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Muinsusväärtuslik energiatõhus
Näidis: restureerimine koos 

energiatõhusaks renoveerimisega
• Restaureerimine ja energiatõhusus

• Alternatiivenergiaallikad

• Keskkonnasäästlikkus

• Efektiivsus ja optimaalsus

• Ekskursioon koos loenguga gruppidele: energiatõhusaks 
renoveerimine ja restaureerimine, alternatiivenergiate 
kasutamine, maja ajalugu

• Ateljee, nõupidamisteruum, saun, käsitöötuba, 
raamatukogu

Restaureerimine
• 1870-nendatel ehitatud palkhoone – tsaariaegne kasarmu tuletorni 

teenijatele, juurdeehitus 1893 (laoruum – tänane ateljee)

• Palgid restaureeritud

• Laepealt leitud käsitsi tehtud tellised kasutati dekoratiivseintes

• Algsed põrandalauad (7 cm paksud) puhastatud ja tagasi pandud

• Välimised aknaraamid taastatud

• Vundament puhastatud ja lubajatud (nn ohvrikiht)

• Korstnad puhastatud ja lubjatud

• Katus ehitatud esialgse eeskujul (paani suurus, jaotus, käsitsi valtsimine, 
katuse renn jne)

• Välislaudis osaliselt vana puhastatud ja tagasi paigaldatud,                                            
osaliselt vana järgi uus tehtud

Üldist
• Tavaliselt on lubatud: pööningu vahelae soojustamine, akende 

tihendamine, akendele sissepoole klaaspaketi panemine, kütte- ja 
ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. 

• Nüüdseks on CO2 programmi raames energiatõhusamaks muudetavate 
hoonete hulgas ka ligi 80 mälestist, neile koostatakse selleks 
muinsuskaitse eritingimused, mis määravad kuidas seda tehakse. 

• Ehitismälestiste restaureerimine eeldab MKA-ga kooskõlastatud projekti, 
mille aluseks on muinsuskaitse eritingimused: hinnang olemasolevale 
olukorrale ja kavandatavale funktsioonile (mitte alati ei ole võimalik 
säilitada hoonete ajaloolist funktsiooni).

• Funktsioonist sõltuvalt lubatakse elumajadesse sisse ehitada 
pesemisruumid, tallidest saavad kas kultuurikeskused, konverentsisaalid 
või koolivõimlad jne. 

Restaureerimise tingimused
• Hoone on soojustatud seestpoolt, et säilitada maja esialgsed 

mõõtmed ja kuju

• Akende mõõtmed ja kuju säilitati, seespool kasutatakse üht 
suurt aknapinda, et tagada vanade akende parim 
visualiseering

• Vundamenti ei soojustatud

• Välislaudis, katus jm detailid kas taastatud ja tagasi 
paigaldatud või tehtud vanade eeskujul

• Uued detailid ja tehnilised lahendused varjatud, et tagada 
võimalikult autentne vaade majale nii seest kui väljast

• VE näide ja teised lahendused !

Restaureerimise näited naabrite juures
• Ilmajaama vundament – lahendatud meie majast erinevalt: sokkel soojustati, et 

mitte soojustada põrandaid, nii ei võetud algseid põrandaid üles ega laudpõranda 
all olevat krohvikihti välja. Viimane on iseenesest harvaesinev ehitustehniline 
lahendus ning seepärast ka tähelepanuvääriv.

• Detailid: 

– Ilmajaama paekivist kuur on kavas kasutusele võtta uues funktsioonis, 
mistõttu on lubatud ka korstna ehitus. Kas lahendada see moodsa 
metallkorstnana (nt päästejaama paadikuur) või ajaloolist eeskuju järgivana, 
kaalutakse alati eraldi. 

– Akende suurused jms: Ilmajaama hoonet remonditi 1990.aastate algul, ajal, 
mil hoone ei olnud veel riikliku kaitse all. 

• Päästejaam – peamiselt palkide ja puitosade vahetus, sisseehitatud küttekolle, 
kööginurk ja tualett.

• Vilsandi tuletorni teenijate elamu vahimaja – sarnased ehitised                           
Eestis tuletornide kompleksides. 



13.05.2013

2

Energiatõhusus

• Soojustus

– Soe ühtlane “karp”

– Laudis, tuuletõke, palk, 30cm vill, 5cm rooplaat, 2cm savikrohv, 
torustik, 5cm savikrohv, kaseiinvärv

– Vesi-seinaküte

• Ökonoomsed seadmed

• Soojustagastusega ventilatsioon

• Pliidipudelid

• Heitvee soojustagastus 

• Tasuvus – 30kWh /m2 aastas versus 170+

Alternatiivenergiaallikad

• Vihmavee kasutamine tarbeveena

• Päikeseenergia vee soojendamiseks

• Maaküte

• Tuulik

Keskkonnasääst

• Vihmavee kasutamine tarbeveena

• Päikeseenergia vee soojendamiseks

• Maaküte

• Tuulik

• Puit – “mere kuiv”

• Pliidipudelid 

• Reovee pinnasfiltersüsteem: 

– geomembraan – pinnase täielik kaitstus reovee eest

– torustiksüsteem  puhastumise tagamiseks

Spetsialistid
• Muinisuskaitse alal:

– Arc Projekt OÜ, www.arc.ee

– Muinsuskaitseamet, www.muinas.ee

– Olev Suuder, olev@arc.ee

• Reovee pinnasfiltersüsteem

– Keskkonnaamet, www.keskkonnaamet.ee

– OÜ AquaProject, www.aquaproject.ee

• Energiatõhususe simulatsioon ja arvutused

– Tõnu Mauring, tonu.mauring.001@ut.ee

– TÜ energiatõhusa ehituse tuumiklabor

– PassiveHouse OÜ, www.passivehouse.ee

Teenused

• Ekskursioonid 

• Ateljee – kontserdid, vastuvõtud, kunsti ja 
muusika töötoad, treeningud, ... 

• Nõupidamisteruum

• Saun

• Käsitöötuba

• Raamatukogu

Kontakt

• http://vilsandi.inotexgroup.eu

• +372 50 64 579

• vilsandi@inotexgroup.eu

» Vaata: 
http://www.youtube.com/watch?v=qRRzVAJZlOw


