekteerimise juhtimine: 

a) Lähteandmete kogumine ja nendega tutvumine; 

b) Rakendatavate määruste, standardite, eeskirjade ja juhendmaterjalide määratlemine; 

c) Tööde piiride ja mahu hindamine, ajagraafiku koostamine / täpsustamine ning 

projekteerimislepingu ettevalmistamine. Projekteerimismeeskonna määramine. 

3) Ehitusmaksumuse hindamine: 

a) Projekti algtingimuste selgitamine; 

b) Projekti algandmete läbitöötamine ja täpsustamine; 

c) Hankedokumentide läbitöötamine ja täpsustamine; 
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d) Optimaalseimate tehnoloogiate ja meetodite valik; 

e) Mahtude arvutamine; 

f) Pakkumisel nõutavate dokumentide koostamine ja komplekteerimine. 

Uurimistöö autor koostas eelnevale kogemusele tuginedes pidevalt märkmeid J. Kuperjanovi 

tn 2 rekonstrueerimistööde kavandamisel ja ehitustööde tegemisel tähelepanu vajavatest 

detailidest, mis informatsiooni kadude tõttu võivad projektist välja jääda. Märkmed on 

toodud lisas 2. 

 

2.2.2. Ehituse peatöövõtu pakkumustabeli koostamine 

Uurimistöös tehakse ehitusmaksumuse hindamise eeltööd: koostatakse võimalikult detailne 

nimekiri standardi EVS 885:2005 “Ehituskulude liigitamine“ põhjal. Tabeli koostamisel 

tuginetakse SA KredExi, SmartEnCity, KOV jm organisatsioonide seatud tingimustele, 

autori eelnevale kogemusele 60-korteriga elamu komplekssel rekonstrueerimisel ja selle 

maksumustabeli ja põhiprojekti puudustele, mis ilmnesid ehituse käigus. Pakkumustabel on 

toodud lisas 4. 

 

2.2.3. Mahtude arvutus ehitusmaksumuse hindamiseks 

Arvutatakse välisfassaadi mahud, kuna uurimistöö koostamise hetkel pole võimalik eriosade 

lõplike lahenduste puudumise tõttu muid mahte täpselt hinnata. Koostatud pakkumustabel 

on interaktiivne – fassaadielementide mõõtmete muutmisel muutub pakkumustabelis ka 

maht. Meetodi näited on näha järgnevates tabelites 8 ja 9 (fragmendid mahutabeli 

vahelehtedest). 

Tabelites on näha avatäidete ja fassaadi mõõtmete lahtrid, mis on sisestanud Rahvusarhiivis 

leiduva tüüpprojekti 1-317-10 plaanidel ja lõikel toodud mõõtmete põhjal. Hiljem 

projekteerimise käigus on võimalik neid mõõtmeid hõlpsalt muuta. 
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Tabel 8. Fragment välisfassaadi mahuarvutuse tabelist: avatäited 

 

 

Tabel 9. Fragment välisfassaadi mahuarvutuse tabelist: fassaaditsoonid 

FA
S-

0
2

 

Tsooni andmed   Arvutustulemus 

l, m h, m kogus, tk   pindala, 
m2 

veeplekk, 
jm 108,640 1,660 4   

     459,84 239,16 

       

Arvutus (ühe tsooni kohta)   

Maha Juurde Veeplekk   

avatäide 
tk A, m2 

Pale, 
m2 jm   

A-01 10 37,018 11,100 22,300   

A-02 23 62,233 22,770 37,490   

A-03 0 0,000 0,000 0,000   

A-04 0 0,000 0,000 0,000   

A-05 0 0,000 0,000 0,000   

VU-01 0 0,000 0,000 0,000   

 Kokku: 99,251 33,870 59,790   

 

Tabelis 8 nähtaval fragmendil tähistab S avatäite kogu perimeetrit ning pale ülemist ja 

külgmisi palesid (vajalik fassaadi soojustus- ja viimistlusmahtude arvutusel). 

h l, m A, m2 S, jm pale, jm plekk,  jm tk

1,660 2,230 3,702 7,780 5,550 2,230 40

h l, m A, m2 S, jm pale, jm plekk,  jm tk

1,660 1,630 2,706 6,580 4,950 1,630 92

h l, m A, m2 S, jm pale, jm plekk,  jm tk

9,065 2,020 18,311 22,170 20,150 2,020 3

h l, m A, m2 S, jm pale, jm plekk,  jm tk

0,500 1,200 0,600 3,400 2,200 1,200 18

h l, m A, m2 S, jm pale, jm plekk,  jm tk

0,455 0,250 0,114 1,410 1,160 0,250 34

h l, m A, m2 S, jm pale, jm plekk,  jm tk

2,100 1,800 3,780 7,800 6,000 1,800 3

UKSED

A-04

AKNAD

ko
rt

er
id

vä
lis
uk
s VU-01

tr
ep

ik
o

ja
d

ke
ld

er
rä
äs
ta
s A-05

A-02

A-01

A-03



 

55 

 

Fassaad on jagatud arhitektuurilisele lahendusele mõeldes tsoonideks (kokku 6 tsooni), 

tabelis 9 näha oleva tsooni skeem on esitatud joonisel 14. Tsoonideks jagamise põhimõte on 

järgmine: eraldi tsoonid on trepikoja akende ja sissepääsude ümbrus (FAS-01), 

korteriakende vahele jääv horisontaalne osa (FAS-02), kahe korruse akende vahele jääv 

horisontaalne osa (FAS-03), räästaalune akendega osa (FAS-04), 1. korruse akende alla jääv 

vandaalikindlam osa (FAS-05) ja sokkel (FAS-06). Kõik skeemid ja mahuarvutuse tabelid 

on toodud lisas 3. 

 

Joonis 14. Fassaaditsooni FAS-02 skeem 

Mahuarvutuse väljund pakkumustabelis on näha tabelis 10. Kogu pakkumustabel on esitatud 

lisas 4. Pakkumustabelis on toodud ainult fassaadiga seotud mahud osaliselt, ülejäänud 

mahud veel selguvad projekteerimise käigus. Avatäidete pindalad on mahuarvutustes 

fassaadi pindalast maha arvestatud, aknapaled juurde arvestatud. 
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Tabel 10. Fragment ehituskulude liigitamise standardil põhinevast pakkumustabelist 

 

 

Tabelites olevad fassaadi mahud on interaktiivsed – hoone või avatäidete mõõtmeid muutes 

muutub ka maht pakkumustabelis. 

 

2.2.4. Fassaadi- ja ventilatsioonisüsteemide ehitusmaksumuslik võrdlus 

Ehitusmaksumuslike arvutuste põhjal on hinnatud kahte aspekti rekonstrueerimisprotsessis: 

ventilatsioonisüsteemi lahendus ning fassaadi viimistluskihi lahendus. Need kaks 

moodustavad eelarvest suhteliselt suure osa ning vastavalt SA KredExi ja SmartEnCity 

nõuetele on neis kahes osas korteriühistul lahenduste valimisel kõige rohkem 

mängimisruumi, eelkõige eelarveliselt. Näiteks küttesüsteemi ja päikesepaneelide 

paigalduse lahendused on tingimustes suhteliselt täpselt paika pandud ning lõplik hind 

eelarves kujuneb ehituse peatöövõtjate pakkumustabelites. Fassaadi viimistluse ning 

ventilatsioonisüsteemi lahendus aga tuleb kindlasti valida enne projekteerimisotsuse 

tegemist, sest sellest valikust sõltub lõplik maksumus ehituse peatöövõtjate 

pakkumustabelites. 

