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Euroopa Liidu energiapoliitika näeb liikmesriikidele ette eesmärki vähendada 

energiatarbimist kõikides võimalikes sektorites – juhtnöörid ja standardid on seatud ka 

elamusektorile. Magistritöö eesmärgiks oli projekteeritava hoone soojusenergeetiliste 

protsesside simuleerimine ja analüüs ning kokkuhoiumeetmete hindamine. Kõigepealt 

arvutati hoone küttekoormus ja aastane soojusenergia kulu. Siis arvutati hoone energia-

tõhusus programmiga BV
2
. Seejärel modelleeriti hoonet inseneritarkvaraga Scilab hoone 

ehituslikele spetsifikatsioonidele vastavalt, et simuleerida soojusenergiavoogusid ja 

temperatuuri kõikumisi hoones. Simulatsiooni kasutati selleks, et hinnata erinevate 

soojuskadu vähendavate meetmete tõhusust. Nendest meetmetest hinnati parimaks 

isolatsioonimaterjalide suurendamist 50 mm võrra ja madalama soojusjuhtivusega akende 

kasutamist. Soovitati ka temperatuuride langetamist vähemkasutatud tubades, et vähendada 

küttekulu. 
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ABSTRACT 

 

Veere, M. Energy Analysis of a Dwelling. Master’s Thesis. – Tartu: EMÜ, 2015. 123 

pages, 23 figures, 13 tables, 62 references, 5 appendices, format A4. In Estonian. 

 

The European Union’s energy policy dictates that it’s member states have to reduce energy 

consumption in every sector – guidelines and standards to reduce energy consumption have 

also been set for the housing sector. The goal of this master’s thesis was the simulation and 

analysis of the energetic processes of a planned residential dwelling, while testing methods 

to reduce the building’s heat consumption. First, the building’s heating load and annual 

thermal energy consumption was calculated. Then the building’s energy efficiency was 

calculated with energy efficiency calculating software BV
2
. Next the building was 

modelled with engineering software Scilab in accordance with the building’s technical 

specifications to simulate the thermal energy flows and temperature fluctuations in the 

building. The simulation was used to assess the benefits of several measures proposed to 

reduce heat loss. Of those measures, the increasing of insulation material by 50 mm and 

the use of windows with lower thermal conductivity were determined to be the best. The 

lowering of room temperatures in little used rooms was also suggested in order to reduce 

heating costs. 

 

Keywords: thermal energy process, thermal energy model, heating load, thermal energy 

simulation, energy consumption, electrical diagram 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

Ai – ühe ruumi või piirde pindala m
2

 

Akogu – elamu kogu kasulik pindala m
2 

B’ – põranda tunnusmõõt m 

Ci – piirde kihi soojusmahtuvus J/K 

ci – kihi materjali erisoojus J/(kg·K) 

d – materjali kihi paksus m 

dt – põranda võrdväärne paksus m 

E – energiavoog W/m
2
 

e – varjestuse parandustegur, mis võtab arvesse kliimaolusid 

ei – varjestuse mõju 

F1 – akna suunast sõltuv parandustegur 

Fs – akende hulgast, varjetest ja kardinatest sõltuv parandustegur 

G – päikese kiirgus pinnale kuus kW·h/m
2
 

g – klaaside otsekiirguse läbilaskvustegur 

gradt – temperatuurigradient 

Hkogu – kogu hoone soojuserikadu väliskeskkonda W/K 

Hpi – soojuserikadu läbi välispiirdetarindite W/K 

Hpõ – soojuserikadu läbi pinnasel  asuva põranda W/K 

Hvent – soojuserikadu ventilatsiooni teel W/K 

HΨ – soojuserikadu läbi külmasildade W/K 

li – joonkülmasilla pikkus m 

n50 – õhuvahetuse tase tunnis 

ninf – õhuinfiltratsiooni õhuvahetuse kordarv 

nk – kütteperioodi pikkus päevades 

nmin – minimaalne välisõhu vahetuse tase tunnis 

Pi – põranda välisperimeeter m 

q – soojusvoog W/m
2
 

q50 – õhulekkearv m
3
/(m

2
·h) 

qi – infiltratsioon l/s 

Qpäike – elamusse pääsev päikeseenergia hulk kuus kW·h 

Qsoojus  elamu aastane soojusenergia vajadus MW·h/a 

Rh – homogeense kihi soojustakistus m
2
·K/W 
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Rmh – mittehomogeense kihi soojustakistus m
2
·K/W 

