Innovaatilised lahendused
hoonete renoveerimisel
Targo Kalamees
Liginullenergiahoonete uurimisrühm
Targa linna tippkeskus (Finest Twins)
Tallinna Tehnikaülikool
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Ettekande sisu


Tulevik – linna pikaajalise renoveerimiskava valiku tugi



Olevik – ringmajandus hoonete rekonstrueerimisel



Parim praktika – tehaseline renoveerimine / uuenduslik moodulrenoveerimine
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Eesti hoonefond
80% tänastest hoonetest on
2050. aastal kasutusel;
 75% sellest pole energiatõhus;
 Tervikrenoveerimine säästab:





70 – 80% soojust;
20 – 30% elektrit;

Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline
strateegia
 KOV pikaajaline kliimakava
 Kliimaeesmärkide täitmisel tagatakse
ilus ja hea elukeskkond ja linnamiljöö;


Stratreegia
kliimaneutraalsuse
suunas

Kohalike omavalitsuste roll renoveerimislaines
Linna kliimaeesmärkide saavutamine
 Hea elukeskkonna plaanimine ja tagamine
 Linna arengukava eesmärkide tagamine
ehitusvaldkonnas




Kodanike ja ettevõtete nõustamine
(suurem teadlikkus / projektipõhised otsused)

Ressursside (aeg, raha, loodusvarad) tõhus kasutus
 Avalik sektor renoveerimislaine eestvedajana


“Cities should play the role of orchestra conductors
–
rather than musicians”
4
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LINNA PIKAAJALISE RENOVEERIMISKAVA
VALIKU TUGI – VISIOON
5

Loodav tööriist võimaldab


Kujundada strateegiad:







Piirkonna kliimaneutraalsuse
ja nullsaaste eesmärk
Energiakasutuse minimeerimine
Kasutusea pikendamine
Etapiline renoveerimine
Maksumus:







Elukaare maksumus
Investeeringu piir

…

Toetab andmepõhist otsustamist
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Linna, kui terviku hoonestu renoveerimine

4

Platvorm


Aluseks on Eesti ehitatud
keskkonna ruumiline digikaksik:

Platvorm


Projekti abil:


Piirkond:




määra piirkond kaardilt
sisesta Ehitisregistri koodid
sisesta katastriüksuse numbrid

5

Platvorm


Projekti abil:



Piirkond
Piirangud
(sidumine andmebaasidega)

Muinsuskaitse ala
Miljööväärtuslik ala

Platvorm


Projekti abil:




Piirkond
Piirangud
Hoone energiakasutus ja sisekliima


FinestTwins DigiAudit



sisesta oma andmed
tüüphoonete statistika
…
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Platvorm


Projekti abil:





Piirkond
Piirangud
Hoone energiakasutus ja sisekliima
Lokaalne elektri ja soojuse
tootmise potentsiaal:




päikesepaneelid
(orientatsioon, varjud, …)
energiadoonorlus

Platvorm


Projekti abil:






Piirkond
Piirangud
Hoone energiakasutus ja sisekliima
Lokaalne elekter ja soojus
Hoonete geomeetria täpsusaste:





LOD1 (EHR)
LOD2 (Maa-amet)
andmed energiamärgisest
sisesta oma andmed
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Sisendandmed
EHR 3D digikaksiku täiendamine
 Tehnilised sisendandmed






Hoone olemasolev lahendus, olukord
Varasemad renoveerimistööd
Mööda pääsmatu renoveerimine:




hoone audit – sisesta oma andmed
tüüphoonete statistika
masinõpetatud tänavavaade

Lisafunktsioonid
EHR digikaksik
 Tehnilised sisendandmed
 Renoveerimise maksumus:







KredEx, KIK, RTA toetused
RKAS, KOV hanked
oma andmed
…
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Lisafunktsioonid
EHR digikaksik
 Tehnilised sisendandmed
 Renoveerimise maksumus
 Tehnilised lahendused:








KredEx, KIK, RTA toetused
RKAS, KOV hanked
ajastupõhised näidislahendused
ettevõtete tüüplahendused
oma lahendused

Lisafunktsioonid
EHR digikaksik
 Tehnilised sisendandmed
 Renoveerimise maksumus
 Tehnilised lahendused


Omaniku soovid ja rahulolu
 Rahvastiku areng
 Piirkonna arenguplaanid
 Juurdepääsetavus
 …
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Aitäh, kuulamast!