4
FASSAADIELEMENDID JA 

KATUSED
0,00

41 Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad 0,00

Klaasfassaad A-03 2020x9065, 3 tk m2 54,93 0,00

… 0,00

42 Aknad 0,00

421 Aknalauad 0,00

Korteri aknalaud laiusega 420 mm+nina jm 240,48 0,00

Trepikoja aknalaud laiusega 420 mm+nina jm 6,87 0,00

Keldri aknalaud laiusega 420 mm+nina jm 21,78 0,00

427 PVC aknad 0,00

Aken A-01 2230x1660 tk 40,00 0,00

Aken A-02 1630x1660 tk 92,00 0,00

Aken A-04 1200x500 tk 18,00 0,00

Aken A-05 250x455 tk 34,00 0,00

Tuuletõkketeip (kõik aknad) jm 1 115,61 0,00

Aurutõkketeip (kõik aknad) jm 1 115,61 0,00

Veeplekid jm 279,52 0,00

Akende ja fassaadi nurgaplekid jm 820,37 0,00

… 0,00
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Fassaad 

Kuigi tellija soov on mitte kasutada fassaadi viimistluses värvitud krohvkatet vaid 

tellisplaati, tuleb otsuse tegemiseks eelnevalt teha ehitusmaksumuslikud arvutused. 

Arvutustega on võimalik hinnata, kas viimistlusmaterjalide valik mõjutab oluliselt lõplikku 

maksumust. Viimistlusmaterjalide kirjeldus on toodud uurimistöö punktis 1.7.3. 

Lisas 5 toodud neljas tabelis on toodud järgnevad võrdlused: 

1. Tabel L5. 1: kogu fassaad on krohvitud ja värvitud; 

2. Tabel L5. 2: kogu fassaad on kaetud tellisplaadiga; 

3. Tabel L5. 3: kombinatsioon, variant 1; 

4. Tabel L5. 4: kombinatsioon, variant 2. 

Esimesel juhul on valitud soodsam variant: kogu fassaad on krohvitud ja värvitud, teisel 

juhul on kogu fassaad kaetud tellisplaadiga ning kolmandal juhul on hinna, väljanägemise 

ja hoolduskulude mõttes neid kahte viimistlussüsteemi kombineeritud. Kombineeritud 

variantidest esimese puhul on 1. korruse akende all (fassaaditsoon FAS-05) tellisplaat, kuid 

kuna arhitektuuriliselt võib taoline lahendus olla kohmakas, siis on koostatud ka teine 

variant, kus see fassaaditsoon on krohvitud (vandaalikindlam). Analüüsi ja arvutuste 

tulemused on esitatud uurimistöö punktis 3.3.1 ning võrdlustabelid lisas 5. 

Ventilatsioonisüsteem 

J. Kuperjanovi tn 2 korterelamus on ventilatsioonisüsteemi lahendusena kaalumisel kaks 

varianti: 

• Varpo Grupp OÜ ehk VG süsteem;  

• mehaaniline soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, mis lõpeb pööningul asuva 

ventilatsiooniseadmega ning mille sissepuhke- ja väljatõmbetorustik paikneb 

välisseintel ja katusel soojustuskihi all. 

Süsteemide kirjeldused on toodud uurimistöö punktis 1.7.5. Kuna ventilatsiooniprojekt 

konkreetse objektiga sarnaste korterelamute puhul uurimistöö koostamise hetkel puudub (sh 

spetsifikatsioon), on kogu süsteemi hinda seadmete, torustike jms mahtude põhjal raske 

hinnata. Uurimistöös käsitletud ventilatsioonisüsteemide hinnad on arvutatud korterite arvu 

põhiselt ning esitatud hinnad on saadud ehitus- ja projekteerimisettevõtetega konsulteerides. 

Tulemused on esitatud uurimistöö punktis 3.3.2.  



 

58 

 

 

 

3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Ehituse peatöövõtu pakkumustabel 

Uurimistöö tulemusel on koostatud projekteerimise hetkestaadiumis võimalikult detailne 

pakkumustabelis kajastatavate tööde nimekiri, mida on hõlbus täiendada ning mille fassaadi 

mahud muutuvad automaatselt erinevatel vahelehtedel hoone ja avatäidete mõõtmeid 

muutes. 

Pakkumustabel on esitatud lisas 4. Tabelit saab kasutada ka teiste rekonstrueerimisprojektide 

ehitusmaksumuse hindamisel seda vastavalt projekti eripäradele täiendades. Enne 

projekteerimist on mõistlik kaaluda erinevaid lahendusi seatud tingimuste piires. Analüüs 

peab põhinema arvutustel ning lähtuma tellija soovidest ja lähteülesandest.  

Uurimistöös on käsitletud fassaadi viimistluse ja ventilatsioonisüsteemi valikut, sest SA 

KredExi ja SmartEnCity koostööprogrammi rahaliste vahendite taotlemise tingimustes pole 

lahendused nii täpselt määratletud kui näiteks küttesüsteemi või päikesepaneelide 

rekonstrueerimise puhul. Samuti on eelarveliselt nendel kahel jaotisel suhteliselt suur 

osakaal. 

Näiteks fassaadi- või katuse soojustusmaterjali valik ei ole antud olukorras muutuja, sest 

soojustusmaterjalide hinnad erinevate toodete puhul varieeruvad vähe. Seetõttu ei oma 

arvutused lõplikus pakkumustabelis suurt rolli ja aja kokkuhoiu mõttes võib need arvutused 

jätta projekteerimise hilisemasse staadiumisse. Lõplik ehitusmaksumus kujuneb erinevatel 

kaalutlustel: 

1. Enne projekteerimist valitakse esialgse kavandamise käigus arvutuste põhjal välja 

lahendused, mis omavad eelarves suurt osakaalu ning mida on lähtuvalt seatud 

tingimustest võimalik muuta; 

2. Projekteerimise ajal valitakse välja lahendused, mis on ehitusprotsessi 

lihtsustamiseks või ehitustööde lõpptulemuse toimimiseks vajalikud; 
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3. Ehitushanke korraldamise ajal kaalutakse erinevate ehituse peatöövõtjate 

hinnapakkumusi, peetakse läbirääkimisi ning valitakse välja soodsaim pakkumine; 

4. Ehitamise ajal on tellijal ja ehituse peatöövõtjal võimalik kokkuleppel teha 

ehitusprojektis muudatusi, mis ei tohi vähendada lõpptulemuse kvaliteeti ja 

toimimist, kuid võimaldavad suunata rahalisi vahendeid erinevate kuluallikate vahel. 

Näiteks selgus projekteerimise algusfaasis, et on mõistlik J. Kuperjanovi tn 2 korterelamu 

rekonstrueerimisel kasutada fassaadi soojustusmaterjalina kivivilla. Seda põhjusel, et 

vahtpolüstüreeni kasutamisel on olemasolevale fassaadile paigaldatavaid ventilatsiooni õhu- 

või glükoolvesilahuse torustike katmine ehitustehniliselt keerukas. Samuti on tuleohutuse 

seisukohalt kivivilla kasutamine otstarbekam. 

 

3.2. Mahtude arvutus ehitusmaksumuse hindamiseks 

Uurimistöö tulemusel on arvutatud fassaadi viimistlusega seotud mahud, et enne 

projekteerimist ligikaudse maksumuse alusel välja valida sobiv viimistluskiht. Mahtude 

arvutamise skeemid ja tabelid on esitatud lisas 3. 

Kogu soojustatava fassaadi maht on 1417,12 m2. Fassaad on jagatud arvutustes erinevateks 

tsoonideks põhjusel, et arvutused oleksid võimalikult dünaamilised – kui pakkumustabeli 

lõplikul koostamisel selgub, et rahalisi vahendeid napib, siis on võimalik projekteeritavat 

fassaadi hõlpsalt muuta, viies näiteks kogu fassaad krohvitud ja värvitud lahendusele. 

