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ABSTRACT 

Jaago, H. Energy Supply Analysis for the Estonian University of Life Sciences Sporting 

Facilities. – Tartu: EMÜ 2014. 64 pages, 12 figures, 10 tables, format A4. In Estonian 

languages. 

This masters’s thesis is about energy consumption and proposed solutions to economize 

the usage of energy in the sporting facility of Estonian University of Life Sciences. The 

purpose of this paper was to create an overview and analysis of the building in order to 

minimize the costs on energy. Heat loss and radiation calculations were made while taking 

in consideration the buildings individuality, it’s heat and ventilation systems. Calculations 

and measurements were made about ventilation systems electrical consumption and 

according to them it is possible to give some recommendations to make the building more 

energy efficient. This could be done if the power coefficent of electrical drives of the 

ventilation system would be increased. It is possible by installing capacitors to the system 

to balance the reactive power component produced by the electric motors. Besides this 

option a good solution could be using renewable energy sources. For example installing 

PV-panels or solar collectors on the roof would effectively decrease the costs for heating 

and ventilation of the building. Another option could be placing thin film solar panels on 

the southern class facade which would make reducing the amount of the excess heat 

possible and besides that it would allow us to benefit from reduced costs caused by the 

ventilation system during the summer. 

Keywords: energy consumption, heat loss, energy saving, ventilation system, sports 

facility 

.   
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TÄHISED JA LÜHENDID 

A – keldri põranda pindala m2

Aa – aknaava pindala koos piitade ja raamidega m2

B’ – keldri põranda tunnusmõõde m 

C – mahtuvus F 

c – päikesepaneeli laius, m 

cõ – õhu erisoojus J/kg·K 

F – piirde pindala m2

f – sagedus Hz 

Fs – akna suunast sõltuv parandustegur 

F1 – akna raamide hulgast, varjetest ja kardinatest sõltuv parandustegur 

G – päikese kiirgus pinnale kW·h/m2 kuus 

g – klaaside kogukiirguse läbilaskvuse tegur 

Gstv arv – sooja vee arvutuslik vooluhulk l/s 

L – asukoha laiuskraad ° 

Linf – päikesepaneelide laius m 

Lv – infiltreeruv õhuhulk m/s 

nv – infiltreeruva õhuhulga kordsus tunnis l/h 

P – keldri põranda perimeeter m 

Q – reaktiivvõimsus var 

qp – päikesekiirguse hulk, kW·h  

qsk – soojuskadu W 

R – soojustakistus m2·K/W 

z – keldri põrand maapinnalt m 

tat2 – välisõhu temperatuur peale soojustagastit (enne kalorifeeri) °C 

tkv – külma vee temperatuur °C 

ts – siseõhu temperatuur °C 
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tsp – ruumi antava sissepuhkeõhu arvutuslik temperatuur pärast  

    kalorifeeri °C 

tsv – sooja tarbevee temperatuur °C; 

tv.a. – välisõhu temperatuur °C 

U – pinge V 

U – soojusjuhtivus W/(m2·K) 

Uk.põr – keldri põranda soojusjuhtivus 

V – ruumi maht m3

y – päikesepaneelide reavahe m 

� – päikesepaneelide kaldenurk  ° 

� – päikese kõrgusnurk ° 

� – piirde paksus m 

� – päikese kaldenurk ° 

�ks,maa – keldri välisseina maa-aluse osa paksus m 

�põr – keldri põranda paksus m 

� – materjali soojuserijuhtivus W/ (m·K) 

�p – pinnase soojusjuhtivus W/(m·K) 

�õ – õhutihedus kg/m3

�inf – soojuskoormus infiltratsioonile W 

�ls – ruumi pidevalt eralduv liigsoojus ajaühikus W 

�km – külmade materjalide ja seadmete jahutav toime W 

�p – soojuskadu läbi pinnase W 

�pk – soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsioonide W 

�stv – soojuskoormus soojale tarbeveele W 

�v – soojuskoormus ventilatsioonile W 

�s – siseõhutemperatuur °C 

�v – välisõhu temperatuur °C 
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SISSEJUHATUS 

Kaasajal on ühiskonna kasvavaks mureks liigne energia tarbimine ning otsitakse võimalusi 

energia säästmiseks. Üheks selliseks meetodiks võib lugeda hoonete ehitamist vastaval 

moel, et energiat võimalikult palju kokku hoida. Jahedates kliimaoludes asuvate ehitiste 

konstrueerimisel kasutatakse materjale, mis piiraksid soojuskadusid hoonest, mille 

tulemusena oleks välistemperatuuri mõju hoone sisekliimale minimaalne. Peale selle 

kasutatakse rohkem tõhusamaid elektriseadmeid. Pärast ehitise valmimist ning selle 

kasutusse võtmist on küllaltki keeruline seda rekonstrueerida, sest kui tegemist on 

avalikuks kasutamiseks mõeldud hoonega, siis on vajalik, et see oleks püsivalt kättesaadav 

vastavalt selle otstarbele.  

Heaks meetodiks ehitise energiaefektiivsuse tõstmiseks on korraldada põhjalik energia 

tarbimise ülevaade ning selle analüüs, mille tulemusena on võimalik teada saada, kus on 

hoones suurimad soojuskaod ning näiteks millist tehnovõrku oleks vajalik parendada. 

Ehitise energia tõhusamaks muutmisel võib kaaluda taastuvenergeetiliste lahenduste 

kasutamist, sest sellisel moel saab kasutada toodetavat elektri- või soojusenergiat, mille 

abil saadaks finantsilist kasumit. 

Magistritöö koosneb viiest peamisest osast, millest esimeses on kirja pandud probleemi 

olemus. Teises tööjaotises on hoone tutvustus, mis koosneb ruumijaotusest, ehituslikust 

iseloomustusest ja selle valgustusest. Kolmandas peatükis on välja toodud Eesti 

Maaülikooli spordihoone (edaspidi Spordihoone) tehnosüsteemid. See jaotis annab 

ülevaate ehitises olevale ventilatsioonisüsteemile, õhkkardinatele, põrandaküttele ning 

ülejäänud kütte- ja elektrisüsteemi kasutusele. Peale selle on välja toodud 

ventilatsioonisüsteemi elektritarbimise mõõtmise tulemused. Magistritöö neljandas 

peatükis on esitatud arvutustulemuste näol soojuskoormuse jaotus. Viimases ehk viiendas 

jaotise on pakutud välja potentsiaalseid lahendusi, mille abil oleks võimalik vähendada 

energiakulusid, hoone energiatõhusamaks muutmiseks.  

Antud lõputööd on võimalik edasi arendada, kui reaalselt hakata kasutusele võtma selles 

välja pakutud lahendusi ning seejärel oleks võimalik võrrelda antud töös esitletud 

arvutuslikke andmeid uute mõõte- ning katsetulemustega.  

Heaolu ühiskond soosib üha enam inimeste rasvumist, mistõttu ehitatakse tänapäeval 

järjest rohkem spetsiaalselt treeninguteks sobivaid spordihooneid, -klubisid ning -
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komplekse. Magistritöö aktuaalsuseks võib lugeda asjaolu, et spordihoonete 

energiatarbimist on vähe uuritud ning energiasääst on tänapäeva ühiskonnas igapäevaselt 

üheks tähtsaks diskussiooni punktiks. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS 

Tänapäeva maailmas on tulenevalt järjest kasvavale rahvaarvule vaja erinevatel 

eluvaldkondades igapäevaselt järjest rohkem nii soojust kui ka elektrienergiat. Kuna 

vajadus nende mõlema järgi suureneb, siis selle tulemusena tõusevad ka hinnad vastava 

energialiigi hankimiseks. Eelnevat silmas pidades on kaasajal hakatud järjest üha 

jõulisemaid samme astutud, et vähendada energiatarbimist ja sellele tehtavaid kulusid. 

Inimesed veedavad suurema osa oma ajast erinevatel eesmärkidel ehitatud hoonetes, mida 

jahedatel ning soojematel ajaperioodidel vastavalt köetakse ning jahutatakse. Seetõttu 

rakendatakse erinevaid tehnoloogiaid, et hoida kulutused nendele tegevustele võimalikult 

madalal.   

Antud magistritöö eesmärk on uurida Spordihoone energiatarbimist ja analüüsida. Selle 

tulemusel on võimalik anda ülevaade ehitise energiaefektiivsuse kohta ja pakkuda välja 

soovitusi ja lahendusi energia kulude vähendamiseks tulevikuks. Tulemuste saavutamiseks 

on arvutatud hoone soojuskoormus, mõõdetud ventilatsioonisüsteemide tarbimisvõimsust 

ning arvestatud ehituslike omapärasustega.. 

Probleemi lahendamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1) uuritava objekti iseloomustamine; 

2) teemakohaste kirjandusallikate leidmine; 

3) võõrkeelsete kirjandusallikate tõlkimine; 

4) objekti kohta andmete kogumine; 

5) tehnoloogiate kasutusvõimaluste uurimine; 

6) tulemuste põhjal soovituste andmine. 
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2. SPORDIHOONE ISELOOMUSTUS 

2.1. Ajalugu ja tegevus 

Alates 1951.aastas, mil loodi Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA), on olnud sport 

tähtsal kohal üliõpilaste seas. Enne praegust Spordihoonet, tegutses üle viiekümne aasta 

Eesti Maaülikooli spordiklubi Pepleri 1 hoones. Selles paiknes erinevate 

sportimisvõimaluste jaoks suur ja väike pallimängusaal, peeglisaal, maadlussaal, jõusaal ja 

tõstesaal. Samuti asusid hoone ees rannavolle väljakud. Alates 2009 läks hoone Tartu 

linnale ja uueks „sportlase koduks“ sai uus Spordihoone Eesti Maaülikooli linnakus [1]. 

Spordihoone (joonis 2.1) asub Tartu linnas Tähtvere linnaosas, aadressil F. R. Kreutzwaldi 

3. Aastal 2009 7. septembril avati uus Spordihoone , mille välimus pärineb 

arhitektuurikonkursi võitnud firma Salto AB poolt. 

Spordihoone üldandmed: 

1. EHR kood: 120545380 [2]

2. Hoone kasutusiga: 50 aastat

3. Korruselisus: 3+1 maa-alune 

4. Hoone maksimaalsed gabariidid: 51,8 x 70,5 x 12,0 m

5. Hoone maapealne maht: 33 287 m³ 

6. Hoone maa-alune maht: 1913 m³ 

7. Parkimiskohtade arv:  145 sõiduautot+ 4 bussi 

8. Köetav pind: 4392,3 m2

Joonis 2.1. Eesti Maaülikooli spordihoone [3] 
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Spordihoones paiknev suur poole tuhande vaatajakohaga pallimängusaal võimaldab 

tegeleda võrk-, korv- ja käsipalliga, samuti saab harrastada tennist, sulg- ja saalijalgpalli 

ning saalihokit. Spordikompleksis on jõu-, tõste-, maadlus- ja kaks aeroobikasaali. 

Suurimas esimesel korrusel spordisaalis on üks otsasein muudetud ronimisseinaks, mis 

võimaldab harrastajatel seal harjutada alpinismi. Spordihoone keldrikorrusele on ruumid 

suusabaasile, milles asub Tartu Suusaklubi. Spordihoone maa-alale jääb kolm liivakattega 

väljakut võrkpalli mängimise jaoks, jalgpalli mängimise jaoks on mõeldud 

kunstmurukattega "puur" ning saepurukattega jooksurada on kergejõustikuks. Teise 

korruse koridoris on võimalik mängida lauatennist, mille jaoks on paigaldatud sinna kolm 

mängulauda. Samuti on olemas Spordihoones professionaalne piljardilaud. Samas 

koridoris asub ka lastele mõeldud nurk, kus saab turnida ja ronida. Kolmanda korrusel on 

ruumid ja kabinetid Maaülikooli spordiklubi töötajatele. Spordihoones on võimalik 

tegeleda kas professionaalsel või harrastustasemel vähemalt 15 spordialaga. Parkimiskohti 

on autodele 150 ja neli bussi kohta. Samuti on hoone juures üle 100 kohaline rattahoidla 

[4]. 