Järgmiste innovaatiliste renoveerimisprojektide võimalusi









Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years
Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions
Technical support to clean energy transition plans and strategies in
municipalities and regions
Addressing building related interventions for vulnerable districts
Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale
regions
Demonstrate the use of Digital Logbook for buildings
Cost-effective, sustainable multi-functional and/or prefabricated holistic
renovation packages, integrating RES and including re-used and
recycled materials
19

http://finesttwins.eu/events/smart-city-workshops

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9317
2509551?pwd=S0xndnh
xcWdxNEI4WFV3MThjR
Xgwdz09
Meeting ID: 931 7250 9551
Passcode: 9sXrYk
20
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RINGMAJANDUS HOONETE
RENOVEERIMISEL
21

Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia
≈ 14 000 korterelamut, ≈ 18 miljon m2
 Rekonstrueerida C-klassi aastaks:






2030 22%,
2040 64%,
2050 100%.

54 mln m²
 22 mld €
 400 €/m²
 Lammutamise prognoos 2050





5 000 korterelamut
10 000 mitteeluhoonet
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Ehitusseadustik
§ 9. Keskkonnasäästlikkuse põhimõte
Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine peab olema võimalikult keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasutada loodusvarasid.
 § 11. Ehitisele esitatavad nõuded
Ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad:
…
7) loodusvarade säästvat kasutamist:




ehitiste, nende materjalide ja osade ringlussevõetavust pärast lammutamist,
ehitiste vastupidavust,
keskkonnasõbraliku tooraine ja teisese materjali kasutamist ehitistes,



kasutada toodete keskkonnadeklaratsioone (EP).




Ehitus- ja lammutusjäätmed


Ehitamine objektil
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Materjali hoiutingimused


Ehitamine objektil

Jäätmete minimeerimine, kasutamine


Ehitamine majatehases
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Materjali korduvkasutus, uuskasutus, ümbertöötlus


Ehitamine majatehases

Hoonete lammutus
Kui palju on materjale?
 Materjalide omadused?







tugevus
ehitusfüüsikalised
omadused
mikrobioloogiline saastatus

Kuidas hoonet lammutada
nii, et võimalikult saaks
materjale korduvkasutada?
 Kus ja kuidas materjale
säilitada kasutamiseni?
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Ringmajandus ehituses ja renoveerimisel

DRIVE0
Driving decarbonization of the EU building stock by enhancing
a consumer centred and locally based circular renovation process
Kuuma 4, Saue

15

Uued materjalid hoones
Eeltoodetud lisasoojustuselemendid
 Sõrmjätkuga prussid
 Puistevill
 Puitlaudis fassaadiks (lai räästas)


Olemasolevate materjalide korduvkasutus samas hoones
Seinaelementide demonteerimine, lahti
harutamine ja korduvkasutus
 Vanad radiaatorid (puhastus, kontroll, trepikojas)
 Sokli betoon, korstna tellised: tee alus, betoon
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Olemasolevate materjalide korduvkasutus teisel hoonel
Vana katusepleki uus elu lauda katusel
 Vanad aknad uue tehasehoone ehitusel
 Kokku ehitamine ja lahti ehitamine





Lisasoojustuselementidest ridaelamu ehitus
Erineva elueaga ehitusosade vahetus

Olemasolevate materjalide uuskasutus


Torud (vesi, küte)
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Tulevikuks teistele ka midagi


Uus materjal:






Materjalide korduvkasutus:





Prussid puidujäätmetest
Biomaterjalist soojustus, tuuletõke
Vana laudise korduvkasutus fassaadis
Valgustid
Aknad (klaaspaketile klaasi lisamine)

Materjalide ümbertöötlus:



El. kaablid
Vana soojustus

PARIM PRAKTIKA –
TEHASELNE REKONSTRUEERIMINE
36
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Ehitame nagu alati


Renoveerimine täna





Kestab kaua
Ehitusniiskuse probleemid
Ehituskvaliteet
Lõpptulemuse kvaliteet

Nõudlus - maksumus
Käsitöö –
nõudluse kasvades kasvab maksumus
 Tööstuslik tootmine –
mastaabiefekt alandab maksumust
süsteemsus tõstab kvaliteet
lühem ehitsaeg häirib vähem hoone kasutajaid
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Renoveerimine eeltoodetud lisasoojustuselementidega

Akaeemia 5a prototüüp Matek’i tehases


Vajalik:


Prototüübi välja mõtlemine

20

Timbeco Kuuma 4 prototüüp


Vajalik:




Prototüüp, paigalduse testimine;
Soojus- ja niiskuslik toimivus 1a.;
Selgus:






teostatavuse võimalikkus
detailide lahendused
„kas käed mahuvad vahele“
ajakulu
täiendava arendustöö vajalikkus

Timbeco Kuuma 4 prototüüp


Vajalik:




Prototüüp, paigalduse testimine;
Soojus- ja niiskuslik toimivus 1a.;
Selgus:








teostatavuse võimalikkus
detailide lahendused
„kas käed mahuvad vahele“
ajakulu
täiendava arendustöö vajalikkus
soojus- ja niiskuslik toimivus
…
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Akaeemia 5a pilootrenoveerimine

Optimaalne lahendus
Kuluoptimaalsus, €
 Elutsükli analüüs, CO2
 Kogu energiakulu, kWh/m2a


Embodied CO2 of additional insulation solutions of external walls
40
35

kgCO2/facade m2

30
25
20
15

37
28

31
25
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5
0
Prefab element with
Prefab element with
Prefab element with
Prefab element with
rockwool windstopper rockwool windstopper
fibre cement
fibre cement
windstopper board and windstopper board and board and fibre cement board and wooden
façade cladding
façade board
wooden façade
fibre cement façade
cladding
board

ETICS ‐ rockwool

ETICS ‐ EPS
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Elementide kinnitus
Fassaadi ankurdus, tugevdamine
 Kinnituskronstein


Kõrghoone tehaseline renoveerimine


Open innovation living labs for Positive Energy Neighbourhood




Kvartali põhine renoveerimine

Partnerid Eestist:








Tartu linn
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu ülikool
TREA
Balti uuringute instituut
Fortum
Eesti Energia
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Kokkuvõte
Renoveerimiseelne olukord (sh. uued ja ol.olevad materjalid)
 Tootearendustöö (TRL1 – TRL9) ja toimivuse tagamine
 Materjalikihid lisasoojustuselemendis (tuuletõke, õhu.- ja aurutõke)
 Logistika
 Elementide tõstmine ja paigaldus (räästa alla, läbipaine, traavers)
 Kinnitus, tihendamine
 Niiskusturvalisus (projekteerimine, ehitamine, ajutine vihmakaitse)
 Materjalide ringmajandus (sh. uued ja ol.olevad materjalid)
 Turvalisus ja ohutus objektil (sh. hoone kasutajad)
 Projekti ja protsessi juhtimine


Trac4Serial

Aitäh, kuulamast!


Järgmiste innovaatiliste renoveerimisprojektide võimalusi









Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years
Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions
Technical support to clean energy transition plans and strategies in
municipalities and regions
Addressing building related interventions for vulnerable districts
Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale
regions
Demonstrate the use of Digital Logbook for buildings
Cost-effective, sustainable multi-functional and/or prefabricated holistic
renovation packages, integrating RES and including re-used and
recycled materials
48
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