 

3.3. Fassaadi- ja ventilatsioonisüsteemide ehitusmaksumuslik võrdlus 

3.3.1. Fassaad 

Esialgne fassaadi viimistlussüsteem valiti uurimistöö punktis 1.7.3 kirjeldatud fassaadi 

viimistlussüsteemide lahenduste hulgast, kasutades punktis 2.2.4 esitatud metoodikat. 

Hinnad on esitatud ilma käibemaksuta kogu uurimistöös. 
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Lisas 5 toodud neljas tabelis on toodud järgnevad võrdlused: 

1. Tabel L5. 1: kogu fassaad krohvitud ja värvitud, ehitusmaksumus 73 927,50 €; 

2. Tabel L5. 2: kogu fassaad kae, ehitusmaksumus 137 382,92 €; 

3. Tabel L5. 3: kombinatsioon, variant 1, ehitusmaksumus 90 032,96 €; 

4. Tabel L5. 4: kombinatsioon, variant 2, ehitusmaksumus 87 947,07 €. 

Tellija esialgne soov oli, et kogu fassaad oleks kaetud tellisplaadiga, kuid võrreldes 

krohvitud ja värvitud viimistluskihi maksumusega on see oluliselt kulukam lahendus. Kahe 

süsteemi maksumuse hinnavahe on 137 382,92 € - 73 927,50 € = 63 455,42 €, mis on 

peaaegu kahekordne. Kuna kogu rekonstrueerimismaht on suur, siis on mõistlik kaaluda 

järeleandmisi. Eelkõige tekitab hinnavahe asjaolu, et akende ümbrusesse paigaldatav 

tellisplaadist nurgatüki hind on oluliselt suurem kui krohvitud fassaadi puhul (50 eur/jm vs 

15 eur/jm). Kui aknapaled viimistleda tellisplaadiga krohvitud palede asemel, siis on 

maksumus 28 712,95 € suurem. Aknapalede maht on 820,37 jm. 

Kui võrrelda põhimahu (1417,12 m2 – välja on arvatud aknapalede viimistlus) viimistluskihi 

hinda, siis kahe süsteemi ehitusmaksumuse vahe on 34 742,47 €. Kuna summad on 

suhteliselt suured ning tööde nimekiri pakkumustabelis pikk, siis on mõistlik leida lahendus, 

mis oleks väiksema ehitusmaksumusega, kuid säilitaks võimalikult palju funktsionaalsust. 

Näiteks krohvitud soklite puhul on isegi korrektsel paigaldusel (mitmekordne 

armeerimisvõrk) pinnakiht löökidele vähem vastupidav kui tellisplaat. 

Valiti esialgu välja kombineeritud variant 1 maksumusega 90 032,96 €, mis võrreldes tellija 

esialgse sooviga on 47 349,96 € odavam. Kuna arhitektuuriliselt taoline lahendus võib jääda 

kohmakas ning projekteerimine veel käib, siis on võimalik veel kaaluda varianti 2 

maksumusega 87 947,07 €, mille väljaehitus on omakorda väljavalitud lahendusest 

2 085,89 € odavam, kuid ekspluatatsioonikulude aspektist kulukam (savitellist on oluliselt 

lihtsam hooldada kui krohvitud ja värvitud viimistluskihti).  

Kui konsultantide ja projekteerijate edasise töö tulemusel selgub, et ehitusmaksumus 

kujuneb veel selgumata lahenduste puhul oluliselt suuremaks ning tekib raskusi ehitustööde 

finantseerimisega, siis on võimalik hõlpsalt fassaadilahendus viia väiksema ehitus-

maksumusega süsteemile ilma olulisi lisapingutusi tegemata. 
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3.3.2. Ventilatsioonisüsteem 

Punktis 1.7.5 kirjeldatud ventilatsioonisüsteeme on võrreldud punktis 2.2.4 toodud 

metoodikaga. Arvestatud on, et VG-süsteemi hind ühe korteri kohta on ca 4000 € ning 

mehaanilise soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi hind korteri kohta ca 2000 €. 

J. Kuperjanovi tn 2 korterelamus on kokku 44 korterit ning arvutuse tulemusel saame 

järgnevad ehitusmaksumused: 

1. VG-süsteemi puhul ca 176 000 €; 

2. Mehaanilise soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi puhul ca 88 000 €. 

Ventilatsioonisüsteemi lõplik väljavalimine on vaja teha kaalutletult. Ühest küljest on VG-

süsteemi ehitusmaksumus 2 korda kallim, kuid korteriomaniku seisukohalt ekspluatatsioonis 

mugavam, kuna reguleerimine toimub automaatsemalt kui mehaanilise soojustagastusega 

ventilatsioonisüsteemi puhul. VG-süsteemi puhul on välispiirete soojustamine oluliselt 

lihtsam, kuna fassaadile paigaldatakse vaid glükool-vesilahuse torustik (sissepuhe toimub 

automaatsete värske õhu klappidega) ning väljatõmbetorustik on võimalik paigaldada 

lõõridesse (kui lõõride mõõtmed ja seisukord võimaldab, lõõriuuringud on veel tegemata). 

Samuti on võimalik kaaluda väljatõmbetorustiku lõõridesse paigaldust ka mehaanilise 

soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi puhul, mis lihtsustab fassaadi soojustamist. 

Uurimistöö koostamise ajal ventilatsioonisüsteemi lõplikku lahendust veel välja ei valitud, 

kuna on vaja veel analüüsida teiste suuremahuliste tööde ehitusmaksumust projekteerimise 

käigus. Pärast põhjalikumaid analüüse selgub, kumb lahendus osutub valituks. 

 

3.3.3. Järeldused 

Uurimistöö põhjal võib J. Kuperjanovi tn 2 korterelamu ja ka teiste sarnaste korterelamute 

projekteerimise kavandamise protsessi kohta järeldada järgmist: 

1. Nõukogude ajal (ja osadel juhtudel ka pärast taasiseseisvumist) ehitatud korterelamute 

summaarne energiatarbimine on jätkuvalt probleemne ning vajab veel põhjalikku 

uurimist ning teadmuslikku lähenemist. 
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2. Kuna korterelamute seisukorral (ja sellest tuleneval sisekliimal) on otsene seos neis 

elavate inimeste tervisliku seisundiga, on vajalik hinnata olukorda ning vajadusel 

korterelamuid rekonstrueerida, et oleks tagatud nõuetele vastav sisekliima korterites. 

3. Kuna korterelamu rekonstrueerimine on korteriomanikele rahaliselt suur väljaminek, 

siis on mõistlik taotleda rahalisi vahendeid erinevatest organisatsioonidest. Riiklikul 

tasandil näiteks SA KredExi poolt korteriühistutele pakutav rekonstrueerimise toetus 

ning Tartu linnas on võimalik taotleda rahalisi vahendeid rahvusvahelisest 

koostööprogrammist SmartEnCity. Samuti on otstarbekas olla pidevalt kursis 

lisanduvate rahastamise võimalustega. 

4. Korteriühistutel on vajalik teha koostööd oma ala spetsialistidega – kuigi SA KredExi 

poolt nõutav tehnilise konsultandi kaasamine rekonstrueerimisprojekti on toetuste 

taotlemisel oluline, võib teatud juhtudel jääda ehitustehnilisest aspektist ainult tehnilise 

konsultandi tunnistusega isikust väheseks. Seetõttu on otstarbekas sõlmida leping sellise 

tehnilise konsultandiga, kellel oleks lisaks konsultandi tunnistusele omistatud ka 

ehitusinseneri kutse. Isikute ja ettevõtete kehtivaid tegevuslubasid ja kutsetunnistusi on 

võimalik vaadata majandustegevuse registri veebilehelt mtr.mkm.ee. 