2.2. Spordihoone ruumijaotus 

Spordihoone on kolmekorruseline ning omab ka sokli- ehk keldrikorrust. Kõige kõrgemal 

ehk kolmandal korrusel paiknevad ventilatsioonikambrid, spordiklubi töötajate kabinetid ja 

nõupidamisteruum, tualettruum, üks riietus- ja duširuum. Teise korrusel asuvad suur ja 

väike aeroobikasaal, maadlussaal, taastuskeskus, ladu, tualettruum, kabinet ja 

koristajaruum. Esimesel korrusel asub jõu- ja tõstesaal, kaheksa riietus- ja duširuumi, kuus 

sauna, üheksa tualettruumi ja inva wc. Peale nende asuvad korrusel ka koristajaruum ja 

serveriruum. Samuti tuletõrje sprinkleri ruum ning läbi mitme korruse suur spordisaal. 

Null- ehk keldrikorrusel paiknevad suusabaasi ruumid, soojussõlm, kilbiruum, kolm 

tualettruumi, kaks riietus- ja duširuumi, kaks sauna ning abiruum ja koristaja ruum. 

Spordihoones paiknevate ruumide ülevaade on välja toodud lisas A tabelites A.1-A.4 

korruste kaupa [5]. 

2.3. Spordihoone ehituslik iseloomustus 

Spordihoone ei piirne üheski ilmakaarest ühegi teise hoonega. Ida- ja läänepoolsed seinad 

on kaetud puitvoodriga. Põhja- ja lõunapoolsed hoone küljed on klaasfassaadiga, mille 

tõttu pole Spordihoonel otseselt avatavaid aknaid. Katusel on kolm klaaskuplit, mis on 

mitteavatavad. Spordihoone klaasfassaad koosneb kahekordsest klaasist, mille vahel on 
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argoon. Välimine osa on isepuhatus päikesekaitseklaas Suncool 70/40 8 mm paksune, 

sisemine klaas on lamineeritud kirgas klaas 5+5 mm. Uuritava objekti tarindite ehituslik 

ülevaade on välja toodud lisas B tabelites B.1-B.3. [4] 

2.3. Spordihoone valgustus 

Valgustus on igas ehitises väga olulisel kohal, sest asume kliimavöötmes, kus talvisel 

perioodil on väga vähe päikesevalgust ning ilma kunstlikku valgustuseta on ruumis 

vajaminev valgushulk ebapiisav.  

Spordihoone valgustus on lahendatud siseruumide luminofoor- ja 

metallhalogeniidlampidega. Spordihoonesse on paigaldatud 816 valgustit. Spordihoone 

valgustuse võimsuste ülevaade on toodud tabelis 2.1. Valgusallikate installeeritud võimsus 

kokku on 132,4 kW [6]. 

Tabel 2.1. Spordihoone valgustuse elektriline võimsus [6] 

Valgustuse liigitus Võimsus, kW 

Põhivalgustus 80,0 

Hädavalgustus 15,8 

Välisvalgustus 16,6 

Valgusreklaam 20,0 

Kokku: 132,4 

Spordihoone valgustite lülitus toimub üldkasutatavates ruumides automaatikasüsteemiga. 

Spordihoone sisevalgustuse juhtimine toimub ruumi kontrolleritest, LCD ekraanist ning 

surunuppudest. Üldkasutatavate ruumide välis-, ning reklaamivalgustuse juhtimine toimub 

läbi Bac-Net-süsteemi. Välisvalgustuse juhtimine toimub hämaraanduri signaalilt ja/või aja 

järgi [6]. 

Spordihoone kõige suuremas saalis 101 on valgustid varustatud 

metallhalogeniidlampidega. Valgustus on projekteeritud vastavalt saali kasutusele: 

üldtreening, võistlus või televisiooniülekanne. Spordihoone valgustuse reguleerimine 

suures spordisaalis toimub valgustite sisse-välja lülitamisega kolme väljaku kaupa. 
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Spordiklubi muude ruumide valgustus on lahendatud peamiselt luminofoorlampidega 

valgustitega [6]. 

Samuti on Spordihoones kasutusel turvavalgustus, mis käivitub evakuatsiooni- ja paanika 

vältimisvalgustusena minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund. 

Evakuatsioonivalgustid saavad toite eraldi rühmaliinilt, mida on võimalik katkestada 

perioodilise kontrolli teostamiseks [6]. 
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3. SPORDIHOONE TEHNOVÕRGUD– JA SEADMED  

3.1. Spordihoone küttesüsteem 

Küttesüsteem mängib hoonete sisekliima seisukohalt eluliselt tähtsat rolli, kui arvesse võtta 

meie paiknemisega seotud kliimaolusid. Talvisel perioodil on oluline, et ehitistes olev 

temperatuur oleks võrdväärne temperatuuriga, mis esineb suvisel ajal ning selle 

saavutamiseks on vaja hoonet regulaarselt kütta. 

Küttesüsteemi tööks on vähima soojuskaoga soojuse edastamine ja soojuse ühtlane 

jaotamine tarbijatele, et ruumides oleks tagatud vastav siseõhu temperatuur kasutades ära 

ka hoones olevat liigsoojust [7]. 

Spordihoonet varustatakse soojusega Tartu linna lokaalsest AS Eraküte kaugkütte võrgust. 

Hoonesse juhitakse maa-alused torud, mis juhitakse küttesüsteemi jaoks ehitatud 

soojussõlme, millel on paigaldatud soojusmõõtja ning vajalikud reguleerimis- ja 

mõõtmisseadmed, näiteks diferentsiaalrõhuregulaator, soojusarvesti (joonisel 3.1) ning 

toitevee kulumõõtja [8]. Taani firma Kamstrup soojusarvesteid Multical 601 on ultraheli 

soojusarvesti. Sellist tüüpi soojusarvesti põhineb ultraheli vooluhulgamõõturile, mille 

tööpõhimõte seisneb selles, et heli kiirus voolu suunas valjeneb ja vastuvoolu ajal väheneb 

[7].  

Spordihoone soojussõlm paikneb keldrikorrusel selleks ettenähtud tehnilises ruumis. 

Küttesüsteemi, õhkküte ja ventilatsiooni soojusvarustuse juhtimine toimub primaarpoole 

tagasivoolul vastavalt sekundaarpoole pealevoolu temperatuuri ja välistemperatuurile [8]. 

Primaarpool on soojussõlme osa, kus voolab kaugkütte süsteemi vesi ning sekundaarpool 

on osa, kus voolab soojusvahetis soojendatud vesi või mis jääb segamissõlmest hoone 

küttesüsteemi poolele [7]. Sooja tarbevett reguleeritakse primaarpoolel sooja tarbevee 

temperatuuri järgi. Soojusvõrgus on temperatuurid talvisel ajal 110/60 °C ja suvisel 

65/25 °C. Soojussõlme töö paremaks reguleerimiseks on kasutatud automaatikat, mis juhib 

peale valgustuse ja sisekliima, ka hoone tehnosüsteeme [8]. 
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Joonis 3.1. Spordihoone soojusarvesti Kamstrup Multical 601 

Spordihoones on kolm küttesüsteemi [8]: 

1. radiaator- ja konvektorkütte süsteem;

2. põrandaküttesüsteem;

3. ventilatsiooni soojusvarustus (s.h. õhkkardinad).

Tabelis 3.1 on välja toodud soojussõlme soojusvahetite tehnilised parameetrid ning 

joonisel 3.2 on kujutatud Spordihoone soojussõlme keldrikorrusel. 

Tabel 3.1. Spordihoone soojussõlm [8] 

Soojusvahetid Küte Ventilatsioon Põrandaküte Tarbevesi 

Võimsus, kW 210 425 50 630 
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Vooluhulk, l/s 0,9 2,5 1,7 3,4 0,2 2,4 3,8 3,8 

Temperatuurid, 

ºC,ºC 
110/55 50/70 110/50 40/70 110/45 40/45 65/25 5/55 
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Joonis 3.2. Spordihoone soojussõlm 

Soojussõlme ülevaatus oleks soovitatav teha iga paari kuu tagant, et hoida see kõige 

paremas tehnilises seisundis. Tuleb kontrollida soojus- ja veearvesteid, temperatuuri- ja 

rõhuregulaatoreid, ringluspumpasid ning nende tööd, regulaatorventiile ning nende 

ajameid, torustike ja seadmete soojusisolatsiooni [7].  

3.1.1 Ventilatsioon 

Hoonete sisekliima tagamine meie kliimavöötmes on tähtis, kuna enamuse oma ajast 

päevas veedame siseruumides. Tänapäeva inimesed viibivad siseruumides nagu tööruumid, 

koolid, korterid, trenniruumi ~ 90 % kogu ööpäevast. Sisekliima on keemiliste, füüsikaliste 

jm. tingimuste kogum hoone ruumis. Hea sisekliima hoones aitab inimeste töövõimele 

kaasa ja tagab mugavustunde. Kuid halb sisekliima olukord võib põhjustada inimese 

tervisele, enesetundele ning töövõimekusele palju probleeme. Sisekliima olukord loeb 

palju hoone ehituslikust eripärast kui ka selles asuvates tehnosüsteemidest. Sisekliima 

olukorda saab kõige paremini hoones kontrollida ventilatsioonisüsteemiga. Süsteem 

eesmärk on eemaldada ruumis tekkinud saasteained ning asendada see puhta, tervisliku ja 

komfortse välisõhuga ruumis [9]. 

Ventilatsiooni saab liigitada kaheks: loomulik ja sundventilatsioon. Spordihoones on 

kasutusel sundventilatsioon. Sund- ehk mehaaniline ventilatsioon on süsteem, kus ruumi 

õhuvahetus tagatakse ventilaatorite abil ning koosneb sissepuhke- ja väljatõmbesüsteemist. 
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Mõnikord kasutatakse ainult väljatõmbeventilatsiooni ning õhu sisselaske avasid. 

Kombineeritud süsteemi puhul kasutakse ventilaatoreid saastunud õhu väljatõmbeks ning 

teisi värske õhu sissepuhkeks [10]. 

Spordihoones on kolm sissepuhke-väljatõmbesüsteemi, kaks väljatõmbe 

ventilatsioonisüsteemi (ühel ka suitsueemaldus) ja kaks suitsueemaldussüsteemi. Suuremad 

ventilatsiooniagregaadid asuvad kolmanda korruse tehnilistes ruumides 311 ja 312 ning 

antud seadmete parameetrid on välja toodud tabelis 3.2. Teised Spordihoone 

ventilatsiooniagregaadid on välja toodud tabelis 3.3.  

