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Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 
Miljööalade osakond 

Raekoja plats 12, III korrus 
 

•  Riin Alatalu (Nõmme, Kadriorg) – osakonna juhataja 

•  Erja-Liina Raidma (Kalamaja, Veerenni, 
Kassisaba, Süda-Tatari) - peaspetsialist 

•  Eili Siraki (Uue-Maailma, Kitseküla,Torupilli, Raua, 
Sikupilli, Pirita, Merivälja) - peaspetsialist 

•  Yoko Alender (Pelgulinn, Laevastiku, Pelguranna, 
Kopli-Niidi, Lille, Järve) - peaspetsialist 

•  Anneli Jüristo (Värvipassid, 
Restaureerimistoetused) - vanemspetsialist 



•  Töö projektide ja planeeringutega (objektil 
ja kontoris), kooskõlastamine, hoonete 
vastu võtmine (objektil) 

•  Kodanike nõustamine 
•  Teavitustöö: trükised, õpperingkäigud, 

loengud jms 
 
•  Värvipassid 
•  Restaureerimistoetused 



Kaitse 
•  kultuurimälestis (riiklik kaitse, 

muinsuskaitseseadus) 
•  muinsuskaitseala (riiklik kaitse, 

muinsuskaitseseadus) 
•  miljööväärtuslik hoonestusala (kohalik 

kaitse, planeerimisseadus) 



Tallinna miljööalad 
Tallinna Üldplaneering (kehtestatud 11.01.2001) 

 



Tallinna kesklinna miljööväärtuslike 
hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste 

teemaplaneering 



 
MILJÖÖALAD  

 
kehtivad ja kavandatavad 

 
Nõmme, Kadriorg, Kalamaja, Pelgulinn 

Uue-Maailma, Kassisaba, Veerenni, 
Süda-Tatari, Kitseküla, Torupilli, Raua, 
Pirita, Merivälja, Laevastiku, Sikupilli, 
Pelguranna, Kopli-Niidi, Lille, Järve 



Kassisaba 



PÕHILISED HOONETÜÜBID 
 

•  Lenderi maja 1890-1914 palkmaja 
•  Tallinna maja 1920.dad – 1940 

kivitrepikojaga puitmaja 
•  Funktsionalistlik kortermaja 1930.-1950 
•  Stalinistlik kortermaja (nii puit- kui 

kivikonstruktsioonis) 1950dad 
•  Eramud Tsaariajast tänapäevani 
•  Uushooned (al. 1960. ehitatud) 



Sisekliima ajaloolises hoones 

•  Lenderi ja Tallinna majades, kui on maja, aknaid 
ja küttekoldeid hooldatud, on sisekliima reeglina 
hea. 

•  Toimib õhuvahetus akende ja küttekeha abil. 
•  Probleemid tekivad hoone oskamatul 

renoveerimisel (tihedate materjalide kasutamine 
ilma ventilatsiooni tõhustamiseta), või 
abiruumide eluruumidena kasutusele võtmisel. 





Renoveerimisest miljööalal 

•  Põhimõtteline erinevus miljööaladel on 
selles, et esimeseks kriteeriumiks on 
hoone autentse ajaloolise arhitektuurse 
välisilme säilitamine. Imiteerivate 
materjalide kasutamine, uste-akende 
puhul plast ja metall on keelatud - 
eesmärgiks on pigem restaureerimine 
kui asendamine. 



Põhitõed soojapidavusest 

•  Palkmaja soojapidavus on hea 
•  Probleemiks võib olla tuulepidavus kuna 

palgivahesid tihendanud takk on ära 
vajunud 

•  Suurem osa soojakadudest toimub 
horisontaalpindade kaudu 



AJALOOLISTE HOONETE 
VÄLISSEINTE SOOJUSTAMINE 

 
Võimalik ainult säilitades puitlaudisega majade arhitektuurses ilmes iseloomulikud 

jooned: 
 
•  säilinud algsed fassaadidetailid tuleb renoveerimisel säilitada – soojustamise 

soovi korral tuleb kaaluda, kas detailide eemaldamine ja pärast soojustamist 
paigaldamine on võimalik ja tasuv. 

•  sokkel on üldjuhul seinapinnast eenduv (va Pelgulinna barakid) – st soojustada 
ei saa paksemalt kui soklini, või siis soojustada koos sokliga. 

•  kivitrepikoda on seinapinnast eenduv – st soojustada ei saa paksemalt kui kuni 
4-5 cm trepikojapinnast.  

•  aknad on laudisega majadel seina tasapinnas – st välised aknapõsed ei ole 
soovitavad; aknad tuleb soojustades väljapoole tõsta, maksab u 1500 krooni aken 
pluss siseremont. 