5. Kogu rekonstrueerimise kavandamise protsess peab olema teadmuslik: lähtuma peab 

arvutustest, analüüsidest, hetkeolukorrast ehitusturul ning võimaldatavatest rahalistest 

vahenditest. Taolise protsessi juhtimine on otstarbekas usaldada ehitusekspertidele, kes 

omavad valdkonnas rohkeid kogemusi. 

6. Mõistlik on rekonstrueerimistööde tellijal hoida ka silma peal muutuval seadusandlusel, 

toetuste taotlemise tingimustel ning KOV poolt seatud nõuetel ehitusprojektile. Selleks 

on vaja koostada enda tarbeks erinevad dokumendid ning neid pidevalt uuendada. 

Käesolev uurimistöö on hetkeseisuga kaasajastatud ning sellest saab juhinduda kogu 

rekonstrueerimisprotsessi kavandamisel ja jälgimisel. 

7. Uurimistöö tulemusel koostatud EVS 885:2005 ehituskulude liigitamise standardil 

põhinevat osaliselt dünaamilist pakkumustabelit saab kasutada J. Kuperjanovi tn 2 

korterelamu ehitushanke koostamisel. Samuti võib seda kasutada analoogsete projektide 

korral. 
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8. Erinevate rekonstrueerimistööde lahenduste kaalutlemisel on oluline uurida 

alternatiivseid terviklahendusi, mis oleksid omavahel kooskõlas. Võimalusel tuleb 

kaasata vastava eriala spetsialiste. 

9. Projekteerimise kavandamisel on oluline roll alusdokumentide uurimisel: 

Rahvusarhiivis leiduvad paljude hoonete inventariseerimisdokumendid, mis on kogu 

protsessi ajakulu vähendamisel oluline. Samuti aitavad inventariseerimisandmed ja ka 

tüüpprojektides leiduvad andmed välja selgitada erinevate uuringute vajadust. Paljudel 

juhtudel pole tänu säilikutele vaja projekteerijal hoonet üles mõõdistada, mis on 

ajamahukas töö. 

10. Enne projekteerimist on vajalik valida välja lahendused, mis oluliselt mõjutavad ehituse 

eelarvet ning mis vastavalt seatud tingimustele võimaldavad kaaluda erinevaid 

lahendusi. Antud uurimistöös käsitletud projektis on nendeks fassaadi viimistlus- ja 

ventilatsioonisüsteem.  
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KOKKUVÕTE 

Tulenevalt inimeste elamiskeskkonna saastatusest muutub järjest olulisemaks eluhoonete 

energiatarbe vähendamine ning elektrienergia tootmine lokaalselt taastuvatest 

energiaallikatest, seda eelkõige linnades, kus asustus on tihe.  

Rekonstrueerimistööde ettevõtmine on aja- ja hinnamahukas tegevus, mida tuleb algusest 

peale kavandada teadmuslikult – tuginedes analüüsidele ning arvutustele. Mida rohkem 

tehakse tööd protsessi kavandades, seda hõlpsam on hilisemat ehitusprotsessi hallata. 

Ehituse käigus selgub tihti, et projekt ei vasta tegelikkusele või valitud lahendused ei sobi 

antud olukorras – seetõttu on oluline uurida rekonstrueeritava objekti ajalugu, veenduda 

algselt ehitusel aluseks olevate tüüpprojektide vastavust konkreetsete inventariseerimise 

andmetega ja hetkeolukorraga.  

Käesolevas uurimistöös selgus, et kelder erines oluliselt tüüpprojektist ning Rahvusarhiivis 

leidusid ka konkreetselt J. Kuperjanovi tn 2 korterelamu 1961. aastal koostatud üles-

mõõdistamise plaanid. Kui taolist informatsiooni peaprojekteerijani ei jõua, siis nõuab 

projekteerimine oluliselt rohkem aega – kohapeal on vaja kelder, avatäited jms detailselt üles 

mõõdistada. J. Kuperjanovi tn 2 korterelamu puhul piisab olemasolevale olukorrale 

vastavaks projekteerimiseks tänu Rahvusarhiivis leiduvatele säilikutele vaid korteriomanike 

poolt tehtud muudatuste kaardistamisest ning elamu ehitustehnilise seisukorra hindamisest 

peaprojekteerija poolt. 

Rekonstrueerimisprotsessis on oluline, et enne vastavate lahenduste projekteerimist 

valitakse esialgsete arvutuste põhjal välja lahendused, mis on finatseerimisasutuste poolt 

etteseatud tingimustega jäetud jäigalt kirjeldamata. Uurimistöös valiti välja suhteliselt 

täpsete arvutuste põhjal näiteks fassaadi viimistlemise lahendus – kui seda ei oleks tehtud, 

võib sõltuvalt projekteerija või tellija poolt tehtud valikust olla erinevate lahenduste lõplik 

ehitusmaksumus fassaadi viimistluse puhul kordades erinev. 

Uurimistöö kinnitab, et rekonstrueerimisprotsessis on vaja jätkuvalt võimalikult suur töö ära 

teha planeerimisel.  
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KNOWLEDGE BASED ENGINEERING: NEARLY ZERO-

ENERGY APARTMENT BUILDING IN TARTU, ESTONIA 
 

SUMMARY 

The aim of this thesis was to plan a reconstruction of an apartment building, built in the 

1960’s in Tartu, Estonia, into a Nearly Zero-Energy Building. The construction project is 

funded by national foundation KredEx and international programme SmartEnCity. In order 

to apply for the funding the condominium must submit a correct building project and 

applications. The representatives of condominiums are often not sufficiently educated (in 

terms of professional standards in construction management) to implement the 

reconstruction project from the beginning to the end. Therefore, they are obliged to consult 

with technical consultants and sign a relevant contract with them. The technical consultants 

required by KredEx often do not have special education in civil engineering. Therefore, it is 

important to consult with experts in different construction fields. 

One option is to consult a building expert who is going to lead the whole project. Experts 

must handle the project’s details with knowledge-based engineering, calculations and 

analyze different aspects. The author of this thesis participated in the reconstruction planning 

process as a consultant for the representative of a client in construction planning and building 

management.  

The conditions and requirements for applying for funding the project were collected and 

summarized, the current situation in reconstructing the apartment buildings in Estonia was 

analyzed and facade finishing volumes were calculated. The files concerning the apartment 

building in question were collected from national archives and analyzed in order to get 

accurate initial floor plans and facade views for designing. Two ventilation systems and 

facade finishing systems were compared. For designing the facade finishing system was 

chosen. The choice was based on the analysis of  the building costs of two different systems. 

It was concluded that the planning of the building project has an essential role in the 

construction management for avoiding problems in the reconstruction process. This thesis 

can be used for reconstruction planning for old apartment buildings in Estonia. 
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Lisa 1. Tootekomplekti Ceresit Ceretherm Ceramic üldised projekteerimise ja 

paigaldamise nõuded 

Leheküljel olev tekst pärineb ETI Ehitustehnika Instituudi tehnilisest tunnustusest nr AT-

15-7027/2011. 

Ceresit Ceretherm Ceramicu tootekomplekti kasutamine peab olema kooskõlas objekti jaoks 

välja töötatud tehnilise projektiga ja käesoleva tehnilise tunnustuse taotleja ettevõttesiseste 

suunistega. Projektis tuleb arvesse võtta järgmist: selle tehnilise tunnustuse sätteid; ETI 

juhendeid nr 418/2007 ja 447/2009; kehtivaid ehitustehnilisi standardeid ja -eeskirju, eriti 

taristuministri 12. aprilli 2002. aasta määrust tehniliste tingimuste kohta, millele peavad 

vastama hooned ja nende asukoht (Poola 2002. aasta ametlik väljaanne nr 75, p 690, koos 

hilisemate muudatustega). 