Tabel 3.2. Tehnilistes ruumides paiknevad ventilatsiooni agregaadid [8] 

Tähis 301SV 302SV 303SV 

Nimetus 
sisse-

puhe 

välja-

tõmme 

sisse-

puhe 

välja-

tõmme 

sisse-

puhe 

välja-

tõmme 

Ventilaatori el. 

mootori 

nimivõimsus, 

kW 

11,0 7,5 5,5/2,0 4,5/1,5 4,0/1,2 4,0/1,2 

Teenindatavad 

ruumid 

Spordisaal 101, 

üldalad, 3.korruse 

kabinet 

1-3 korruse 

spordisaalid 

1 ja 2.korruse riietus 

ja sanitaarruumid 

Seadme 

asukoht 
vent. kamber 311 vent. kamber 312 vent.kamber 311 

Soojusvaheti rootor plaat plaat 

Tabelist 3.2 on näha, et ventilatsiooni agregaatide sissepuhke elektrimootorite 

nimivõimsused on väljatõmbe omadest poole väiksemad. Sellest võib järeldada, et 

sissepuhke-väljatõmbesüsteemis on pandud põhirõhk õhu ülekandmisel ruumidesse. Peale 

selle on tabeli põhjal võimalik järeldada, et ventilatsioonisüsteemi kõige võimsamad 

mootorid ventileerivad spordihoone mahukamaid ruume ja üldalasid ning kõige väiksemad 

riietus- ja sanitaarruume. Tabeli andmete põhjal saab järeldada, et peamine rõhk on pandud 

spordisaalide ventilatsioonile. Soojustagasti on seade soojussüsteemis, mis kannab soojust 

üle ühelt keskkonnalt või kehalt teisele [7]. Ventilatsioonisüsteemis on kasutusel kahte 

sorti soojustagasteid- rootor ja plaatsoojusvahetid. 
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Tabel 3.3. Tehnilistes ruumides paiknevad ventilatsiooni agregaadid [8] 

Tähis 304V 305V(SE) 306SE 307SE 

Ventilaatori 

el. mootori 

nimivõimsus, 

kW 

0,3(~1) 0,3(~3) 0,3(~3) 0,9(~3) 

Teenindatavad

ruumid 

1. korruse 

tualettruumid 

0.korruse 

suusabaas 

0. korruse 

koridor 

1.korruse ladu 

120 

Seadme 

asukoht 
katusel katusel katusel ruumis 

Spordihoone katusel asuvad jahutuskompressor ja selle hüdromoodul. Talvisel ajal on vaja 

jahutada esimesel korrusel olevat serveriruumi ning samuti suurema soojuseralduse ja 

kõrgema välistemperatuuri ajal tervet hoonet. Selleks on paigaldatud Spordihoones 

talvevarustusega SPLINT-tüüpi jahutuskonditsioneer. Jahutuskompressor teenindab 

ventilatsiooni sissepuhkesüsteemi 302S ja Fancoli jahutuskalorifeere. Külmakandjaks on 

40% eütleen-glükooli lahus ja süsteemi töötemperatuurid on 7/12 °C. Külmajaama 

jahutusvõimsus on 125 kW ja selle juhtimine toimub automaatikaga [8].

3.1.2 Ventilatsiooni kalorifeerid 

Ventilatsiooniseadmete maksimaalne soojusvajadus on 225 kW (90 kW, 80 kW ja 55 kW) 

ning seadmete juurde kuuluvate vesikütte kalorifeeride töötemperatuurid arvutuslikul 

välistemperatuuril on 60/40C. Kalorifeeride soojusvarustussüsteemi tasakaalustamiseks on 

soojuskandja tagastavatele torudele paigaldatud tasakaalustusventiilid. Kalorifeeride 

soojusvarustussüsteemi juures kasutatakse reguleerventiile ja -automaatikat, mille abil 

kontrollitakse sissepuhkesüsteemi suunatava õhuhulga temperatuuri sõltuvalt 

sissepuhutava või/ja väljatõmbeõhu temperatuurist. Peale selle on süsteem varustatud 

elektrooniliste külmumisvastaste seadmetega [8]. 

3.1.3. Põrandaküte 

Põrandakütte soojus saadakse primaarselt maasoojuspumba abil, dubleeritud kütteviis on 

läbi soojusvaheti kaugküttesüsteemist. Maasoojuspump ammutab Spordihoone 
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soojusvarustuseks vajaliku soojuse spetsiaalselt pinnasesse paigaldatud torustiku abil, 

milles voolab glükooli vesilahus [6]. Maaküttetorustik on PEM De 400 pikkusega 

1814,40 meetrit ning paikneb hoone külgedel maa sees. Maasoojuspumba seade on valitud 

hoones Thermia Robust 45 U/M (45 kW). Firma Wirsbo poolt toodetud põrandaküte 

elemendid on paigaldatud kogu Spordihoones [8]. 

Põrandakütte peamised eelised [7]: 

1. ruumis pole näha küttekehasid:

2. tavapärase kütekeha asemel on vaba pind, mis võimaldab paremini planeerida 

ruumi kasutust;

3. kogu ruumis on ühtlasem siseõhu temperatuur;

4. süsteem töötab hääletult;

5. suurte pindade korral on võimalik alandada süsteemi soojuskandja temperatuuri, 

mille käigus suureneb soojuspumpade efektiivsus.

3.1.4 Õhkkardinad 

Spordihoones asuvad õhkkardinad välisuste juures ning nende juhtimine toimub 

ruumitemperatuuri anduri näidu järgi tuulekojas. Õhkkardinad on varustatud 

külmumisvastase kaitsega, juhul kui temperatuur langeb tagasivoolu torus alla ettenähtud 

temperatuuri. Sellise olukorra puhul lülitub ventilaatori välja ning häire edastatakse 

keskjuhtimissüsteemi. Õhkkardinate vajalik maksimaalne soojusvajadus on 200 kW. 

Välisuksed on varustatud vesiküttega õhkkardinatega, mis puhuvad sooja õhku mõlemalt 

poolt välisuksi [8]. 

3.2. Automaatika 

Spordihoonesse on projekteeritud automaatikasüsteem, et kontrollida ja juhtida 

tehnosüsteeme, valgustussüsteeme, sauna keriste tööd ja reguleerida ruumide sisekliima 

olukorda. Automaatika projekti koostas SALTO AB OÜ. BacNet-süsteem on 

programmeeritud kolmes režiimis: päeva-, õhtu- ja öörežiim [5] 

Soojussõlme kontroller töötab ööpäeva- ja aastaringselt, mis on vastavalt vajadustele 

programmeeritud. Programmi töö ülesandeks on jälgida väliõhu temperatuuri ja muuta 

küttegraafikuid vastavalt kas üles- või allapoole. Häire antakse süsteemis juhul kui 

soojuskandja temperatuur langeb alla- või tõuseb ülespoole paika pandud piirväärtustest 
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ning ka olukordades, kui pumbad seiskuvad või käivituvad ilma juhtsüsteemilt tööluba 

saamata [5]. 

3.3. Elektrisüsteem 

Spordihoonele ehitati oma 10/0,4 kV sektsioneeritud komplektalajaam. Spordihoone 

peakaitsme suurus on 2x 3x315 A ja pingesüsteem on 230/400 V (220/380 V). 

Komplektalajaamas on kaks 630 kV·A trafot. Spordihoone maandussüsteemiks on TN-S ja 

sisestus on teostatud kaablitega AXPK 4G240. Spordihoone elektrienergia tarbimise 

arvestamine toimub 2-tariifse mõõtesüsteemi alusel [6]. 

Sisestus-jaotuskeskus ja peajaotuskilp asuvad Spordihoone keldrikorruse kilbiruumis. 

Spordihoone peajaotuskilp on elektrilised ühendatud sprinkleriruumiga, et tagada pumpade 

kontrollseadmete katkestamatu eletritoide ka teiste voolutarbijate väljalülitamisel. 

Spordihoonele on rajatud ka piksekaitsepaigaldis, mis koosneb piksepüüdurist, 

maandusjuhist ja maandurist [6]. 

3.3.1 Elektrienergia tarbijad 

Spordihoones on palju elektrilisi tarbijaid, millest kõige suuremad on 

ventilatsioonisüsteemid, mille koguvõimsus on 425 kW. Ventilatsioonisüsteemi elektriline 

tarbimine ja selle mõõtmine on välja toodud järgnevas jaotises 3.3.2. Teiseks oluliseks 

elektrienergia tarbijaks on hoones suur hulk valgusteid. Peatükis 2.3 välja toodud 816 

valgusti koguvõimsus on 132,4 kW. Peale selle eksisteerivad hoones elektrilised pumbad, 

millest suurim – maasoojuspump võimsusega 45 kW. Viimaseks peamiseks elektritarbijaks 

võib välja tuua leiliruumides paiknevad saunakerised. Keldrikorrusel paiknevad kaks ning 

esimesel korrusel kuus sauna. Kõigis kaheksas saunas on 12 kW võimsusega elektrikeris, 

mis tähendab, et kokku on keriste nimivõimsus 96 kW. Leilisaunad on töös keskmiselt 15 

tundi ööpäevas, ehk terve lahtiolekuaja [6]. 

3.3.2. Ventilatsiooni elektriline tarbimine 

Spordihoonete üheks tähtsaimaks tehnosüsteemiks on ventilatsioon ja selle tarbimine 

moodustab suure osa nende elektrienergia kogutarbest. Spordihoone ventilatsioonisüsteemi 

agregaadid asuvad kolmandal korrusel tehnilistes ruumides 311 ja 312, kus toimusid 

mõõtmised kolme sissepuhke-väljatõmbesüsteemi kohta ajavahemikus 30.01 – 4.02.2014. 

Joonisel 3.3 on näha mõõteseadmete paigutus ruumis 311 olevas jaotuskilbis, kus asuvad 

ventilatsiooniagregaadid 301 SV ja 303 SV.  
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Mõõtetulemuste redigeerimise tulemusena on koostatud joonised 3.4 ning 3.5, mis 

kujutavad vastavalt ventilatsiooniagregaatide 302 SV tarbimisvõimsust ning 301 ja 303 SV 

summaarset tarbimisvõimsust. 

  

Joonis 3.3. Mõõtmine JK vent 2 ruumis 311 

Spordihoone on avatud esmaspäevast reedeni kell 8:30 kuni 23:00 ning laupäeval ja 

pühapäeval kell 10:00 kuni 20:00. Ventilatsiooni seadme 302 SV tarbimisvõimsus oli 

0,21 kW ajavahemikus 01:00 kuni 08:30, sest sellel perioodil viibis hoone spordisaalides 

vähe inimesi või pigem üldse mitte. Spordisaalide ventilatsioonisüsteemi tarbimisevõimsus 

tõusis hüppeliselt kella 08:30 ajal, kui inimesed hakkasid Spordihoones intensiivsemalt 

liikuma ning sportima. Tarbimistipuks antud ajavahemikus agregaadil 302 SV on 6,3 kW 

(teisipäeval 4. veebruaril). Keskmiselt võib andmetest välja lugeda, et seadmete 

tarbimistipp jäi ajavahemikku 11:00 - 22:00 , kui Spordihoone saalides toimus aktiivne 
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tegevus. Ventilatsiooniagregaatide tarbimine hakkas langema pärast 22:00, kui hoones 

viibisid veel üksikud teenindava personali liikmed ning viimased spordiklubi külastajad ja 

töö peaaegu peatus 00:30 paiku.  

Joonis 3.4. Ventilatsiooniagregaadi 302 SV tarbmisvõimsus (30.01 kuni 4.02.2014) 

Ventilatsioonisüsteemi seadmete 301 SV ja 303 SV summaarne tarbimisvõimsus on 30. ja 

31. jaanuaril ajavahemikus 0:00 kuni 8:30 2,4 kW. Teistel mõõtmispäevadel oli antud 

vahemikus tarbimisvõimsus 6,2 kW, millest võib järeldada, et ventilatsioonisüsteemi seade 

jäeti ööseks tööle. Ventilatsiooni seadmete tarbimine tõuseb kõigepealt kella 8:30 ajal, 

vahetult pärast seda kui hoone avatakse inimestele ja seejärel kell 10:00 , kui algavad 

esimesed trennid ja töötajad saabuvad järgemööda kabinetidesse. Tarbimistipuks antud aja 

vahemikus ventilatsiooniagregaatidel 301 SV ja 303 SV on 17 kW (reede 31.veebruaril). 

