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Kiire ja elanikesõbralik renoveerimine 
fassaadielementidega
Eestis välja töötatud meetod tõhustab renoveerimist

Case
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Uus, stiilne ja energiatõhus elementidest fassaad 
ühe kuuga või ligi pool aastat kestev fassaadiremont 
kaetud tellingute ja tolmu keskel? Cembriti 
stiilsetel ja vastupidavatel fassaadipaneelidel, 
millel on Eestis välja töötatud tõhusas ja 
elanikesõbralikus remondimeetodis oluline roll, on 
ka ekspordipotentsiaali.

Tallinna Tehnikaülikoolis on välja töötatud 
kokkupandavatel fassaadielementidel põhinev 
meetod, mis kiirendab ja tõhustab oluliselt 
korterelamute renoveerimist. Elanikesõbraliku 
tööstusliku remondimeetodiga kavatsetakse minna 
ka välisturgudele, sest mujalgi on traditsiooniliste 
meetoditega fassaadiremont osutunud liiga 
aeglaseks ja töömahukaks ning elanikele liigseid 
probleeme tekitavaks.

Eestis Pärnu lähistel asuvas Sindis remonditakse 
selle meetodiga 44 korteriga elamut.

„Traditsioonilisel meetodil tehtav remont kestaks 
umbes viis kuud, aga kõnealusel objektil paigaldati 
fassaadielemendid ning samal ajal vahetati kütte- ja 
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Tehases valmistatud fassaadielemendid võimaldavad 
kiiremat ja tõhusamat renoveerimist.



3

Objektijuht Urmas Põlluäär.

tarbeveetorustik ning radiaatorid vaid pooleteise 
kuuga,“ räägib objekti töödejuhataja Urmas Põlluäär 
Ehitusfirma Fidele OÜ’st. Fidele teeb objektil töid 
ühise projekti raames koos teise ehitusettevõttega 
Mapri Ehitus OÜ.

Fassaadielementidele on tehases paigaldatud aknad 
ja ventilatsioonikanalid, mis suunavad värsket õhku 
akende all asuvate radiaatorite taha. Objektil tuleb 
paigaldada vaid elemendid ja elementide vahele 
käivad katusele viivad püstised ventilatsioonilõõrid.

„Elementidel on 240 mm paksune soojusisolatsioon 
ja tuuletõkkevill, seega paraneb hoonete 
energiatõhusus ja elanike mugavus oluliselt. Iga 
korteri puhul võtab fassaadiremont vaid kaks päeva: 
vanad aknad eemaldatakse ja nende kinnituskohad 
puhastatakse alles siis, kui fassaad on juba 
paigaldatud,“ selgitab Põlluäär.

Tema sõnul on elementidel ka muid eeliseid peale 
remonditööde kiiruse ja elanikele valmistatava 
vähese tüli:

„Krohvimisega teostatavat fassaadiremonti ei saa 
teha talvel ega ka suvel liiga palava või vihmase 
ilmaga. Elemente saab tehases valmistada 
ja paigaldada igal aastaajal ning seetõttu on 
renoveerimistöödeks ka lihtsam töötajaid leida.“

Kvaliteetne ja energiatõhus fassaad lühikese ajaga
Elementide kasutamine fassaadiremondis on 19 
objektil teostatav katseprojekt, mida Eesti riik toetab 
50-protsendise remondihüvitisega. Arendusprojekti 
jätkumise üle otsustatakse pärast katseprojekti kohta 
tehtud uuringu tulemuste valmimist.

„Elementide kasutamine on katseetapil 
traditsioonilistest remondimeetoditest veel veidi 
kallim, aga ma usun, et kogemuste kasvades hinnavahe 
väheneb ja kiiruse vahe suureneb ning järgmised 
objektid valmivad pooleteise kuu asemel vähem kui 
kuuga. Pärast seda objekti hakkame sama meetodiga 
tegema remonti Kuressaares, Tartus ja Tallinnas.“

Renoveeritava korterelamu fassaad oli juba üsna 
kehvas olukorras.
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Põlluääre arvates võimaldavad Cembriti 
fassaadipaneelid elementlahendusena hõlpsasti ja 
kvaliteetselt vanade hoonete fassaade renoveerida.

„Cembriti kiudtsementpaneelidega saadakse 
kvaliteetne kivipõhine fassaad looduslikust materjalist. 
Kui fassaadile tekib nähtav kahjustus või mõra, 
saab paneeli vajaduse korral lihtsalt välja vahetada. 
Krohvitud fassaadil paistavad kahjustused välja seni, 
kuni kogu fassaad uuesti üle krohvitakse.“

Põlluäär räägib, et ka teiste lähedalasuvate majade 

elanikud on näidanud üles huvi selle meetodi vastu, mis 
on traditsioonilisest palju kiirem ning annab hoonele 
täiesti uue ilme ja parema energiatõhususe.

Objekti fassaadielemendid tarnis ettevõte EstNor OÜ 
oma Tallinnas asuvast tehasest.