•  krohvitud majadel (ka puidust krohvitud majadel) on enamasti 5-10 cm aknapõsed, 
niisiis krohviviimistluse puhul on üldjuhul mõõdukate aknapõskede teke 
aktsepteeritav. 

•  tulemüür PEAB jääma laudisepinnast eenduma, see on tuleohutusnõue – st 
soojustada ei saa paksemalt kui tulemüür lubab (juhul kui majal on tulemüür) 



Halb tulemus: Aknad aukus ja erinevate jaotustega, osaliselt 
plastaknad; ilmetud siledad aknakarniisid ja profileerimata laudis; 
laudisepind on eespool soklist ja eesuks on kummaliselt sügaval. 



Hea näide: ühesugused puitaknad seina tasapinnas, 
sobilik laudis ja detailid, sokkel on seinapinnast eespool. 



Välja vahetada võib nii laudise kui aknad, soojustamine põhimõtteliselt 
võimalik: Selle maja aknad ja laudis on Nõukogude ajal asendatud ja need 

võib julgelt soovitada välja vahetada. Samas tulemüüri tõttu on võimalik seinu 
soojustada siiski vaid paari cm paksuselt. 



Fassaad tuleb säilitada olemasoleval kujul: Selle maja algne detailirikas 
fassaadidekoor on täielikult säilinud ja heas korras. Ei ole mõeldav kogu 
dekoori kaotamine soojustamise nimel; soojustuse peal sellise dekoori 

taastamine oleks ebaratsionaalselt kulukas. 



Energiaaudititest ja tööde 
tasuvusest 

•  Välisseinte soojustamine on puumajade puhul 
väga pika tasuvusajaga. Otseselt keelata seda 
ei saa, kuigi tegu on ebamõistliku kulutusega.  

•  Energiaauditite koostajad peaksid arvestama 
kogu töö peale kuluvate summadega, mitte 
ainult soojustuse hinnaga, ning hoonel 
arhitektuurse ilme või tuleohutuse hoidmise 
seisukohalt võimalike soojustuse paksustega. 
(Tihti pakub soojustuspakett 15 cm soojustust 
arvestamata sellega, et tulemüüri tõttu on 
võimalik ainult 5cm... ) 



Peale seinte soojustamist tuleb taastada majale stiililiselt sobiv viimistlus 
– profileeritud ja hööveldatud laudis, karniisid, vahevööd...  Tuleb silmas 

pidada, et detailid on määrava tähtsusega ja kogu dekoori kadumine teeb 
lihtsast ja hubasest puumajast ilmetu kuuri. 

•  Tasuvusarvutustel peaks arvestama kõige ülalpool tooduga, mida praegu sageli ei tehta. (nt 
Kibuvitsa 8 audit määras välisseinte soojustamise hinnaks 12700eur, kogemus näitab, et juba 
ainult sellise maja laudisevahetus tuuletõkke paigaldusega maksab 25000eur).  

•  Ei saa arvestada AINULT soojustusmaterjali ja soojustuse paigaldamise töö hinda, sellele 
lisandub ka täielik uus välisviimistlus ja laudisega maja puhul akende siirdamise hind.  

•  Lisaks võiks kaaluda projekteerimiskulude ja riigilõivude juurdearvestamist – olemasoleva 
viimistluse korrastamiseks saab tasuta välisviimistluspassi, seinte soojustamiseks tuleb tellida 
projekt ja vormistada ehitusluba, maksumus kokku u 1300eur. 

•  TTÜ uuring paneelmajade soojustamisest väitis, et paljude akendega välisseinte soojustamine on 
kõige pikema tasuvusajaga energiatõhususe tõstmise meede ja soovitab soojustada ainult 
paneelmajade akendeta otsaseinu.  

•  Puitmajadel on reeglina igas küljes aknad;  
•  15cm palkseina soojapidavus on betoonpaneelist parem;  
•  soojustada ei saa eriti paksult, et hoida iseloomulikke eenduvusi;  
•  soojustamisele lisandub uue korraliku laudise hind  
•  ... kõike seda arvesse võttes on ajaloolise puitmaja seinte soojustamine kordades kallim ja 

ebamõistlikum kui paneelmaja puhul. Lisaks, kui hoonel on veel säilinud originaalviimistlus, läheb 
soojustamisega kaduma ka algne substants, mis annab hoonele ajaloolist väärtust ja autentsust.  

•  Järeldus: seda tegevust ei peaks soodustama ? Kas oleme jälle olukorras nagu 1980. 
olümpiamängude eel, kus nö väljast tulevat raha kasutades kaotame analüüsivõime ja 
hakkame tegema arutuid kulutusi? 



TTÜ uuringus välja toodud energiatõhususe tõstmise 
meetmetest on kõik tõhusamad meetmed ka miljööaladel 

väga hästi rakendatavad.  
Soodustama peaks eelkõige efektiivsemaid meetmeid ja 

selliseid, mis hoonete välisilmet ei kahjusta. 
 