Keskmiselt võib andmetest välja lugeda, et seadmete tarbimistipp jäi ajavahemikku 11:00 - 

21:00, kui Spordihoones oli rohkelt rahvast. Ventilatsiooni seadmete elektriline 

tarbimisvõimus sõltub Spordihoonet külastavatest inimestest ning ka sellest kui palju neist 

pesemas või saunas käivad. Erinevuseks võib tuua välja 1. ja 2. veebruar 2014, mis oli 

nädalavahetus, kus ventilatsiooniagregaadid jäeti arvatavasti tööle ning summaarne 

keskmine tarbimisvõimsus on vaid 6 kW. Peale selle ei viibi nädalavahetusel 

kontoriruumides inimesi. Ventilatsiooniagregaatide tarbimine hakkas langema pärast 

21:00, kui hoones viibisid veel üksikud teenindava personali liikmed ning viimased 

külastajad ja töö peaaegu peatus 00:00. 
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Joonis 3.5. Ventilatsiooniagregaatide 301 SV ja 303 SV summaarne tarbimisvõimsus 

(30.01 kuni 4.02.2014) 

Cos-� ehk võimsustegur on oluline parameeter, mis iseloomustab elektrienergia ülekannet 

[11]. Mõlemas ventilatsiooniruumis mõõdeti elektritarvitite võimsustegurit. Ruumi 311 

oleva ventilatsioonisüsteemi keskmine cos-� on 0,676 ning ruumis 312 agregaadil on 

0,740. Ventilatsioonisüsteemi agregaatide 301 SV ja 303 SV minimaalne võimsustegur 

mõõteperioodil oli 0,42 ja maksimaalne 0,79. Seadmel 302 SV olid samad näitajad 

vastavalt 0,69 ja 0,79. 

Antud tegur sõltub tarvititest – ventilatsioonisüsteemi elektrimootorid on induktiivse 

iseloomuga tarbijad. Seetõttu on võimsustegur väiksem kui üks ning sel juhul kantakse 

võrgus üle peale aktiivenergia ka reaktiivenergiat. See koormab ülekandeliine, mis tekitab 

lisakadusid. Ventilatsiooni mootorite mähised töötavad induktiivpoolina ja vool jääb 

pingest maha. Reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks ja olukorra parandamiseks on 

otstarbekas ühendada rööbiti mootoriga kondensaatorid [11]. 
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4. HOONE SOOJUSKOORMUS 

Hoone sisekliima kujundamisel on suureks osaks temas paiknevad tehnosüsteemid, mis 

tarbivad soojust ja elektrienergiat. Need on kütte-, ventilatsiooni, jahutussüsteemid, 

valgustus, soe tarbevee süsteemi ning soojusallikad [12]. 

Hoone soojusvajadus kujuneb soojuskadudest läbi piirdekonstruktsioonide, infiltratsiooni, 

ventilatsioonisüsteemist ja tarbevee soojendamiseks vajalikust soojusest ning liigsoojusest 

[9]. 

Hoone soojuskoormus valem [13]: 

� � ��� � �� � �� � ���	 � �
�� � ���  ��
, (4.1) 

kus �pk on soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsioonide W; 

�p – soojuskadu läbi pinnase W; 

�v – soojuskoormus ventilatsioonile W; 

�inf – soojuskoormus infiltratsioonile W; 

�stv – soojuskoormus soojale tarbeveele W; 

�km – külmade materjalide ja seadmete jahutav toime W;

�ls – ruumi pidevalt eralduv liigsoojus ajaühikus W. 

Spordihoone puhul kasutatakse lihtsustatud meetodit, kus pole arvestatud tuuleandmeid 

ning külmade materjalide ja seadmete jahutavat toimet.  

4.1 Soojuskadu läbi hoone piirdekonstruktsioonide 

Kogu välisseina tarindi soojustakistuseks saadi Rkogu= 3,91 m2·K/W , mis on leitud valemi 

4.2 ja 4.3 abil tulenevalt sellest, et välispinna soojustakistus on 0,13 m2·K/W ning 

sisepinna soojustakistus on 0,07 m2·K/W. Saadud arvutuste tulemused on kantud tabelisse 

4.1. 

Soojustakistus on tuletatav valemist [14]: 

� �
�
�
�� (4.2) 

kus  R on soojustakistus m2·K/W; 

� - piirde paksus m; 

� - materjali soojuserijuhtivus W/ (m·K). 
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Kogu piirde soojustakistus on arvutatav valemiga [14]: 

����� � ������ � ������ � ������ , (4.3) 

Soojusjuhtivus on leitav valemiga [14]: 

� �
�
�
�� (4.4) 

kus  U on soojusjuhtivus W/(m2·K). 

Tabel 4.1. Hoone välisseina kihtide soojusparameetrid  

Seinakiht Paksus �, 

m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3[15]

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K) [16] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

Laudis 0,018 500 0,099 0,182 

Tuuletõkkeplaat 0,013 80 0,036 0,361 

Mineraalvill 0,15 15 0,05 3,00 

Aurutõkkekile 0,00015 577 0,42 0,0004 

Raudbetoon 0,25 2400 1,51 0,166 

Hoone välisseina pindala on 857,21 m2. Kogu välisseina soojusjuhtivus on 

0,256 W/(m2·K), mis on leitud valemi 4.4 põhjal. Välisseina soojuskaod on arvutatud 

valemi 4.5 põhjal.  

Soojuskadu on arvutatav valemiga [14]: 

�
� � � � � !
  !�" , (4.5) 

kus qsk on soojuskadu W; 

F – piirde pindala m2; 

�s – siseõhutemperatuur °C; 

�v – välisõhu temperatuur °C. 
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Valemi 3.5 abil saadud soojuskao tulemuseks on 4714,92 W. 

Aknad on hoone piirdekonstruktsioonide kõige nõrgem koht soojuspidavuse koha pealt. 

Lõunasuunas olevad aknad võivad vähendada soojuse vajadust, kuid samas võivad 

sisetemperatuuri liigsoojuse tõttu liigselt tõsta. Põhjasuunas aga võivad tõsta soojuse 

tarbimist, kuid aidata kaasa hoone jahutamisele [9]. 

Tabel 4.2 Hoone klaasfassaadi soojusparameetrid  

Seinakiht Paksus    

�, m 

Soojusjuhtivus U, 

W/(m2·K) 

Klaas 0,018 1,1 

Klaasfassaadi kogu pindala on 1168,42 m2. Kogu klaastarindi soojusjuhtivus on antud 

tootja poolt, mis on kantud tabelisse 4.2 [6]. 

Valemite 4.2 ja 4.3 abil on leitud kõigi katuse kihtide soojustakistused. Spordihoone katus 

on jagatud kolmeks osaks vastavalt selle ehitusliku eripära järgi. Katuse kogu pindala on 

2716,2 m2, millest suurim 1675,2 m2 pindalaga on osa 1 suure spordisaali kohal. Katuse 

osa 2 pindala on 927,5 m2 ja osa 3 on 112,5 m2. Valemite abil saadud tulemused on välja 

toodud lisas C tabelites C.1 kuni C.3. 

Katuse soojuskaod on arvutatud valemi 4.8 põhjal. Saadud katuse soojuskao tulemuseks on 

9842,6 W. 

Spordihoone põrandate soojuskadude arvutusmetoodika põhineb standardil EVS-EN 

ISO 13370 [17]. 

Keldri põranda tunnusmõõde on arvutatav valemiga [17]: 

#$ � %& '�( � )", (4.6) 

kus B’ on keldri põranda tunnusmõõde m; 

A – keldri põranda pindala m2; 

P– keldri põranda perimeeter m. 



27 

Keldri põranda paksus on leitav valemiga [17]: 

��*+ � ��
��,, � �� � ��*+ , (4.7) 

kus �põr   on keldri põranda paksus m; 

�ks,maa – keldri välisseina maa-aluse osa paksus m; 

�p        – pinnase soojusjuhtivus W/(m·K) [7]; 

Rpõr     – põranda kogusoojustakistus m2·K/W. 

Keldri põranda soojusjuhtivus on arvutatav valemiga [17]: 

��-�*+ �
��

'�.(/#$ � ��*+ � '�(0
�� (4.8) 

kus Uk.põr   on keldri põranda soojusjuhtivus ; 

z             – keldri põrand maapinnalt m. 

Valemite 4.2 ja 4.3 ning valemi 4.8 abil on saadud kõikide Spordihoone põrandate 

soojusjuhtivus. Arvutavate suuruste põhjal on võimalik leida erinevate tarindite 

soojuskaod. Lisas on välja toodud hoone erinevate põrandate kihtide soojusparameetrid 

tabelites C.4 kuni C.10. Antud tabelites leitud tulemuste põhjal on arvutatud valemite 4.5 

ja 4.8 abil põrandate soojusjuhtivused ning nende kaod. Saadud suurused on kantud 

tabelisse 4.3. 

Tabel 4.3. Spordihoone põrandate pindalad, soojusjuhtivused ja -kaod

Põrandapind Pindala A, m2 Soojusjuhtivus U, W/(m2·K) Soojuskadu qsk, W 

1 2 3 4 

P-0-1 268,5 0,289 1400,6 

P-0-2 152,4 0,268 735,7 

P-0-3 49,5 0,254 226,6 

P-1-3 134,7 0,281 680,9 
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Tabel 4.3. järg 

1 2 3 4 

P-1-4 249,5 0,219 983,0 

P-1-5 1679,8 0,256 7735,9 

P-1-6-1 219,1 0,247 973,6 

P-1-6-2 12,0 0,263 56,8 

Spordihoone põrandate kogu soojuskadu on 12 793,1 W. 

Spordihoone kaotab soojust ka läbi akende ja uste, kuid põhja- ja lõunapoolsed küljed on 

klaasfassaadiga, mistõttu pole otseselt avatavaid aknaid. Välisuste pindala moodustab 

25,7 m2 ja nende soojusjuhtivus on 0,437 W/(m2·K). Valemi 4.8 põhjal on saadud välisuste 

soojuskoormuse tulemuseks 241,4 W. 

Tabel 4.4. Hoone soojuskoormused läbi piirdekonstruktsioonide 

Piirdekonstruktsioon 

Keskmine 

soojuskoormus 

kütteperioodil �, W 

Välissein 4715 

Klaasfassaad 27 633 

Katus 9843 

Põrand 12 793 

Uksed 241 

Kokku: 55 225 
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Tabelis 4.4 on välja toodud kõik eelnevalt arvutatud Spordihoone piirdekonstruktsioonide 

soojuskoormused. Antud  tabeli põhjal on näha, et kõige suurem soojuskadu Spordihoones 

on lõuna- ja põhjapoolse klaasfassaadi kaudu, mis moodustab umbes 50% kogu 

piirdekonstruktsioonide soojuskaost. Kõige väiksem soojuskadu on läbi uste, mis on 

tingitud nende väikesest pindalast. 

4.2 Hoone soojuskoormus ventilatsioonile 

Hoones paiknev ventilatsioonisüsteemide soojuskoormused on leitav valemi 4.9 põhjal 

ning saadud tulemused on välja toodud tabelis 4.15.

Ventilatsiooni soojuskoormus on arvutatav valemiga [13]: 

�� � 1� � 2* � 3* � 45
�  5,��6, (4.9) 

kus Lv on soojendatav õhuhulk m3/s; 

�õ – õhutihedus kg/m3; 

cõ – õhu erisoojus J/kg·K; 

tsp – ruumi antava sissepuhkeõhu arvutuslik temperatuur pärast kalorifeeri °C; 

tat2 on välisõhu temperatuur peale soojustagastit (enne kalorifeeri) °C. 

Tabel 4.5. Hoone ventilatsioonisüsteemi soojuskoormused

Ventilatsioonisüsteem Soojendatav õhuhulk Lv, m
3/s Soojuskoormus �v, W

301SV 4 94 068,0 

302SV 2,8 65 847,6 

303SV 2 47 034,0 

Spordihoones toimub aktiivne tegevus alates hommikul kella 8st kuni õhtul kella 22ni, mis 

tähendab, et sellel ajaperioodil võib ventilatsioon töötada maksimaalse võimsusega. 

Arvestades et 14 tunni vältel ventilatsiooniagregaadite töö on ligilähedane maksimumile 

ning ülejäänud ööpäeva 10 tunni jooksul on see veidi rohkem kui poole väiksem, siis on 

arvutustes arvestatud keskmise õhuvooluhulgaga. Kogu Spordihoone ventilatsioon 

soojuskoormuseks on saadud 206 949,6 W. 
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4.3. Hoone soojuskoormus soojale tarbeveele 

Igas hoones on oluline sooja tarbevee olemasolu nii ka Spordihoones. Sporti tehes eritab 

inimkeha palju higi ning isikliku hügieeni seisukohalt on dušikasutus oluline ja 

veetarbimine seetõttu suur. See eeldab Spordihoones head veevarustust, mille eest 

hoolitseb AS Tartu Veevärk. Kindlasti tuleb meeles pidada soojuskoormust soojale 

tarbeveele. 