Projekt peab kindlaks määrama vähemalt: aluspinna ettevalmistamise viisi; 

vahtpolüstüreenplaatide paksuse; mehaaniliste kinnitite liigi, koguse ja paigutuse; fassaadi 

üksikute osade (akna- ja ukseavad, rõdud, soklid, paisumisvuugid jm) töötlemisviisi. 

Soojustuse kinnitamiseks ette nähtud mehaanilised kinnitid peavad läbima klaaskiudvõrgu 

kihi. Tüüblipead peavad olema kergelt sisse pressitud. Kinnitid ja võrk peavad olema 

sukeldatud liimisegusse EPS CT 85. Liimisegu CM 17 või CM 18 tuleb kanda sarrusekihile 

ja katteplaatidele nii, et pärast plaatide surumist vastu aluspinda oleks kogu plaatide 

tagumine pealispind seguga kaetud. CM 17 või CM 18 segukihi paksus oleneb plaatide liigist 

ja suurusest, kuid see ei tohi olla alla 4 mm. Vuukide laius ei tohi olla alla 6 mm ja üle 20 

mm. Paisumisvuukidega eraldatud keraamiliste plaatidega kaetud pindade suurus ei tohi olla 

üle 9 m2. Paisumisvuugid tuleb täita standardi PN-EN ISO 11600: 2004 nõuetele vastava 

polüuretaansilikooniga CS 29. Tehnilise tunnustuse taotleja peab tagama tellijatele 

soojustussüsteemi Ceresit Ceretherm Ceramic koosseisu kuuluvate materjalide ja elementide 

tervikkomplektide tarnimise soojustuse tehnilises dokumentatsioonis sätestatud 

spetsifikatsiooni järgi. Selliste hoonete soojustustöid, kus kasutatakse süsteemi Ceresit 

Ceretherm Classic tootekomplekti, peavad tegema selleks spetsialiseerunud ettevõtted. 

Soojustustööde tegemisel tuleb süsteemi tootja juhendi kohaselt kinni pidada üksikute 

kihtide pealekandmise vahele jäävatest ajavahemikest. Ümbritseva keskkonna temperatuur 

peab soojustustööde tegemise ajal olema vahemikus 5–25 °C.  
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Lisa 2. Autori tähelepanekud ehitusprojekti koostamise ja ehitustööde kohta 

Vundamendid, sokkel, kallaksillutis 

Vundamendiks on paekivist vundament: 

1. Kui esineb mitte veekindlaid kohti keldri seinas tuleb taastada või paigaldada 

hürdroisolatsioon. 

2. Ümber hoone on vaja korrastada kallaksillutis. Sokli soojustustööde ja sillutise 

korrastamine tuleb teha samaaegselt. 

Seinad 

Silikaltsiit suurplokkidest välisseinte laiuseks on 420 mm viimistletud krohvi ja värviga. 

Välisseinad soojustatakse 200 mm fassaadivillaga. Vill peab liimimisel olema tagant 100 % 

kaetud liimiga. Enne soojustuse liimimist remontida seinas esinevad praod ja tühemikud 

ning vajadusel ankurdada välisseina paneeli väliskiht kandva konstruktsiooni külge. 

Viimistluskihiks fassaadisoojustuse liitsüsteemis on õhekrohv (tehnilised tingimused 

süsteemile ET-2 0404-0449) ja tellisplaat, mis tuleb paigaldada vastavalt tootjapoolsetele 

paigaldusjuhenditele. 

Katusekonstruktsioon 

1. Katusel asuvad ventilatsioonikorstna pitsid kontrollitakse ja vajadusel remonditakse. 

2. Katusele paigaldada turvatoodetest katuseluuk ja lumetõkked. 

3. Katuseluugi kõrvale katusel paigaldada katusesillad. Katusel hooldustööde või 

tulekustutus- ja päästemeeskonna turvalisuse tagamiseks tuleb paigaldada katuserööbas 

katuseharjale turvaköie kinnitamiseks. 

4. Katusele, mille kalle on suurem kui 1:8 ja räästa ülaserva kõrgus maapinnast üle 7 m, 

samuti kõigil hoonetel räästa kõrgusega üle 10 m, tuleb paigaldada piire (räästabarjäär). 

5. Külgfassaadide ja tuulekastide renoveerimise käigus paigaldatakse uus 

vihmaveesüsteem. 

Pööningulagi 

1. Pööningulagi puhastada prahist; Ehitada käigutee paneeli pinnast käidavale kõrgusele 

piki maja tsentrit laiusega 1,3 m; Paigaldada pööningu välisperimeetris plaatvilla 

vähemalt 1,2 m laiuselt, ülejäänud osale puistevilla; Kogu lõigus mainitud tehtavad tööd 

peavad vastama standardile EN 13501-1:2007+A1:2009. 

2. Pööninguluugi ümber lae pealt ehitada 400 mm kõrgune stabiilne piirdelaudis. 

Pööninguluugi ja käigutee vahele paigaldada kohtkindlalt redel pääsuks katusele. 

(EVS 812-7:2008/AC:2016). 
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Lisa 2. Järg 

Uksed, aknad 

1. Pööningu aknad vahetatakse uute vastu või olenevalt ventilatsioonisüsteemi valikust 

kasutatakse neid torude läbiviikudeks ja hiljem kaetakse soojustuse ja 

viimistlusmaterjaliga. 

2. Hoone välisuksed vahetatakse soojustatud keskkonnatingimustele vastavast metallist 

vaikselt sulguvate kahepoolsete uste vastu. 

3. Ehituse peatöövõttu kuulub ka SmartEnCity tingimustele vastav fonolukksüsteem (vt 

käesoleva uurimistöö punkti 1.5 alates leheküljest 24). 

4. Fassaadisoojustuse paigaldamisega tuleb akendele paigaldada uued aknaalusplekid 

ja nende paigaldus peab vastama fassaadisoojustuse liitsüsteemi paigaldusjuhistele 

(Ehitusteave OÜ tootele ET-2 0404-0449, WDVS/SILS – „Kasutusjuhend: sooja-

isolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine“). 

5. Paigaldatavatele akendele ja ustele paigaldatakse nii sisse kui väljapoole vastavalt 

spetsiaalne auru- ja tuuletõkketeip (näiteks greenteQ Folie PLENA või samaväärne 

toode). Arvestada tuleb, et teip peab olema piisava laiusega, sest tegu on 

rekonstrueeritava hoonega. 

6. Trepikodade ja keldrite aknad on seestpoolt avatavad, turvalised. 

7. Välisustele paigaldada evakuatsioonisulused (EVS 871:2017). 

8. Trepikoja ja keldri vaheline uks asendatakse tuletõkkeuksega EI60 (EVS-EN 13501-

2:2016); 

9. Keldris trepikodadevahelised ja tehnoruumide tuletõkkeuksed korrastada ja 

tihendada, et lõpptulemus vastaks tuleohutusnõuetele. 

10. Keldris tuleb tihendada ka trepikodadevahelised seinad vastavalt tuleohutusnõuetele 
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Lisa 3. Fassaaditsoonide skeemid ja arvutustabelid 

Fassaadi alusjoonis pärineb tüüpprojektist 1-317-10 ja erineb J. Kuperjanovi tn 2 

korterelamu tegelikust olukorrast (olemasoleval hoonel garaaži ei ole, räästa- ja sokliakende 

kuju ja arv teine). Jooniseid käsitleda informatiivselt, arvutustes on arvestatud olemasoleva 

olukorraga. 