     Meede    Lihttasuvusaeg (a) 

•  Automatiseeritud soojussõlm  4...6 
•  Püstikute reguleerimine    2..3 
•  Termostaatventiilid küttekehadele  5...6 
•  Vee ringluse korrastamine    9...10 
•  Tsirkulatsioonitorude soojustamine  3...4 
•  Akende tihendamine    3...4 
•  Välisuste asendamine   11...12 
•  Väliseinte lisasoojustamine   ca 20...25 



AKNAD 
 

•  Miljööaladel on plastakende kasutamine keelatud  
•  Kui võimalik, restaureerida ja tihendada algseid aknaid 
•  Energiaauditid näevad tihtipeale ette vanade akende asendamise, 

pigem võiks soodustada nende restaureerimist, tihendamist, 
pakettklaaside lisamist. 

•  Kui majal on säilinud vanad puitaknad, tuleb hinnata, kas need 
omavad olulist väärtust. Säilitamiskõlbulikud originaalknad tuleks ette 
näha restaureerida. Paljudel majadel on aga nõukogudeagsed 
puitaknad, mille puhul tuleb pigem ette näha nende asendamine.  

•  Kui audiitor ise ei oska hinnata, kas avatäited on algsed ja omavad 
väärtust või on need sekundaarsed, võib alati pöörduda 
konsultatsiooni saamiseks Kultuuriväärtuste Ameti poole.  

•  Uued aknad puidust, algse raamijaotusega, akende paigaldamiseks 
ei sobi polüuretaanvaht, kuna see muutub ajapikku vett imavaks ja 
võib hakata kahjustama ümbritsevaid konstruktsioone. Kasutada 
linatakku. 



VÄLISUKS 
 

•  Miljööaladel on metalluksed keelatud 
•  Soovitud algsete uste restaureerimine, 

uute puidust tahveluste paigaldamine 
•  Uste puhul võiks pigem soodustada mitte 

uste välja vahetamist, vaid restaureerimist 
ja tihendamist; samuti nt sissepoole 
lisaukse paigaldamist soojapidavuse 
tõstmiseks 



HORISONTAALPINNAD 

•  Pööningupõranda, katusealuse ja keldrilae 
soojustamine peaks olema igati 
soodustatud kui hoone välisilmet 
mitterikkuvad meetmed. Auditid näitavad, 
et sealt on võimalik saada ka kõige 
kiiremat lihttasuvusaega. 



SOKKEL 

•  Sokliseina soojustamine ei ole lubatud, kui 
sokkel on eksponeerimiseks mõeldud 
klomppaest. 

•  Krohvitud sokli puhul on  
mõõdukas soojustamine  
aktsepteeritav. 
•  Seda penoplastiga katta  
ei tohiks 



KONSTRUKTSIOONID 
 
•  Palki tuleb üldjuhul proteesida palgiga ja seda 

võiks märkida ka auditis. Kaasaegsete 
kergplokkide ja palkseina ehitusfüüsikalised 
omadused on erinevad ja nii võib tulemuseks 
olla külmasildadega kõlbmatu sein.  

•  Kui termopilt näitab üksikutes kohatades suuri 
soojakadusid, tuleb soovitada nendes 
piirkondades esmajoones palksein avada, sest 
tavaliselt viitab see varjatud lokaalsetele 
mädaniku- või putukakahjustustele.    





KÜTTESÜSTEEMID 
 
•  Küttesüsteemide puhul on KVA huvi see, et 

küttesüsteemide uuendamisel ei tekiks seintele 
igasugu risustavaid elemente (nt 
õhksoojuspumpasid, turbotorusid). Ja juhul, kui 
neid on, siis võimalikult varjatult, nt hoone 
tagaküljel.  

•  Mingil viisil võiks olla soodustatud kogu majale 
ühtse küttesüsteemi paigaldamine (nt ühine 
reguleeritav gaasiküte vms). 





Head sisekliimat soodustavad ning ajaloolist 
autentset arhitektuurset välisilmet säilitavad 

võtted ja materjalid 
•  Horisontaalpindade soojustamine (eelistatud 

materjalideks tselluvill, puitkiudvill, linavill, 
kanepivill jm looduslikud auru läbi laskvad 
materjalid 

•  Seinte ja avade ümbruste tihendamine 
naturaalsete materjalidega nagu linatakk 

•  Kaheraamilised puitaknad 
•  Seestpoolt sooja- ja helikindluse tõstmiseks võib 

soovitada lahendust 5cm rooplaat + 2.5cm 
lubikrohv (täidab ka tuleohutuse EI 60 nõude – 
lisaks reguleerib ööpäevast niiskustasakaalu ja 
puhastab õhku) 

 


