Tulenevalt sellest, et sooja vee arvutuslik vooluhulk hoones on 0,347 l/s ja sooja tarbevee 

temperatuur on 55 °C ning külma vee temperatuur 5 °C, on valemi 4.10 põhjal leitud antud 

hoone soojuskoormus soojale tarbeveele. Saadud tulemuseks on 72 523 W. 

Hoone soojuskoormus soojale tarbeveele on leitav valemiga [13]: 

�
�� � .�7' � 8
���,+� 9  5
�  5��", (4.10) 

kus Gstv arv on sooja vee arvutuslik vooluhulk l/s; 

 4180 = �õ · cõ – vee tiheduse ja erisoojuse korrutis J/l·K; 

tsv – sooja tarbevee temperatuur °C; 

tkv – külma vee temperatuur °C.  

4.4. Hoone soojuskoormus infiltratsioonile  

Hoones tekivad õhuvoolud, kui hoone piiretes on temperatuuride vahe või tuulest tekib 

tingitud õhurõhkude vahe. See tekitab hoones suurendatud õhuvahetust ja soojuskulu [9]. 

Tulenevalt sellest, et Spordihoones on infiltratsioon, on valemi 4.11 ja 4.12 põhjal 

arvutatud antud hoone soojuskoormus infiltratsioonile. Saadud arvutustulemuseks on 

38 029,2 W. 

Hoone soojuskoormus infiltratsioonile on arvutatav valemiga [13]: 

���	 � 1��	 � 2* � 3* �  5
  5�-,-", (4.11) 

kus Linf on infiltreeruv õhuhulk m/s; 

�õ – õhutihedus kg/m3; 

cõ – õhu erisoojus J/kg·K; 

ts – siseõhu temperatuur °C; 

tv.a. on välisõhu temperatuur °C. 
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Hoones olev infiltreeruv õhuhulk on arvutatav valemiga [13]: 

1��	 � :� � ;&<='', (4.12) 

kus nv  on infiltreeruva õhuhulga kordsus tunnis l/h; 

V – ruumi maht m3; 

 3600 on dimensioonimuutmisest tulev tegur. 

4.5. Hoone ruumidesse pidevalt eralduv liigsoojus ajaühikus 

Tulenevalt „Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika“ määrusest, on Spordihoone 

avatuse järgi avalik hoone. Elektrivalgustuse liigsoojus antud määruse põhjal avalikus 

hoones on 14 W/m2 [12]. Spordihoone põrandapindala on 4631,4 m2, millest tulenevalt on 

liigsoojus valgustitest kogu hoones 14 W/m2 · 4631,4 m2 = 64 839,6 W. 

„Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika“ määruse põhjal on reglementeeritud, et 

avalikus hoones on inimeste liigsoojus 5 W/ m2 [12]. Välja toodud arv sisaldab ainult 

ilmset soojust ja sellepärast tuleks samuti arvesse võtta varjatud soojus ehk inimeste 

hingeõhk ja naha kaudu eralduv aur. Selleks tuleb väärtus 5 W/m2 jagada läbi teguriga 0,6, 

mistõttu avalikus hoones inimeste liigsoojus on 8,3 W/m2 [12]. Kuna aga tegemist on 

spordihoonega, siis füüsilist tööd tegev ehk sportiv inimene eraldab suuremat liigsoojust 

kui kontoritöötaja. Inimese metabolism ehk ainevahetus on intensiivsemat ja raskemat tööd 

tehes kuus korda suurem kui istuva tegevuse korral [7]. Sellest tulenevalt on antud töös 

võetud arvesse, et sportitegev inimene eraldav soojust 50 W/m2. 

Spordihoone spordiruumide põrandapinna pindala on 2437 m2 ja liigsoojus on 50 W/m2. 

Sellest tulenevalt on liigsoojus 121 850 W. Ülejäänud ruumide ehk kontoriruumide 

põrandapinna pindala on 2194,4 m2 ja liigsoojus on 8,3 W/m2. Sellest tulenevalt on 

ülejäänud ruumide liigsoojus 18 287 W ja kogu Spordihoone inimestes eralduv liigsoojus 

on 140 137 W. 

Spordihoones on klaasfassaadi all üpris suur pind välisseinast. Päikesekiirgus on igati 

arvestatav tegur hoone soojavajadusele. Eesti on küll päiksevaene piirkond, kuid ometi 

paistab, eriti suve kuudel, päike aknast sisse. Aknapinna kaudu tõstab päikesekiirgus  

temperatuuri ruumis ja suurendab ventilatsioonisüsteemi kulutusi ruumis. 
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Hoonesse akende kaudu sisenev päikeseenergia hulk on arvutatud valemiga [18]: 

�� � 8 � �
 � �� � %, � >, (4.13) 

kus qp on päikesekiirguse hulk, kW·h; 

G – päikese kiirgus pinnale kW·h/m2 kuus; 

Fs – akna suunast sõltuv parandustegur; 

F1 – akna raamide hulgast, varjetest ja kardinatest sõltuv parandustegur; 

Aa – aknaava pindala koos piitade ja raamidega m2; 

g on klaaside kogukiirguse läbilaskvuse tegur. 

Hoone klaasfassaad asub lõuna- ja põhjapool ja kogu pindala on 1168,42 m2. Tulenevalt 

sellest on arvutatud nii lõuna- ja põhjasuunas olevate aknapindade kaudu hoonesse sisenev 

liigsoojus päikesest, mis on välja toodud lisas D vastavalt tabelites D.1 ja D.2. Valemi 4.13 

põhjal tehtud arvutuste paremaks ülevaateks on toodud graafikud joonisel 4.1 tabelite sisu. 

Jooniselt ja tabelist on näha, et lõunasuunas oleva aknapinna kaudu saadav liigsoojus 

päikeselt on kaks korda suurem kui põhjasuunas. Selle põhjal võib öelda, et lõunapoolsete 

akendega ruumides tõuseb ventilatsiooni elektritarbimine ja sisetemperatuuri kõikumine on 

suur. 

Joonis 4.2. Põhja- ja lõunasuunas oleva aknapinna kaudu saadav liigsoojus päikeselt 
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Spordihoone põhjasuunas oleva aknapinna kaudu saadav liigsoojus päikeselt terve aasta 

jooksul on 68 816,5 kW·h ja lõunasuunas 128 990,8 kW·h. Kokku on päikesekiirguse abil 

hoonesse aknapinna kaudu siseneva liigsoojuse hulk 197 807,3 kW·h aastas. 

4.7 Hoone kogu soojuskoormus 

Eelnevates peatükkides arvutati hoones olevad soojuskaod läbi piirdekonstruktsioonide ja 

pinnase. Peale selle leiti Spordihoone ventilatsioonisüsteemi, sooja tarbevee ja 

infiltratsiooni soojuskoormused, ruumi pidevalt eralduv liigsoojus inimestelt, valgustuselt 

ning päikeselt. Soojuskoormuse arvutuste juures on arvestatud, et hoone sisetemperatuur 

on 20 °C ja kütteperioodi keskmine välistemperatuur on -1,5 °C [13]. Põrandate 

soojuskadude arvutamisel on võetud maapinna temperatuuriks 2 °C [19]. Saadud 

arvutustulemused on välja toodud tabelis 4.6. 

Tabel 4.6. Spordihoone soojuskoormused

Keskmine soojuskoormus 

kütteperioodil �, kW 

Soojuse kasutamine 

kütteperioodil �, MWh 

1 2 3 

Tarindid 55,22 286,29 

Ventilatsioon 206,95 1072,83 

Infiltratsioon 38,03 197,14 

Soe tarbevesi 75,52 375,96 

Liigsoojus -243,13 -1260,40 

Kokku: 129,59 671,82 

Tabelist 4.6 tulemustest selgub, et suurim soojuskoormus peitub hoone 

ventilatsioonisüsteemis, veidi väiksemad kaod avalduvad läbi ehitise piirdetarindite. Kõige 

väiksem soojuskoormus esineb läbi hoone infiltratsiooni. Tabeli 4.6 põhjal on koostatud 

joonis 4.1, mis annab piltlikuma ülevaate soojuskadudest ning nende jagunemisest hoones. 
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Joonis 4.2. Spordihoone soojuskadude jagunemine kütteperioodil

Joonisel 4.2 olevalt sektordiagrammilt on selgelt näha, et suurim soojuskadu hoones on 

läbi ventilatsioonisüsteemide, mis on 56 % Spordihoone soojuskadudest. Ülejäänud 

soojuskoormuste suurusjärke võib lugeda enamjaolt samaväärseteks. Väikeseim neist on 

hoone infilitratsioon, mis on 10 % kogu soojuskaost kütteperioodil. Tarindidte 

soojuskoormus koosneb Spordihoone välisseina, klaasfasaadi, katuse, uste ja põranda 

soojuskadudest. Kogu hoone soojuskaost on see 15 %, mis on 4 % väiksem kui sooja 

tarbevee soojuskoormus. Jooniselt 4.2 pole toodud ruumi pidevalt eralduv liigsoojus 

inimestelt, valgustuselt ning päikeselt, mis tuleb lahutada maha kogu hoone soojuskaost. 

Spordihoone arvutuslik soojusekoormus kütteperioodil on 671,8 MWh. Spordihoone 

soojusenergia keskmine tarbimine aastatel kütteperioodil oli 2010 – 2012  664,3 MWh 

[20]. Antud tulemused on toodud joonisel 4.3. 

286,29 MWh
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1072,73 MWh
56%

197,14 MWh
10%

375,96 MWh
19 %

Tarindid Ventilatsioon Infiltratsioon Soe tarbevesi
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Joonis 4.3. Spordihoone aastane soojuskoormus  

Jooniselt 4.3 on näha, et tegelik ja arvutuslikult leitud soojuskoormus on ligilähedased. 

Tulemuste erinevus võib olla põhjustatud sooja tarbevee soojuskoormuse arvutusete tõttu, 

sest veevooluhulga suurus on arvutuslik ja võib erineda tegelikust suurusest. See on 

põhjendatav külastavate inimeste arvu ning nende poolt tarbitava vee hulga 

varieerumisega. Samadel põhjustel võib ventilatsioonisüsteemi tegelik tarbimine erineda 

arvutuslikust. Samuti muutub Spordihoones liigsoojus pidevalt, mistõttu leitud tulemus on 

arvutuslik ehk hinnanguline 
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5. ENERGIAKULUDE VÄHENDAMINE 

5.1. Ventilatsioonisüsteemi võimsusteguri parandamine 

Eelpool peatükis 3.3.2 mõõdetud ventilatsiooni agregaatide elektritarbimise juures pakuti 

välja idee ventilatsioonisüsteemi võimustegurit suurendada. Ruumis 311 oleva 

ventilatsioonisüsteemi keskmine cos-� on 0,68 ning ruumis 312 oleval agregaadi 

võimsustegur on 0,74. Selleks oleks vajalik ühendada kondensaatorid rööbiti mootoriga 

[11]. Antud mõõtmise käigus sai mõõdetud reaktiivvõimsust. Kondensaatorite mahtuvuse 

suurus on tuletatud valemist 5.1. ja arvutatud valemiga 5.2. 

Reaktiivvõimsus on arvutatud valemiga [11]: 

? � �� � @ � A � B � C, (5.1) 

kus Q on reaktiivvõimsus var; 

U – pinge V; 

f  – sagedus Hz; 

C– mahtuvus F. 

Valemist 4.1 on tuletatud järgnev valem, mille abil on võimalik leida vajaminevate 

kondensaatorite kogumahtuvus [11]: 

C �
?