 
Joonis L3. 1. Fassaaditsooni FAS-01 skeem 

 

 
Joonis L3. 2. Fassaaditsooni FAS-02 skeem
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Joonis L3. 3. Fassaaditsooni FAS-03 skeem 

 

 
Joonis L3. 4. Fassaaditsooni FAS-04 skeem 

  



 

75 

 

Lisa 3. Järg 

 
Joonis L3. 5. Fassaaditsooni FAS-05 skeem 

 

 
Joonis L3. 6. Fassaaditsooni FAS-06 skeem 
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Mahuarvutustes on fassaadi pindalast maha arvestatud avatäidete pindalad. Tsoonide ja 

avatäidete mõõtmed tüüpprojekti 1-317-10 järgi. 

Tabel L3. 1. Fassaaditsooni FAS-01 mahuarvutus 

FA
S-

0
1

 

Tsooni andmed   Arvutustulemus 

l, m h, m kogus, tk   pindala, 
m2 

veeplekk, 
jm 3,840 14,240 3   

     113,82 12,21 

       

Arvutus (ühe tsooni kohta)   

Maha Juurde Veeplekk   

avatäide 
tk A, m2 

Pale, 
m2 jm   

A-01 0 0,000 0,000 0,000   

A-02 0 0,000 0,000 0,000   

A-03 1 18,311 4,030 2,020   

A-04 0 0,000 0,000 0,000   

A-05 1 0,114 0,232 0,250   

VU-01 1 3,780 1,200 1,800   

 Kokku: 22,205 5,462 4,070   

 

 

Tabel L3. 2. Fassaaditsooni FAS-02 mahuarvutus 

FA
S-

0
2 

Tsooni andmed   Arvutustulemus 

l, m h, m kogus, tk   pindala, 
m2 

veeplekk, 
jm 108,640 1,660 4   

     459,84 239,16 

       

Arvutus (ühe tsooni kohta)   

Maha Juurde Veeplekk   

avatäide 
tk A, m2 

Pale, 
m2 jm   

A-01 10 37,018 11,100 22,300   

A-02 23 62,233 22,770 37,490   

A-03 0 0,000 0,000 0,000   

A-04 0 0,000 0,000 0,000   

A-05 0 0,000 0,000 0,000   

VU-01 0 0,000 0,000 0,000   

 Kokku: 99,251 33,870 59,790   
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Tabel L3. 3. Fassaaditsooni FAS-03 mahuarvutus 
FA

S-
0

3
 

Tsooni andmed   Arvutustulemus 

l, m h, m kogus, tk   pindala, 
m2 

veeplekk, 
jm 108,640 1,340 3   

     436,73 0,00 

       

Arvutus (ühe tsooni kohta)   

Maha Juurde Veeplekk   

avatäide 
tk A, m2 

Pale, 
m2 jm   

A-01 0 0,000 0,000 0,000   

A-02 0 0,000 0,000 0,000   

A-03 0 0,000 0,000 0,000   

A-04 0 0,000 0,000 0,000   

A-05 0 0,000 0,000 0,000   

VU-01 0 0,000 0,000 0,000   

 Kokku: 0,000 0,000 0,000 Avatäited puuduvad 

 

 

Tabel L3. 4. Fassaaditsooni FAS-04 mahuarvutus 

FA
S-

0
4 

Tsooni andmed   Arvutustulemus 

l, m h, m kogus, tk   pindala, 
m2 

veeplekk, 
jm 108,640 1,585 1   

  otsas. lisa 20,596  196,46 7,75 

       

Arvutus (ühe tsooni kohta)   

Maha Juurde Veeplekk   

avatäide 
tk A, m2 

Pale, 
m2 jm   

A-01 0 0,000 0,000 0,000   

A-02 0 0,000 0,000 0,000   

A-03 0 0,000 0,000 0,000   

A-04 0 0,000 0,000 0,000   

A-05 31 3,526 7,192 7,750   

VU-01 0 0,000 0,000 0,000   

 Kokku: 3,526 7,192 7,750   
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Tabel L3. 5. Fassaaditsooni FAS-05 mahuarvutus 
FA

S-
0

5
 

Tsooni andmed   Arvutustulemus 

l, m h, m kogus, tk   pindala, 
m2 

veeplekk, 
jm 108,640 1,200 1   

     130,37 0,00 

       

Arvutus (ühe tsooni kohta)   

Maha Juurde Veeplekk   

avatäide 
tk A, m2 

Pale, 
m2 jm   

A-01 0 0,000 0,000 0,000   

A-02 0 0,000 0,000 0,000   

A-03 0 0,000 0,000 0,000   

A-04 0 0,000 0,000 0,000   

A-05 0 0,000 0,000 0,000   

VU-01 0 0,000 0,000 0,000   

 Kokku: 0,000 0,000 0,000 Avatäited puuduvad 

 

 

Tabel L3. 6. Fassaaditsooni FAS-06 mahuarvutus 

FA
S-

0
6 

Tsooni andmed   Arvutustulemus 

l, m h, m kogus, tk   pindala, 
m2 

veeplekk, 
jm 114,760 0,720 1   

     79,91 20,40 

       

Arvutus (ühe tsooni kohta)   

Maha Juurde Veeplekk   

avatäide 
tk A, m2 

Pale, 
m2 jm   

A-01 0 0,000 0,000 0,000   

A-02 0 0,000 0,000 0,000   

A-03 0 0,000 0,000 0,000   

A-04 17 10,200 7,480 20,400   

A-05 0 0,000 0,000 0,000   

VU-01 0 0,000 0,000 0,000   

 Kokku: 10,200 7,480 20,400   

 

  



 

79 

 

Lisa 4. J. Kuperjanovi 2 rekonstrueerimisprojekti ehitushanke pakkumustabel 

HINNAPAKKUMUSTABEL Pakkumise nr:    

KORTERIÜHISTU: Kuperjanovi 2  
 

    
 

 

Tellija: Korteriühistu Kuperjanovi 2    
 

 

Töövõtja:     
 

 

Korterelamu aadress: J. Kuperjanovi tn2, Tartu linn    
 

 

     
 

 

     
 

 

Kood Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku  

maksumus 
Summa Selgitus 

1 VÄLISRAJATISED    0,00  

11 Ettevalmistus ja lammutus    0,00  

112 Olemasolevate ehitiste ja tarindite kaitse    0,00  

117 

Tarindite lammutamine, lammutusjäätmete kogumine ja 

laadimine 
   0,00  

118 Jäätmete ja tarbematerjali äravedu, kulud ladustamispaigas    0,00  

 …    0,00  

14 Hoonevälised ehitised    0,00  

141 Estakaadid, kaldteed, pandused    0,00  

142 Tugimüürid ja piirded    0,00  

143 Välistrepid    0,00  

144 Varikatused    0,00  

 …    0,00  

15 Välisvõrgud    0,00  

151 Drenaaž    0,00  

153 Välisvalgustus    0,00  

 …    0,00  

16 Kaeved maa-alal    0,00  

161 Mulded    0,00  

162 Kaeved    0,00  

163 Täide    0,00  

 …    0,00  

17 Maa-ala pinnakatted    0,00  

171 Haljastuse taastamine    0,00  

 …    0,00  

2 ALUSED JA VUNDAMENDID    0,00  

22 Vundamendid    0,00  

227 Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon    0,00  

 …    0,00  

23 Aluspõrandad    0,00  

227 Aluspõrandate sooja- ja hüdroisolatsioon    0,00  

 …    0,00  

24 Vaiad ja tugevdustarindid    0,00  

241 Kaevikute toestus ja ohutuspiirded    0,00  

248 

Olemasoleva ja naaberehitiste vundamentide tugevdustarindid 

ja toed 
   0,00  

 …    0,00  

3 KANDETARINDID    0,00  

32 Kandvad ja välisseinad    0,00  

327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon    0,00  

 Välisseinte soojustamine m2 1 337,22  0,00  

 Sokli hüdroisolatsioon m2 79,91  0,00  

 Sokli soojustamine m2 79,91  0,00  

328 Seinte fassaadikatted    0,00  

 Aknapalede viimistlus jm 820,37  0,00  

 Fassaad FAS-01 m2 113,82  0,00  

 Fassaad FAS-02 m2 459,84  0,00  

 Fassaad FAS-03 m2 436,73  0,00  

 Fassaad FAS-04 m2 196,46  0,00  

 Fassaad FAS-05 m2 130,37  0,00  

 Fassaad FAS-06 (sokkel) m2 79,91  0,00  

 …    0,00  

4 
FASSAADIELEMENDID JA 

KATUSED 
   0,00  

41 Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad    0,00  

 Klaasfassaad A-03 2020x9065, 3 tk m2 54,93  0,00  

 …    0,00  

42 Aknad    0,00  
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Kood Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku  