„Meie jaoks algas projekt siis, kui Eesti valitsus 
käivitas katseprojekti, mis seisnes 19 korterelamu 
fassaadielementide tarnimise hankemenetluses. 
Me võitsime hanke 14 objektile,“ ütleb EstNor OÜ 
tegevjuht Renee Mikomägi.

Cembrit fassaadikatteplaatidega luuakse 
elementlahenduse käigus kvaliteetne fassaad.
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Katseprojekti käigus on elementide kasutamine 
traditsioonilistest remondimeetoditest veel veidi 
kallim, aga Mikomägi usub, et koos kogemuste 
suurenemisega saab meetodit arendada, tõhustada 
ja kiirendada nii, et elementlahendus muutub ka 
majanduslikult konkurentsivõimeliseks.

Katseprojekti maksumuse erinevuse ühtlustab riigi 
toetus, mis erinevalt tavaliste renoveerimisprojektide 
30-protsendisest toetusest on selle projekti puhul
50-protsendine.

Tulevikus muutub objektile töötajate leidmine järjest 
keerulisemaks ja kallimaks. „Inimesed eelistavad 
tehase mugavates sisetingimustes töötamist 
kõrgetele tellingutele, vihmale ja tuisule.“

Tehases on lihtsam ka logistikat tõhusalt 
korraldada ja kvaliteedikontroll on samuti tehases 
süstemaatilisem kui objektil.

Elanikesõbralik remondimeetod
Sarnaselt Põlluäärega leiab ka Mikomägi, et 
elementide kasutamisel on traditsiooniliste 
meetoditega võrreldes olulisi eeliseid.

„Renoveerimise puhul on elementlahenduse kiirus 
ja elanike minimaalne häirimine äärmiselt tähtis. 
Traditsioonilise meetodi korral püstitatakse hoone 
ümber tellingud ja hoone kaetakse nii, et elanikud 
elavad umbes viis kuud nagu kilekotis ning peavad 
tolmu ja müra all kannatama. Elemendid tõstetakse 
paigale autokraanadega, seega tellinguid ei ole vaja 
ja uus fassaad valmib peaaegu märkamatult umbes 
ühe kuuga,“ räägib Mikomägi.

Ta usub, et elementide eelised tõusevad 
renoveerimisel tulevikus üha enam esile.

„Renoveerimisvajadus on tohutu ja 
tehasetingimustes on töö tõhusam ning kvaliteetsem 
kui objektil valitseva muutliku ja sageli halva ilma 
käes.“

EstNor OÜ tegevjuht Renee Mikomägi.

Majatehases valmistatud fassaadielementidel on 
aknad ees ja ventilatsioonitorustik sisse ehitatud.
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Õhuke, aga tugev Cembriti paneel jätab ruumi ka 
soojusisolatsioonile
„Ettevalmistustaseme tõstmine on vältimatu mitte 
ainult uusehitiste, vaid ka renoveerimisprojektide 
puhul ja kõikjal maailmas, mitte ainult Eestis. 
Seetõttu näeme sellel elementlahendusel olulist 
ekspordipotentsiaali,“ ütleb Mikomägi.

Tema sõnul valiti elementlahenduse jaoks Cembriti 
fassaadipaneelid mitmel põhjusel.

„Hind ja tarneaeg on alati tähtsad, ja kõnealuses 
pakkumises nõuti massvärvitud kiudtsementpaneeli, 
mida ei pakuta just palju. Cembrit on mitmel 
põhjusel hea fassaadilahendus ja meie koostöö on 
sujunud hästi.“

Kiudtsementpaneelid on ilmastiku- ja niiskuskindlad 
ning oma kerguse tõttu võib soojusisolatsioon olla 
paks ja elemendid suured.

„Fassaadielement võib olla kuni 13,5 meetri 
pikkune, et transpordiveokile mahtuda. Tavaliselt on 
elemendid 5–8 meetri pikkused,“ räägib Mikomägi.

Ka Cembriti Eesti esindaja Olari Olde leiab, et 
elementlahendus pakub renoveerimisvaldkonna 
jaoks suuri võimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

„Eestis on tohutul hulgal nõukogude ajal ehitatud 
ja nüüdseks halvas seisukorras korterelamuid, 
kus on halvast soojusisolatsioonist ning 
puudulikust ventilatsioonist tingitud ebamugavad 
elutingimused.“ 

Olde sõnul on renoveerimisvajadus nii suur, 
et traditsiooniliste töömahukate ja aeglaste 
remondimeetoditega ei tulda töödega toime.

Cembrit fassaadikatteplaatide abil saab soojustuskiht olla paks ja fassaadielemendid suured.
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Cembrit is part of one of Europe’s leading manufacturers of building materials: Cembrit Holding. The Group’s main products are fibre-cement 
based roofing materials and cladding. To bring out the best in these products a range of specially adapted fittings and supplementary equipment 
has been developed. This makes it possible to find a architectonic solution to any roofing or cladding assignment – whether the building 
in question is for business, private, farming, industrial or any other purpose. The products are manufactured at technically advanced and 
professional factories and they are sold through a professional network of subsidiaries and distributors. Our expertise and personal commitment 
are integral parts of all Cembrit solutions, whether they are concerned with products, service backup or partnership.