�� � @ � A � B
�� (5.2) 

Mõõtmistulemuste ja valemi 5.2 abil saadi mõlema ventilatsioonisüsteemide mootorite 

võimsusteguri parandamiseks lisatavate kondensaatorite mahtuvused. Ruumis 311 asuvate 

ventilatsioonisüsteemi agregaadite 301 SV ja 303 SV mootorite võimsusteguri 

parandamiseks tuleks paigalda kondensaatorid kogumahtuvusega 40 µF ja ühe faasi kohta 

13 µF. Ruumis 312 302 SV ventilatsioonisüsteemi mootoritele tuleks lisada rööbiti 

kondensaatorid kogumahtuvusega 278 µF ja ühe faasi kohta 93 µF. Kui kondensaatorid on 

paigaldatud süsteemi, võiks teostada uuesti mõõtmised ning uurida mõju elektritarbimisele. 

5.2. Päikesepaneelide paigutamine hoone katusele 

Spordihoone mõõteandmetest on näha, et ventilatsioonisüsteemi tarbimisvõimsus on 

suurem ka päevasel ajal kui hoone on avatud, olles samas üsna stabiilne. Seetõttu võiks 
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mõelda päikesepaneelide rakendamisele antud spordiasutuses, mis asub Tartu linnas 

lubatud kasutusalal [21].  

Päikesekiirgus on päikese poolt välja saadetud kogukiirgus, mis on võimalik jagada 

kolmeks [7]. 

Päikesekiirgus, mida saavad päikesepaneelid elektritootmiseks kasutada [22]: 

1. otsekiirgus; 

2. hajuskiirgus; 

3. maapinnalt peegeldunud kiirgus. 

Otsekiirguseks saab nimetada otse päikselt tulevat kiirgust, mis jõuab maapinnale pilvitu 

ilma korral. Otsekiirgus annab kõige enam energiat ning Eestis esineb seda kõige enam 

saartel ja Põhja- Eestis. Lõuna- Eestis kohtab pilvisust enam ja päikesepaneelide tootlikkus 

on üldiselt mõnevõrra väikesem [7,22]. 

Hajus- ehk difuusne kiirgus on päikesekiirgus, mis on atmosfääris hajunud ja suunda 

muutnud kiirgus. Hajuskiirguse hulk sõltub päikse kõrgusest, pilvekattest, atmosfääri 

läbipaistvusest ning pinna peegeldumisnäitajast. Antud kiirguse puhul ei sõltu üldjuhul, 

mis ilmakaarde on päiksepaneelid suunatud, kuna energia tootlikus jääb samaks. Pilvise 

ilmaga ei teki varju mõnest objektist, mis tõttu paneel saab töötada segamata. Hajuskiirgus 

pole nii suure energiahulgaga kiirgus kui otsekiirgus, kuis see on siiski arvestatav faktor 

elektri tootmisel päikeseenergiat päiksepaneelide abil. Praktilised mõõtmistulemused 

näitavad, et pilves ilma korral on paneelide tootlikus ~7 korda väiksem võrreldes 

otsekiirguse korral [7,22]. 

Maapinnalt peegelduv päikesekiirgus on arvestatav talvisel ajal, seda just Eesti puhul kui 

lume pinnalt peegeldub tagasi päikesekiirgus. Näiteks Tallinna lähisümbruses veebruari 

keskpäevase päikesepaistelise ilmaga näitasid mõõtmistulemused otsekiirguseks 

850 W/m2. Kuid 80-85° nurga all maapinna suhtes näitas kiirgusemõõtja 900 W/m2 , mis 

oli tingitud lumepinnalt peegelduva päikesevalguse tõttu [22,23]. 

PV-elementide (ingl photovoltaic cell) ehk fotogalvaaniliste elementide kogumi abil PV-

paneelis muudab see fotogalvaanilise efekti abil valgusenergia elektrienergiaks. PV- 

elemendi tööpõhimõte seisneb selles, et paneeli tabavad footonid ja neelduvad 

pooljuhtmaterjalis. Pärast seda lüüakse elektronid aatomitest välja, millest tuleb elektriline 
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potentsiaalide vahe. Elektronid liiguvad vaid ühes suunas ning nende liikumisel tekitatakse 

elektrivool [22].  

Päikesepaneel koosneb viiest omavahel kokku lamineeritud kihist [24]: 

1. peegeldust vähendava pinnatöötlusega klaas;

2. polümeerist kilematerjal;

3. omavahel ühendatud päikesepatarei elemendid;

4. polümeerist kilematerjal;

5. alusmaterjali (tavaliselt plastikust plaat).

Päikeseenergiat saaks ära kasutada katusele paneelide paigaldamisega ning mõelda ka 

lahendus klaasfassaadile, mis paistab lõunapoolsele küljele. Paneelide abil oleks võimalik 

toota elektrit ventilatsiooni jaoks ning seeläbi vähendada süsteemi jooksvaid kulusid.  

Päikesepaneelide peamised eelised [22]: 

1. tegemist on taastuvenergiaga;

2. keskkonda ei satu kasutamisel kasvuhoonegaase;

3. päikeseenergia on tasuta ning varud loetakse ammendamatuks;

4. kütusehinnad ei mõjuta;

5. madalad hooldus- ja püsikulud.

Päikesepaneelide peamised puudused [22]: 

1. energiatootmine ainult päevasel ajal;

2. talvekuudel on päikesekiirguse hulk väiksem, mistõttu kasutegur on madal;

3. suur maa-ala vajadus, et toota arvestatavat energiakogust;

4. suur tootmise ressursikulu ning kõrge hind;

5. kasutegur on madal, kuna suur osa päikeseenergiast jääb muutmata elektrienergiaks

Päikseenergia puhul on tavaliselt probleemiks tootmise ja tarbimise ajaline nihe, kuid 

käesolevas Spordihoones on ventilatsioonisüsteemi elektriline tarbimine päevasel aja 

pidev. Seetõttu oleks hea võimalus kasutada päikseenergiat kulude vähendamiseks [25].  

Spordihoone katuse pindala ulatab veidi üle 2600 m2, mis võimaldab paigutada antud 

hoone katusele PV-paneelide pargi. Kõige pealt päikesepaneelide paigutamisega tuleb 

alustada paneelide reavahe pikkusega, et ei tekiks olukorda, kus üks paneel varjutab teist. 
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Selleks on vaja leida Spordihoone laiuskraadil päikese kõrgusnurk horisontaalse tasapinna 

suhtes talvisel pööripäeval, mis aastal 2013 oli 20. detsembril. Päikese kõrgusnurk on 

leitud valemi 5.3 põhjal [26]: 

�� ���� L90 ,     (5.3) 

kus � on päikese kõrgusnurk, °; 

L – asukoha laiuskraad, °; 

� – päikese kaldenurk, °. 

Spordihoone asub Tartus, mille laiuskraad on 58,38° ja pikkuskraad 26,68°. Päikese 

kaldenurga leidmine on lihtsustatud internetis oleva NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) päikesekalkulaatori abil [27]. Kalkulaatori abil sai arvutatud 

päikse kaldenurk, mis on -23,43°. Valemi 5.3 abil tehtud arvutuse tulemuseks on saadud 

8,19 °. 

Paneelide reavahe leidmiseks on vaja teada päikesepaneeli gabariite. Näitena on võetud 

SolarWorld Sunmodule Plus SW 250 poly päikesepaneel, mis on toodud joonisel 5.1 [28]. 

  

Joonis 5.2. SolarWorld Sunmodule Plus SW 250 poly päikesepaneel [29] 
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Paneelide reavahe on arvutatud valemiga[30]:  

�

�

tan

sin c
y

�
� ,      (5.4) 

kus y on päikesepaneelide reavahe, m; 

� – päikesepaneelide kaldenurk, °; 

c – päikesepaneeli laius, m [27]. 

Paneelide kaldenurgaks on võetud arvutusest 40° maapinna suhtes, mis soosib 

maksimaalset toodangut Eestis [24]. Päikesepaneelide reavahe on 4,47 meetrit, mis on 

leitud valemi 5.4 põhjal. AutoCAD-i keskkonnas koostatud mudeli põhjal leiti 

Spordihoone katusele paigaldatavate võimalike paneelide hulga. Joonisel 5.3 on näha, 

kuidas on paigutatud paneelid hoone katusel. Hoone katusele on võimalik paigaldada 

maksimaalselt 262 PV-paneeli, kui lähtuda AutoCAD-i abil koostatud mudelist. 

Joonis 5.3. PV-paneelide paigutus hoone katusel [31] 
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Päikesepargi koguvõimsus on võimalik leida paigaldavate paneelide kogusest. Valitud 

paneelide nimivõimsus kiiritustiheduse 1000 W/m2 on juures 250 W, mistõttu päikesepargi 

kogu nimivõimsuseks on Pmax = 262	250 = 65 500 W. Eesti päikese kiiritustihedus pole 

kahjuks nii võimas, mis pärast tuleb arvestada, et maksimaalselt on võimalik toota 85 % 

nimivõimsusest. Seetõttu on päikesepargi maksimaalne toodang ühe tunni jooksul 

55,7 kW·h. PV-paneelide paigaldamisel tuleks jälgida Spordihoone vahetusligiduses 

asuvat Torni ühiselamut, kuna see võib hakata talvisel perioodil neid varjutama. Samuti 

tuleb arvestada hooldamisel lume ning õhusaaste ja tolmus koristamisega 

5.3 Päikesekollektorid katusele 

Hoone soojuskoormuse arvutamise käigus peatükis 4.1.3 oli ka suur kadu läbi Spordihoone 

sooja tarbimisvee. Seetõttu võiks mõelda päikesekollektorite paigaldamisel ka kütmise ja 

tarbevee soojendamiseks kasutada. Fotogalvaaniliste elementide asemel on päikese 

soojusenergiat rakendavad tehnoloogiat rohkem energia-efektiivsemad [22]. 

Päikese kollektorite jaotus vastavalt töötemperatuurile kolme kategooriasse [22]:  

1) madala temperatuuriga kollektorid (eelkõige basseinide soojendamiseks ja hoone 

sisetemperatuuri reguleerimiseks); 

2) keskmise temperatuuriga kollektorid ( tarbevee soojendamine); 

3) kõrge temperatuuriga kollektorid (tööstuses kasutamiseks). 

Samuti jaotatakse päiksekollektorid kahte tüüpi: tasapinnalised ja vaakumtorudega 

päikesekollektorid [22]. 

Vaakumkollektori tööpõhimõte seisneb selles, et kihi ümber, mis annab päikese energiat 

üle, on karastatud klaasist vakumeeritud kest, kus klaasi kihitide vahel on vaakum. 

Vaakumkollektoreid saab jagada samuti kaheks: kuumtoru ja U-toru süsteem [32]. 

Esimeses süsteemis on soojuskandja vask toru, mille sees olev gaas kuumenedes tõuseb 

üles poole ning annab see järel enda soojuse ära glükoolile. Kuumtoru süsteemi 

soovitatakse kasutada katusel ning kollektori kõik torud on vahetatavad ükshaaval ilma 

süsteemi seiskamata.  

Teist vaakumkollektori süsteemi ehk U-toruga kollektorite vaakutorude sees on vasktoru, 

mis on painutatud U tähekujuliseks. Vasktoru sees jookseb vee - glükooli segu. Mõlemad 
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vaakumkollektori süsteemis on pealt näha sarnased, kuid tehniliselt erinevad. Kui 

kuumtoru süsteemi puhul saab vahetada torusid, siis U-kollektori puhul saab vahetada 

ainult klaasist pealmist osa ning selle tegevuse käigus tuleb võtta maha kogu kollektor 

[32]. 