maksumus 
Summa Selgitus 

421 Aknalauad    0,00  

 Korteri aknalaud laiusega 420 mm+nina jm 240,48  0,00  

 Trepikoja aknalaud laiusega 420 mm+nina jm 6,87  0,00  

 Keldri aknalaud laiusega 420 mm+nina jm 21,78  0,00  

427 PVC aknad    0,00  

 Aken A-01 2230x1660 tk 40,00  0,00  

 Aken A-02 1630x1660 tk 92,00  0,00  

 Aken A-04 1200x500 tk 18,00  0,00  

 Aken A-05 250x455 tk 34,00  0,00  

 Tuuletõkketeip (kõik aknad) jm 1 115,61  0,00  

 Aurutõkketeip (kõik aknad) jm 1 115,61  0,00  

 Veeplekid jm 279,52  0,00  

 Akende ja fassaadi nurgaplekid jm 820,37  0,00  

 …    0,00  

43 Välisuksed    0,00  

431 Lukustus ja varustus    0,00  

 Välisukse ja fassaadi nurgaplekid jm 18,00  0,00  

 Välisukse alune katteplekk (sees ja väljas) jm 10,80  0,00  

 Välisukse VU-1 lukustus ja uksesulgur tk 3,00  0,00  

433 Terasuksed    0,00  

 Välisuks VU-1 tk 3,00  0,00  

 …    0,00  

47 Piirded ja käiguteed    0,00  

471 Pööningu käigutee, seadmete hooldusplatvormid    0,00  

473 Metallist piirded    0,00  

 Katuse turvavarustus - metallist relss turvaköie kinnitamiseks    0,00  

 Katuse lumetõke koos kinnitusega    0,00  

 Metallist trepipiirete ja pööninguredelite taastamine    0,00  

 Kahjustatud käsipuude asendamine    0,00  

476 Puidust piirded    0,00  

 Trepikoja pääs pööningule - kõrgendatud piirde ehitamine    0,00  

 Soojustatud pööninguluukide paigaldus    0,00  

 …    0,00  

48 Katusetarindid    0,00  

486 Puittarindid    0,00  

487 Sooja- ja hüdroisolatsioon    0,00  

488 Katusekatted    0,00  

 …    0,00  

5 
RUUMITARINDID JA 

PINNAKATTED 
   0,00  

52 Siseuksed    0,00  

523 Terasest tuletõkkeuksed koos plekkidega    0,00  

 Olemasolevate tuletõkkeuste taastamine    0,00  

 …    0,00  

53/54 Siseseinte ja lagede pinnakatted    0,00  

 Siseviimistluse taastamine    0,00  

 Korterite akende  sisemiste palede taastamine m2 284,51  0,00  

 Trepikodade akende sisemiste palede taastamine m2 26,85  0,00  

 Keldriakende sisemiste palede taastamine m2 16,63  0,00  

 

Trepikodade seinte ja lagede/trepialuste krohvimine, 

pahteldamine ja värvimine 
   0,00  

 …    0,00  

56 Põrandad ja põrandakatted    0,00  

562 

Trepikodade põrandate tasandus ehituse käigus rikutud 

kohtades 
   0,00  

 …    0,00  

6 SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED    0,00  

68 Lõõrid, korstnad ja küttekolded    0,00  

 Ventilatsioonilõõride õhutiheduse taastamine korterites    0,00  

 …    0,00  

7 TEHNOSÜSTEEMID    0,00  

71 Veevarustus ja kanalisatsioon    0,00  

711 Veevarustusele kaugloetavate veemõõturite paigaldus    0,00  

712 

Avariiliste kanalisatsioonipüstakute parandus termokahaneva 

materjaliga 
   0,00  

 …    0,00  

72 Küte, ventilatsioon ja jahutus    0,00  

721 Küttetorustikud    0,00  

722 Küttekehad    0,00  
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Kood Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku  

maksumus 
Summa Selgitus 

723 Katlamajad, soojasolmed, boilerid    0,00  

724 Ventilatsiooniseadmed    0,00  

 Ventilatsiooniseadmete alused (v.a.) käiguteed    0,00  

 Ventilatsiooniseadmete tõstmine    0,00  

 Ventilatsiooniseadmete nõrkvoolutööd    0,00  

 Ventilatsiooniseadmete seadistamine    0,00  

725 

Ventilatsioonitorustikud, kandurid, kinnitusvahendid, 

soojaisolatsioon, hüdroisolatsioon, läbiviikude tihendamine ja 

ilmastikukindlaks tegemine (näiteks D200 katuse läbiviigu 

kate) 

   0,00  

 Väljatõmbeplafoonid (tuletõkkeplafoonid, suunatavad)    0,00  

 Sissepuhke plafoonid (tuletõkkeplafoonid, suunatavad)    0,00  

 

Toruläbiviikude ümbert siseviimistluse taastamine (kui 

välisseina sisemine pool on kvaliteetselt viimistletud, 

rosettidega) 

   0,00  

726 Jahutusseadmed    0,00  

727 Jahutustorustikud    0,00  

 …    0,00  

74 Tugevvoolupaigaldis    0,00  

741 Elektri peajaotussüsteemid    0,00  

742 Kaabliteed    0,00  

743 Kaabeldus    0,00  

 

Päikesepaneelide paigaldus (nõrkvoolu ühenduste 

valmidusega) 
   0,00  

744 Valgustussüsteemid    0,00  

746 Piksekaitse ja maandus    0,00  

747 Varutoiteseadmed    0,00  

 …    0,00  

75 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika    0,00  

751 Hooneautomaatika    0,00  

752 Pöikesepaneelide nõrkvooluühendused ja seadistamine    0,00  

753 Andmevõrgud, telefoni-ja infoedastussüsteemid    0,00  

754 Turvasüsteemid (kaamerad)    0,00  

 …    0,00  

8 
EHITUSPLATSI 

KORRALDUSKULUD 
   0,00  

81 Ajutised ehitised ehitusplatsil    0,00  

811 Soojakud ja olmeruumid    0,00  

812 Teed ja laod    0,00  

813 Kraanateed    0,00  

814 Seadmeplatsid ja töökohad    0,00  

815 Piirded ja reklaamtahvlid    0,00  

816 Ehitiste kaitse    0,00  

817 Tööohutusmeetmed    0,00  

818 Tellingud, lavad ja tõstukid    0,00  

 …    0,00  

82 Ajutised tehnosüsteemid    0,00  

821 Vesi ja kanalisatsioon    0,00  

822 Elektripaigaldis    0,00  

823 Valgustus    0,00  

824 Side ja infosüsteemid    0,00  

825 Ajutine küte    0,00  

 …    0,00  

83 Masinad ja seadmed    0,00  

831 Betooni-ja segusõlmed    0,00  

832 Mobiilkraanad    0,00  

833 Tornkraanad    0,00  

834 Ehitusliftid    0,00  

835 Betoonipumbad    0,00  

 …    0,00  

84 Tööriistad ja instrumendid    0,00  

 …    0,00  

85 Abimaterjal    0,00  

 …    0,00  

86 Energiakulu    0,00  

861 Elektrikulu    0,00  

862 Veekulu    0,00  

863 Gaasikulu    0,00  

864 Kütteõlikulu    0,00  

865 Kaugküte    0,00  

 …    0,00  
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Kood Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku  

