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Valmiv taristu 
• Liginullenergia  

testhoone 
− Energiatõhususe, 

tehnosüsteemide, sisekliima 
ja ehitusfüüsikalisteks 
uuringuteks jpm. 

− Alustatud 2010 
− Valmis 2013 

• Ehitusfüüsika 
kliimakamber   
− Ehitusfüüsikalisteks ja 

sisekliima uuringuteks, 
tehnosüsteemide 
katsetusteks, jpm. 

− Alustatud 2008 
− Valmis 2013 
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Liginullenergia testhoone asukoht ja asend 
• Mäepealse tn. 3 Tallinn, juurdepääs Lossi tn.-lt 
1 Liginullenergia testhoone 
2 Ehituskonstruktsioonide teadus- ja katselabor 
3 Päikesekollektorid 
4 Maasoojuspumba horisontaalkollektorid 
5 Maasoojuspumba vertikaalkollektorid 
6 Päikesepaneelid 45m2 

7 Kliimakamber 
8 Lamellpuitseinte 
   testmajakesed 
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Liginullenergia testhoone: süsteemid 
• Energiaallikad: 

• Maasoojuspump horisontaalse kollektoriga 
• Maasoojuspump vertikaalse spiraal-kollektoriga 
• Õhk-vesi soojuspump 
• Õhk-õhk soojuspump 
• Päikesekollektorid: vaakumtorud, plaatkollektor 
• Kombineeritud mikro soojus-elektrijaama võimalus 
• Keskküttekatla valmidus 
• Päikesepaneelide valmidus (2014) 

• Tehnosüsteemid: 
• Ventilatsioon: 

• tsentraalne ja lokaalne sissepuhe-väljatõmme; 
• lokaalne väljatõmme; 

• Küte: 
• vesi-põrandküte, 
• vesi-radiaatorküte, 
• elekter-radiaatorküte, 
• õhkküte 
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Liginullenergia testhoone  
• Sisekliima testruum, 10m2, 2 tk: 
− tuba, kabinet, 
− aknad orienteeritud 

lääne, lõuna ja põhja suunda 
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Liginullenergia testhoone  
• Sisekliima testruum, 30m2: 
− avatud büroo, klassiruum, 

lasteaed 
− aknad orienteeritud 

ida, lõuna ja põhja suunda 
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Liginullenergia testhoone  
• Kliimaruumid piirete testimiseks 
− automaatselt reguleeritav 

temperatuur (küte, jahutus) ja 
niiskus (niisutus, kuivatus) 

− ava välisseinas 6x2,5m 
− orienteeritud põhja ja lõuna suunda 
− kolm testseina (40cm soojustust) 
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Liginullenergia testhoone  
• Tehniline ruum 
− tehnosüsteemid tihedalt koos 

• Pesuruum 
− dušš, WC, kraanikauss 
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Liginullenergia testhoone  
• Vaheruum 
− töölaud, andmesalvestus 
− elektri- ja sidekilbid 
− kööginurk 
− autonoomne pääs 

sisekliima testruumidesse 
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Liginullenergia testhoone  
• Katuslagi 
− 12 erinevat katusetüüpi: 

• kaks katusekatet: SBS, PVC 
• 3 soojustust: min.vill, EPS, poorbet. 
• 2 erinevat alust: betoon, aurutõke. 

− 43cm soojustust 
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Ehitusfüüsika kliimakamber 
• Kliimakamber koosneb kahest osast: 
− sisekliima kamber, 
− väliskliima kamber, 
 
 
 
 
 
kuhu luuakse vajalikud keskkonnatingimused. 
 
 
 
 

Väliskliimakamber Sisekliimakamber 
Temperatuur: -30 °C…+50 °C Temperatuur: +10°C…+50°C 

Suhteline niiskus: 20%...100% Suhteline niiskus: 10%...80% 

Kiirgus Õhu rõhkude erinevus: ± 300Pa 
Kaldvihm (sh. kaldvihma temp.)   
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Ehitusfüüsika kliimakamber: eesmärk uurida: 
− erinevate kliimakoormuste mõju piirdetarindi soojus- ja 

niiskustehnilisele toimivusele; 
− erinevate soojus- ja niiskuslevi komponentide 

(juhtivus, kiirgus, konvektsioon jne.) mõju; 
− tarindi/akna soojusläbivuse määramine 1:1 mõõtkavas; 
− fassaadide külmakindluse uuringud: külmutus, sulatus 

tsüklid + vahepeale kaldvihm ja päikesekiirgus; 
− paralleelsed võrdluskatseid kahe-kolme piirdetarindi 

niiskustehnilise toimivuse võrdluseks; 
− katsed võivad olla pika-ajalised või lühiajalised 

kiirendatud katsed; 
− simulatsioonide arvutusmudelite kalibreerimine 
− sobib kõikide seinatarindite uuringuteks: 

tellis-, plokk-, betoon-, puitsõrestik, palk jne.; 
−mõeldav on ka lamekatuste uuringud; 
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Ehitusfüüsika kliimakamber: eesmärk uurida: 
• Lisaks ehitusfüüsikalistele uuringutele 
− puitmaterjalide katsetamisne erinevates 

kliimatingimustes (pikkus 8m, laius 3m, kõrgus 3m); 
− suuremõõtkavaliste (laius 3m, kõrgus 3m) 

ehitusmaterjalide (fassaadikatted, välisviimistlusmaterjalid, 
krohvid, värvid jne) omaduste ja kestvuse uuringud; 

− sisekliima uuringud: suure soojusläbivusega piirde mõju 
soojuslikule mugavusele, kütte-, jahutus ja 
ventilatsiooniseadmete mõju sisekliimale jne. 

− tehnosüsteemide toimivus kontrollitud kliimatingimustes 
(õ/õ soojuspump) 

− jne. 
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Ehitusfüüsika kliimakamber: 
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Tänud 
• Liginullenergia  

testhoone 
− Rahastajad: 

• TTÜ 
• Riigi Kinnisvara AS 
• SA Archimedes (TAP 15-7, AR12059) 

• ETAG (IUT1-15) 

− Partnerid 
• Nordecon Betoon, Matek,  
• Päikesepaiste, Clougrupp , 

Artesania, Movek Kaubanduse, 
Heidomer, Comodus Ehitus, 
Qsys Eesti , Taikuri, 

• Riverside, Floorbet, Elte Invest, 
Fenestra AS, Viking Window 
AS, JELD-WEN Eesti AS, 
Lasita Aken AS. 

• jpt. 

• Ehitusfüüsika 
kliimakamber   
− Rahastajad: 

• TTÜ 
• SA Archimedes (TAP 15-7, AR12059) 

• ETAG (IUT1-15) 

 
− Partnerid 

• Külmaekspert 
• Saksa Automaatika 
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