Tasapinnaliste ehk lamekollektorit tööpõhimõte on päikesekiirguse abil soojendatakse 

plaat, mis tavapäraselt on tehtud vasest ja raam alumiiniumist, mis omakorda soojendab 

vett. Plaat päikesepaneelid on ehitatud ainult kuuma vee saamise eesmärgil.[32] 

Joonis 5.4. Tasapinnaline (vasakul) ja vaakumkollektor [33] 

Erinevused tasapinnaliste ja vaakumtorukollektorite vahel [22, 32, 34]: 

1. tasapinnalised kollektorid on odavamad;

2. tasapinnalised kollektorid ei vaja akumulatsioonipaaki, kuna süsteemis ringleb vesi:

3. vaakumtorukollektorid on 25% efektiivsemad kui tasapinnalised kollektorid;

4. tasapinnaliste kollektorite paigaldus on odavam;

5. vaakumtorukollektorid torud on varustatud infrapunakiirgust läbi laskva kihiga, mis 

soodustab pilvise ilma korral süsteemi toimimist;

6. vaakumtorukollektoris toimub päiksekiirguse tõhusam ärakastutamine, kuna 

vaakumi tõttu on vedelike liikumine peaaegu olematu; 

7. tasapinnaline kollektor on rohkem tundlikum ilmastikuolude suhtes; 

8. vaakumtorukollektorite puhastus lume korral on keeruline. 
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5.4. Klaasfassaadi katmine 

Spordihoone põhja- ja lõunapoolsed välisseinad on kaetud klaasiga, mis toob probleeme nii 

talvisel kui ka suvisel ajal. Talvekuudel on soojuskadu ruumides klaasfassaadi tõttu suur. 

Suvisel ajal on liigse liigsoojuse tõttu asja lood vastupidi. Tänu päikesekiirgusele tõuseb 

ruumide temperatuur kergesti liiga kõrgele [9]. Selle asjaolu tõttu on 

ventilatsioonisüsteemi kasutus ruumis suurem, mis tõstab energiakulu. Seda kõike oleks 

võimalik parandada näiteks kardinate paigaldamisega, mille abil oleks võimalik piirata 

teatud hulga hoonesse siseneva päikse kiirguse hulka. Spordihoones on kasutusel rulood 

mõningates ruumides, kuid oleks vaja leida mugavamat lahendust ja võimaluse korral 

ühendada automaatikasüsteemiga. 

Peale traditsioonilise lahenduse on võimalus katta klaaspind päikesekaitsekiledega. 

Kaitsekiled sisaldavad pihustatud metallkihti, mis annab klaasile suurema vastupidavuse, 

tõrjub kuumust ja pimestavalt eredat valgust. Samuti pakub kaitset UV-kiirguse eest ning 

hoiab ära siseinterjööri pleekimist. Päikekaitsekiled tõrjuvad tagasi enamuse soovimatust 

päikekiirgusest, mistõttu ei toimu suuri sisetemperatuuri kõikumist hoones [35].  

Päikese – õhkküttepaneelid koguvad üha enam populaarust oma lihtsusega. Paneeli 

maksumus pole suur ja see ei nõua suur hooldust. Seda on võimalik kinnitada katusele ja 

seintele. Päikesekiirgus soojendab kollektor plaati, misjärel temperatuuriandurid lülitavad 

tööle venilaatori. See paneb õhu ringlema, mis tõttu külm õhk hoones suunatakse läbi 

kollektori. Õhk soojeneb ning liigub seejärel tagasi hoonesse. Paneelide plussiks saab 

lugeda nende lihtsust ja vastupidavust ning süsteem töötab ka pilviste ilmade korral. 

Peamiseks negatiivseteks küljeks võib pidada, et külmemate ilmade korral süsteemi ei saa 

kasutada [36, 37]. Antud paneelide paigaldamist kasutatakse enamasti eramajadel, et 

vähendada jahutusvajadust. Spordihoone puhul võib see suvekuudel hoopis suurendada, 

mistõttu tooks see rohkem kahju kui kasu. Samuti võib rikkuda paneelide olemasolu 

arhitektuurilist väljanägemist. 

Kolmandaks võimaluseks klaasfassaadi katmiseks on paigaldada sellele õhukesekilelised 

päikesepaneelid ehk amorfsed kiled. Antud tehnoloogia erineb tavapärastest PV-

paneelidest selle poolest, et nad on õhemad ja rohkem painduvamad. Järgnevalt on välja 

toodud võimaliku kasutatava tehnoloogia eelised ja puudused võrreldes harjumuspäraste 

mono- ja polükristalsete paneelidega [ 38, 39].  
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Tehnoloogia positiivseteks külgedeks võib pidada [39]: 

1. Mitmekülgsus – paneele on võimalik paigutada paljudele erinevatest materjalidest 

pindadele. Peale klaasi on sobivaks ka veel erinevad plastmaterjalid ning 

metallpinnad. 

2. Painduvus – erinevalt tavapärastest PV-paneelidest on neid võimalik paigaldada 

väikese kõveruse alla. 

3. Hea efektiivsus ka hajuskiirguse korral – katsetused Saksamaal on näidanud, et 

paneelide tootlikkus on suur olukordades, kus need on installeeritud katustele, mis 

on suunatud ka muudesse ilmakaartesse peale lõunasuuna. 

4. Hea efektiivsus kõrgete temperatuuride juures – tavapäraste PV-paneelide 

kasutamisel väga soojades oludes langeb seadmete tootlikkus, kuid antud 

tehnoloogia puhul sellist efekti ei esine. 

5. Madalad tootmiskulud – tulenevalt kasutatava materjali vähesusest on ka kulutused 

tootmisele väiksemad. 

Tehnoloogia negatiivse poole pealt võib välja tuua[39]: 

1. Tootlikkus – võrreldes PV-paneelidega on antud seadmete tootlikkus jäänud 

peaaegu poole madalamaks, mis on peamiseks põhjuseks, miks nad pole veel 

saavutanud selles valdkonnas turuenamust. 

2. Kõrged kogukulud – tulenevalt poole madalamast tootlikkusest on vajalik 

paigaldada antud paneele 2 korda rohkem, et saavutada sama suurt väljundvõimsust 

kui traditsiooniliste päikesepaneelide abil. 

3. Pikaealisus – kuigi on võimalik, et nende seadmete eluiga võib ulatuda sama pikaks 

kui mono- ning polükristalsete paneelide puhul, siis ei ole seda veel tehnoloogia 

uudsuse tõttu piisavalt testitud.  

Spordihoone lõunasuunas oleva klaasfassaadi kaudu saadav liigsoojus päikeselt on 

128 990,8 kW·h aasta kohta, mis on arvutatav valemi 4.13 põhjal. Kui paigaldada 

lõunasuunas olevale klaasfassaadile õhukesekilelised päikesepaneelid langeks liigsoojuse 

väärtus märgatavalt. Valemi 4.13 saadud tulemus amorfsete kilede korral on 
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71 661,6 kW·h aastas. Aastane liigsoojus õhukesekileliste päikesepaneelide kasutamisel 

lõunasuunalisel klaasfassaadil väheneks aasta 57 329,2 kW·h võrra. 

Õhukesekileliste paneelide kasutegur jääb alla 10%, mis tähendab, et nende poolt toodetav 

energiahulk on peaaegu 2 korda väiksem kui tavalistel PV-paneelidel sama pinnaühiku 

kohta. Õhukesekileliste paneelide poolt toodetav võimsus jääb vahemikku 60-80 W/m2

[40]. Arvestades, et uurimisobjekti klaasfassaadi lõunapoolse küljepindala on 570,1 m2, 

siis saab õhukesekileliste paneelide päikesepargi arvutuslikuks koguvõimsuseks lugeda 

570,1 · 70 =39 907 W= 39,91 kW. Paneelide paigaldamisel tuleb jälgida klaasfassadi 

paraboolset kuju. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö alusel võib teha järgmised soovitused ja järeldused: 

1. Uuritav objekt on Eesti Maaülikooli Spordihoone, mis asub Tartu linnas Tähtvere 

linnaosas, aadressil F. R. Kreutzwaldi 3.

2. Valgusallikate installeeritud võimsus on 132,4 kW ja hoonesse on paigaldatud 816 

valgustit. 

3. Soojuskadu välisseinas kaudu on 4,7 kW, klaasfassaadis kaudu 27,6 kW, katuse 

kaudu 9,8 kW ja põrandas kaudu 12,8 kW. Antud tulemused on leitud kütteperioodi 

keskmine välistemperatuuri (-1,5 °C) ning kütteperioodi keskmise maapinna 

temperatuuri (2 °C) juures, tingimustel, et sisetemperatuur on 20 °C.

4. Hoone arvutuslik ventilatsiooni keskmine soojuskoormus kütteperioodil on 

206,95 kW, sooja tarbevee tegemiseks 75,52 kW ja infiltratsioonile 38,03 kW, kui 

kütteperioodi keskmine välistemperatuur on -1,5 °C.

5. Hoones eraldub liigsoojust inimeste, valgustuse ja päikesekiirguse kaudu, mis on 

243,13 kW.

6. Spordihoone arvutuslik soojusekoormus kütteperioodil on 671,8 MWh. Spordihoone  

soojusenergia keskmine tarbimine kütteperioodil oli aastatel 2010 – 2012   

664,3 MWh  

7. Ventilatsioonisüsteemi mõõteperioodi maksimaalne summaarne elektriline 

tarbimisvõimsus oli ventilatsioonisüsteemidel 301SV ja 303SV 17 kW ning 

minimaalne summaarne tarbimisvõimsus 2,4 kW. 

8. Ventilatsioonisüsteemi mõõteperioodi maksimaalne elektriline tarbimisvõimsus oli 

ventilatsioonisüsteemil 302SV 6,3 kW ja minimaalne elektriline tarbimisvõimsus 

0,21 kW. 

9. Ventilatsioonisüsteemi 301 SV ja 303 SV keskmine võimsustegur on 0,68 ja 

agregaadi 302 SV keskmine võimsustegur on 0,74. 

10. Kondensaatorite mahtuvus agregaatidele 301 SV ja 303 SV on 40 µF ja ühe faasi 

kohta 13 µF.

11. Kondensaatorite mahtuvus agregaadile 302 SV on 278 µF ja ühe faasi kohta 93 µF.

12. Tarbimiskulude vähendamiseks võiks paigalda Spordihoone katusele 

päikesepaneelid. Oletatava päikesepargi maksimaalseks nimivõimsuseks saaks olla 

56 kW.
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13. Kütesüsteemi ja sooja tarbevee kulude vähendamiseks on võimalik paigaldada 

katusele 262 päikesekollektorit.

14. Klaasfassaadi võiks katta selektiivse päikesekaitsekiledega, mis varjavad ruume 

liigse päikesekiirguse eest ning hoiavad ära suurema sisetemperatuuri kõikumise ja 

vähendavad ventilatsioonisüsteemi tarbimist. Liigsoojus päikesekiirgusest, mis tuleb 

läbi lõunasuunalise klaasfassaadi kaudu väheneks aastas 57 329,2 kW·h võrra.

15. Kaalumisele võiks kuuluda klaasfassaadile paigaldada õhukesekilelised 

päikesepaneelid ehk amorfsed kiled, mille abil oleks võimalik vähendada võrgust 

tarbitava elektri hulka. Õhukesekileliste paneelide päikepargi arvutuslik 

koguvõimsus Spordihoone lõunapoolsel küljel on 39,91 kW.

16. Antud lõputööd on võimalik edasi arendada, kui reaalselt hakata kasutusele võtma 

selles välja pakutud lahendusi ning seejärel oleks võimalik võrrelda antud töös 

esitletud arvutuslikke andmeid uute mõõte- ning katsetulemustega. 