maksumus 
Summa Selgitus 

87 Veod    0,00  

871 Materjalide vedu    0,00  

872 Seadmete ja masinate vedu    0,00  

873 Töötajate vedu    0,00  

874 Jäätmekäitlus    0,00  

 …    0,00  

9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD    0,00  

91 Juhtimiskulud    0,00  

911 ITP palgad    0,00  

912 Kontori ülalpidamiskulud    0,00  

913 Abitööliste palgad    0,00  

914 Proovide võtmine ja katsetamine    0,00  

915 Valve    0,00  

916 Esinduskulud    0,00  

917 Koolitus    0,00  

 …    0,00  

92 Kulud abistavatele tegevustele    0,00  

921 Mõõtmine    0,00  

922 Parandus- ja remonditööd    0,00  

923 Ruumide korrashoid    0,00  

924 Ehitusplatsi korrashoid    0,00  

925 Lõplik koristamine    0,00  

 …    0,00  

93 Erikulud seoses tegevusega välisriikides    0,00  

 …    0,00  

94 Talvised lisakulud    0,00  

941 Lume- ja jääkoristus    0,00  

942 Ajutine täiendav soojaisolatsioon    0,00  

943 Hoonete kütmine ja kuivatamine    0,00  

944 Ehitise tarindite soojendamine    0,00  

 …    0,00  

96 Lepingu erikulud    0,00  

961 Ehitustööde kindlustus    0,00  

962 Ehitusaegsed rahastamiskulud    0,00  

963 Garantiiaja tagatis, -kindlustus    0,00  

964 Garantiiaja parandustööd    0,00  

967 Ehitusplatsi rent    0,00  

 …    0,00  

10 KOKKU    0,00  

  Käibemaks 20%: 0  

  
  SUMMA: 0  
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Tabel L5. 1. Kogu fassaadi viimistlus krohvitud ja värvitud 

3 KANDETARINDID    73927,50  

32 Kandvad ja välisseinad    73927,50  

327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon      

 Välisseinte soojustamine m2 1 337,22  0,00 pole muutuja 

 Sokli hüdroisolatsioon m2 79,91  0,00 pole muutuja 

 
Sokli soojustamine m2 79,91  0,00 pole muutuja 

328 Seinte fassaadikatted+aluspind      

 Aknapalede viimistlus jm 820,37 15,00 12305,55  

 Fassaad FAS-01 m2 113,82 42,00 4780,26 krohv+värv (trepikoja akende  ümbrus) 

 
Fassaad FAS-02 m2 459,84 42,00 19313,45 krohv+värv (akende vahel ühel korrusel) 

 Fassaad FAS-03 m2 436,73 42,00 18342,78 krohv+värv (akende all korruste vahel) 

 
Fassaad FAS-04 m2 196,46 42,00 8251,16 krohv+värv (räästa all) 

 
Fassaad FAS-05 m2 130,37 52,00 6779,14 

krohv+värv (vandaalikindlam, 1. korruse 

akende all) 

 
Fassaad FAS-06 (sokkel) m2 79,91 52,00 4155,17 krohv+värv (vandaalikindlam, sokkel) 

 

Tabel L5. 2. Kogu fassaad kaetud tellisplaadiga 

3 KANDETARINDID    137382,92  

32 Kandvad ja välisseinad    137382,92  

327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon      

 Välisseinte soojustamine m2 1 337,22  0,00 pole muutuja 

 
Sokli hüdroisolatsioon m2 79,91  0,00 pole muutuja 

 Sokli soojustamine m2 79,91  0,00 pole muutuja 

328 Seinte fassaadikatted+aluspind      

 Aknapalede viimistlus jm 820,37 50,00 41018,50  

 Fassaad FAS-01 m2 113,82 68,00 7739,46 tellisplaat (trepikoja akende  ümbrus) 

 Fassaad FAS-02 m2 459,84 68,00 31269,39 tellisplaat (akende vahel ühel korrusel) 

 
Fassaad FAS-03 m2 436,73 68,00 29697,83 tellisplaat (akende all korruste vahel) 

 Fassaad FAS-04 m2 196,46 68,00 13359,02 tellisplaat (räästa all) 

 Fassaad FAS-05 m2 130,37 68,00 8865,02 tellisplaat (1. korruse akende all) 

 
Fassaad FAS-06 (sokkel) m2 79,91 68,00 5433,69 tellisplaat (sokkel) 
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Tabel L5. 3. Kombinatsioon: osa fassaadi krohvitud ja värvitud ning osa kaetud tellisplaadiga: variant 1 

3 KANDETARINDID    90032,96  

32 Kandvad ja välisseinad    90032,96  

327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon      

 Välisseinte soojustamine m2 1 337,22  0,00 pole muutuja 

 Sokli hüdroisolatsioon m2 79,91  0,00 pole muutuja 

 
Sokli soojustamine m2 79,91  0,00 pole muutuja 

328 Seinte fassaadikatted+aluspind      

 Aknapalede viimistlus jm 780,77 15,00 11711,55 krohv+värv 

 Aknapalede viimistlus (sokkel) jm 39,60 50,00 1980,00 tellisplaat 

 
Fassaad FAS-01 m2 113,82 42,00 4780,26 krohv+värv (trepikoja akende  ümbrus) 

 Fassaad FAS-02 m2 459,84 42,00 19313,45 krohv+värv (akende vahel ühel korrusel) 

 
Fassaad FAS-03 m2 436,73 68,00 29697,83 tellisplaat (akende all korruste vahel) 

 Fassaad FAS-04 m2 196,46 42,00 8251,16 krohv+värv (räästa all) 

 
Fassaad FAS-05 m2 130,37 68,00 8865,02 tellisplaat (1. korruse akende all) 

 Fassaad FAS-06 (sokkel) m2 79,91 68,00 5433,69 tellisplaat (sokkel) 

 

Tabel L5. 4. Kombinatsioon: osa fassaadi krohvitud ja värvitud ning osa kaetud tellisplaadiga: variant 2 

3 KANDETARINDID    87947,07  

32 Kandvad ja välisseinad    87947,07  

327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon      

 Välisseinte soojustamine m2 1 337,22  0,00 pole muutuja 

 Sokli hüdroisolatsioon m2 79,91  0,00 pole muutuja 

 
Sokli soojustamine m2 79,91  0,00 pole muutuja 

328 Seinte fassaadikatted+aluspind      

 Aknapalede viimistlus jm 780,77 15,00 11711,55 krohv+värv 

 Aknapalede viimistlus (sokkel) jm 39,60 50,00 1980,00 tellisplaat 

 
Fassaad FAS-01 m2 113,82 42,00 4780,26 krohv+värv (trepikoja akende  ümbrus) 

 Fassaad FAS-02 m2 459,84 42,00 19313,45 krohv+värv (akende vahel ühel korrusel) 

 
Fassaad FAS-03 m2 436,73 68,00 29697,83 tellisplaat (akende all korruste vahel) 

 Fassaad FAS-04 m2 196,46 42,00 8251,16 krohv+värv (räästa all) 

 
Fassaad FAS-05 m2 130,37 52,00 6779,14 krohv+värv (vand. kindlam) 

 
Fassaad FAS-06 (sokkel) m2 79,91 68,00 5433,69 tellisplaat (sokkel) 
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