Antud magistritöös alusel antud lahendused ja soovitused kasutuse võttes on võimalik 

vähenda kulutusi energiatarbimisele Spordihoones. 
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Lisa A. Spordihoone ruumijaotus 

Tabel A.1. Spordihoone 0.korruse ruumid [4] 

Ruumi nimetus Suurus, m2 Ruumi nimetus Suurus, m2

Koridor 131,7 Riietusruum 41 

Tehniline ruum 30,1 Duširuum 10,9 

Soojussõlm 21,6 Saun 6,5 

Kilbiruum 9,3 Tualettruum 1,8 

Koristajaruum 3,8 Tualettruum 7,2 

Riietusruum 49,4 Tualettruum 7,7 

Duširuum 9,8 Treenerite ruum 16,3 

Saun 5,4 Puhkeruum 46,9 

Tualettruum 1,8 Suusabaas 58,9 

Kuivatusruum 7,4 Suusabaasihoidla 6,3 

Tabel A.2. Spordihoone 1.korruse ruumid [4] 

Ruumi nimetus Suurus, m2 Ruumi nimetus Suurus, m2

1 2 3 4 

Spordisaal 1679,8 Riietusruum 45,2 

Fuajee 169,8 Duširuum 10,8 

Koridor 106,3 Saun 5,6 

Koridor 50,1 Tualettruum 1,4 

Trepikoda 19,3 Personali riietusruum 3,6 

Tuulekoda 10,2 Duširuum 2,4 

Koridor 29,2 Tualettruum 1,4 

Administraatoriruum 13,1 Koristaja ruum 4,3 

Inva WC 5,5 Personali riietusruum 3,6 

Tualettruum 37 Duširuum 2,6 

Riietusruum 23,5 Tualettruum 1,4 

Duširuum 8,8 Riietusruum 40,4 

Saun  5 Duširuum 10,9 

Tualettruum 1,6 Saun 5,4 
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Tabel A.2. järg

1 2 3 4 

Riietusruum 23,5 Tualettruum 1,4 

Duširuum 9,5 Riietusruum 36,1 

Saun 5 Duširuum 8,8 

Tualettruum 1,6 Saun 3,6 

Tehniline ruum 4,2 Tualettruum 1,4 

Inventariruum 36,7 Riietusruum 36,7 

Tõstesaal 82,9 Duširuum 8,8 

Jõusaal 148,2 Saun 3,6 

Inventariruum 25,3 Tualettruum 1,4 

Inventariruum 7,5 Sprinkleri ruum 26,4 

Tabel A.3. Spordihoone 2.korruse ruumid [4] 

Ruumi nimetus Suurus, m2 Ruumi nimetus Suurus, m2

Koridor 363,2 Kabinet 15 

Koridor 38,2 Ladu 7,4 

Maadlussaal 229,5 Koristaja ruum 3,5 

Aeroobika 296,6 Tualettruum 6,9 

Taastumiskeskus 32,8 Trepikoda 55,1 

Tabel A.4. Spordihoone 3.korruse ruumid [4] 

Ruumi nimetus Suurus, m2 Ruumi nimetus Suurus, m2

Koridor 58 Kabinet 15,9 

Spordiklubi 64,5 Riietusruum 3,9 

Kommentaatoriruum 15,1 Duširuum 2 

Kabinet 15 Ventkamber 86,1 

Kabinet 16,7 Ventkamber 61,4 
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Lisa B. Spordihoone piirekonstruktsioonide ehituslik ülevaade 

Tabel B.1. Spordihoone välisseinte ehituslik ülevaade [4] 

Tarind Materjal Paksus, mm 

Välissein 

Laudis 18 

Tuuletõkkeplaat 13 

Mineraalvill 150 

Aurutõkkekile 0,15 

Raudbetoon 250 

Klaasfassaad 
Klaas 8 

Klaas 10 

Tabel B.2. Spordihoone katuse ehituslik ülevaade [4] 

Tarind Materjal Paksus, mm 

KT-01 

SBS 7,6 

Kivivill 30 

Vahtpolüstüreen 150 

Profiilplekk Rannila 2 

Villplaat 30 

KT-02 

SBS 7,6 

Kivivill 30 

Vahtpolüstüreen 170 

Raudbetoon paneel 400 

KT-03 

SBS 7,6 

Kivivill 30 

Vahtpolüstüreen 170 

Raudbetoon paneel 220 

Tabel B.3. Spordihoone põrandate ehituslik ülevaade [4] 

Tarind Materjal Paksus, mm 

P-0-1 

Raudbetoon 100 

Polüetüleenkile 0,2 

Vahtpolüstürool 100 
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Tabel B.3. järg

1 2 3 

P-0-1 
Killustikalus 150 

Kruus 100 

P-0-2, P-1-3 

Klinkerplaat 7 

Raudbetoon 100 

Polüetüleenkile 0,2 

Vahtpolüstürool 100 

Killustikalus 150 

Kruus 100 

P-0-3 

Epoksiidmass 4 

Raudbetoon 100 

Polüetüleenkile 0,2 

Vahtpolüstürool 100 

Killustikalus 150 

Kruus 100 

P-1-4 

Epoksiidmass 3 

Raudbetoon 100 

Polüetüleenkile 0,2 

Vahtpolüstürool 100 

Killustikalus 150 

Kruus 100 

P-1-5 

Mondosport HP kummikate 2,5 

Vineer 12 

Vineer 12 

Kummipadjad 30 

Raudbetoon 100 

Polüetüleenkile 0,2 

Vahtpolüstürool 100 

Killustikalus 150 

Kruus 100 
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Tabel B.3. järg

1 2 3 

P-1-6-1 

Mondo Sport Impact kummikate 6 

Raudbetoon 150 

Polüetüleenkile 0,2 

Vahtpolüstrürool 100 

Killustikalus 150 

Kruus 100 

P-1-6-2 

Kummimatt 40 

Raudbetoon 116 

Polüetüleenkile 0,2 

Vahtpolüstürool 100 

Killustikalus 150 

Kruus 100 
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Lisa C. Spordihoone katuse ja põranda kihtide soojusparameetrid 

Tabel C.1. Spordihoone katuse (osa 01) kihtide soojusparameetrid 

Katusekiht Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3[14] 

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K) [15] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

SBS 0,0076 600 0,17 0,045 

Kivivill 0,03 80 0,04 1,154 

Vahtpolüstüreen 0,15 16 0,04 4,167 

Profiilplekk 0,002 2403 43 0,00005 

Villplaat 0,03 50 0,04 0,750 

Tabel C.2. Spordihoone katuse (osa 02) kihtide soojusparameetrid  

Katusekiht Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3[14] 

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K) [15] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

SBS 0,0076 600 0,17 0,045 

Kivivill 0,03 80 0,04 1,154 

Vahtpolüstüreen 0,17 16 0,04 4,722 

Raudbetoon 0,4 2500 2,04 0,196 

Tabel C.3. Spordihoone katuse (osa 03) kihtide soojusparameetrid 

Katusekiht Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3 [14] 

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K) [15] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

SBS 0,0076 600 0,17 0,045 

Kivivill 0,03 80 0,04 1,154 

Vahtpolüstüreen 0,17 16 0,04 4,722 

Raudbetoon 0,22 2500 2,04 0,108 
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Tabel C.4. Spordihoone põranda(P-0-1) kihtide soojusparameetrid 

Põrandakiht Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3[14]

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K)[15] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

Raudbetoon 0,1 2400 1,51 0,066 

Polüetüleenkile 0,0002 970 0,24 0,001 

Vahtpolüstürool 0,1 33 0,033 3,030 

Killustik 0,15 2000 1,28 0,117 

Kruus 0,1 1287 0,7 0,143 

Tabel C.5. Spordihoone põranda(P-0-2 ja P-1-3) kihtide soojusparameetrid 

Põrandakiht Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3[14] 

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K)[15] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

Klinkerplaat 0,007 2000 2 0,004 

Raudbetoon 0,1 2400 1,51 0,066 

Polüetüleenkile 0,0002 970 0,24 0,001 

Vahtpolüstürool 0,1 33 0,033 3,030 

Killustik 0,15 2000 1,28 0,117 

Kruus 0,1 1287 0,7 0,143 

Tabel C.6 Spordihoone põranda(P-0-3) kihtide soojusparameetrid 

Põrandakiht Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3[14] 

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K)[15] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

1 2 3 4 5 

Epoksiidmass 0,004 161 0,35 0,011 

Raudbetoon 0,1 2400 1,51 0,066 
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Tabel C.7. järg 

1 2 3 4 5 

Polüetüleenkile 0,0002 970 0,24 0,001 

Vahtpolüstürool 0,1 33 0,033 3,030 

Killustik 0,15 2000 1,28 0,117 

Kruus 0,1 1287 0,7 0,143 

Tabel C.7. Spordihoone põranda(P-1-4) kihtide soojusparameetrid 

Põrandakiht Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3[14] 

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K) [15] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

1 2 3 4 5 

Epoksiidmass 0,003 161 0,35 0,009 

Raudbetoon 0,1 2400 1,51 0,066 

Polüetüleenkile 0,0002 970 0,24 0,001 

Vahtpolüstürool 0,1 33 0,033 3,030 

Killustik 0,15 2000 1,28 0,117 

Kruus 0,1 1287 0,7 0,143 

Tabel C.8. Spordihoone põranda(P-1-5) kihtide soojusparameetrid 

Põrandakiht Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3[14] 

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K)[15] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

1 2 3 4 5 

Mondosport HP 0,0025 2400 0,17 0,015 

Vineer 0,012 600 0,15 0,080 

Vineer 0,012 600 0,15 0,080 
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Tabel C.8. järg 

1 2 3 4 5 

Kummipadjad 0,03 1200 0,17 0,176 

Raudbetoon 0,1 2400 1,51 0,066 

Polüetüleenkile 0,0002 970 0,24 0,001 

Vahtpolüstürool 0,1 33 0,033 3,030 

Killustik 0,15 2000 1,28 0,117 

Kruus 0,1 1287 0,7 0,143 

Tabel C.9. Spordihoone põranda(P-1-6-1) kihtide soojusparameetrid 

Põrandakiht 
Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3 [14] 

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K) [15] 

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

1 2 3 4 5 

Kummikate 0,006 1200 0,17 0,035 

Raudbetoon 0,15 2400 1,51 0,099 

Polüetüleenkile 0,0002 970 0,24 0,001 

Vahtpolüstürool 0,1 33 0,033 3,030 

Killustik 0,15 2000 1,28 0,117 

Kruus 0,1 1287 0,7 0,143 

Tabel C.10. Spordihoone põranda(P-1-6-2) kihtide soojusparameetrid 

Põrandakiht Paksus 

�, m 

Materjalitihedus 

�, kg/m3 [14] 

Soojusjuhtivustegur 

�, W/(m·K) [15]

Soojustakistus 

R, m2·K/W 

1 2 3 4 5 

Kummimatt 0,04 1200 0,17 0,235 
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Tabel C.10. järg 

1 2 3 4 5 

Raudbetoon 0,116 2400 1,51 0,077 

Polüetüleenkile 0,0002 970 0,24 0,001 

Vahtpolüstürool 0,1 33 0,033 3,030 

Killustik 0,15 2000 1,28 0,117 

Kruus 0,1 1287 0,7 0,143 
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Lisa D.  Aknapinna kaudu saadav soojus päikeselt. 

Tabel D.1. Põhjasuunas oleva aknapinna kaudu saadav liigsoojus päikeselt

Kuu Päikesekiirgus hulk qp, kW·h 

Jaanuar 
1615,4 

Veebruar 
3715,4 

Märts 
7269,3 

Aprill 
7107,8 

Mai 
9692,5 

Juuni 
11469,4 

Juuli 
10661,7 

August 
7915,5 

September 
4846,2 

Oktoober 
2423,1 

November 
1130,8 

Detsember 
969,2 

Kokku 
68 816,5 

Tabel D.2. Lõunasuunas oleva aknapinna kaudu saadav liigsoojus päikeselt

Kuu Päikesekiirgus hulk qp, kW·h 

1 2 

Jaanuar 
4310,0 
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Tabel D.2.  järg 

1 2 

Veebruar 
7542,4 

Märts 
16316,3 

Aprill 
14315,2 

Mai 
15546,6 

Juuni 
16316,3 

Juuli 
15546,6 

August 
14469,1 

September 
11698,5 

Oktoober 
7234,6 

November 
3232,5 

Detsember 
2462,8 

Kokku 
128 990,8 

  