Rp – põrandatarindi soojustakistus m
2
·K/W 

Rv – piirde välispinna soojustakistus 4 m/s tuulega m
2
·K/W 

Rs – piirde sisepinna soojustakistus m
2
·K/W 

RT – piirde kogusoojustakistus m
2
·K/W 

t – temperatuur 
o
C 

tav – arvutuslik minimaalne välistemperatuur 
o
C 

tpin – pinnase temperatuur 
o
C 

ts – sisetemperatuur 
o
C 

tsk – elamu keskmine sisetemperatuur 
o
C 

tv – välistemperatuur 
o
C 

tvk – kütteperioodi keskmine välistemperatuur 
o
C 

Ui – piirde soojusjuhtivus W/(m
2
·K) 

w – seinte kogupaksus koos seina kõikide kihtidega m 

Vi – ruumi või kihi maht m
3 

iV


 – köetava ruumi õhuvooluhulk m
3
/s 

infV


 – maksimaalne infiltrasiooni õhu vooluhulk m
3
/h 

Vkubatuur – terve hoone kubatuur m
3
 

minV


 – minimaalne ventilatsiooniks vajaik õhu vooluhulk m
3
/h 

x – tegur, mis näitab hoone korruste arvu 

α – konvektsiooni soojusülekandetegur W/(m
2
·K) 

Δt – pindade temperatuuride vahe 
o
C 

εi – kõrguse parandustegur 

λ – materjali soojuserijuhtivus W/(m·K) 

λmh – mittehomogeense kihi keskmine soojusjuhtivus W/(m·K) 

ρi – kihi materjali tihedus kg/m
3
 

σ – absoluutselt musta keha kiirgustegur 

Φkogu – hoone kogu soojuskadu W 

Φls – elamusse eralduv liigsoojus W 

Φpiirded – elamu soojuskadu piiretest W 

Φvent – elamu kogu ventilatsiooni soojuskadu W 

χi – punktkülmasilla soojusjuhtivus W/(m·K) 

Ψi – joonkülmasilla soojusjuhtivus W/(m·K) 
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SISSEJUHATUS 

 

Pärast viimast ehitusbuumi ning masu, alates 2012. aastast, on tõusnud eluasemelaenude 

arv [1], mis tähendab, et Eesti pered soetavad ja ehitavad endale uusi kodusid. Selleks, et 

uut kodu ka üleval suudetaks pidada, on oluline, et elamud oleksid energiasäästlikud. Eesti 

Vabariigi „Energia tegevuskavas aastani 2050“ prognoositakse praeguste trendide kohaselt 

majapidamiskulude kasvu 2030. aastaks umbes 16 %-ni majapidamise sissetulekust [2], 

2007. aasta seisuga oli see umbes 5 % [3] ning kuna suurim kuluallikas on küttekulu, siis 

on mõistlik hoone rekonstrueerimisel ja/või uue projekteerimisel uurida hoone võimalikke 

soojusenergia kulusid.  

Magistritöö on koostatud Kesk-Eestis asuva väikeelamuks rekonstrueeritava suvemaja 

baasil, mille ühekorruseline vana suvemaja rekonstrueeritakse ning sellele ehitatakse uus 

kahekordne juurdeehitus. 

Väikeelamu energeetika analüüsimise eesmärgiks on projekteeritava hoone 

soojusenergeetiliste protsesside uurimine, selle soojusenergia kulude prognoos ning kulude 

vähendmist võimaldavate meetodite uurimine ja analüüs. Kuna elamu suurimaks 

kuluallikaks on küttekulu, siis elamu energeetika all mõistetakse siinkohal elamu 

soojusenergia kasutust. Prognoosimine on oluline ennetamaks liigseid kulutusi hoone 

kasutamisel ja arvestab Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi eesmärki vähendada 

energiatarbimist ja seeläbi süsihappegaasi heitmeid igas võimalikus sektoris. Kuigi Eesti 

riik aitab eelisjärjekorras energiatõhustada pigem korterelamuid ja avaliku sektori hooneid, 

on ettenägelik käsitleda ka väikeelamute energiatõhususe teemat. 

Elamu energeetika analüüsimise üheks usaldusväärseks võimaluseks on hoone energeetika 

simuleerimine. Hoone soojusenergeetiliste protsesside simuleerimine enne ehitustegevust 

annab projekteerijale ja tellijale võimaluse näha, kuidas projekteeritav hoone energeetiliselt 

käituma hakkab. Simuleerimise käigus saab katsetada ja võrrelda erinevaid olukordi nagu 

soojusenergia kulu erinevate ruumi- ja välistemperatuuride juures, võrrelda energiakasutust 

erinevate piirdematerjalide puhul jne. Simuleerimiseks on olemas mitmeid võimalusi, üks 

selline on konkreetse hoone arvutusliku mudeli koostamine arvutustarkvara abil. 
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Magistritöös püstitatud eesmärkide saavutamiseks oli vaja lahendada järgmised ülesanded: 

 elamusektorit puudutava energiasäästu ja energiatõhususe eesmärkidega tutvumine 

Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi tasandil; 

 varasemate elamuenergeetika uuringutega tutvumine; 

 uuritava objekti määratlemine ja iseloomustamine; 

 uuritava objekti soojusenergeetilise mudeli koostamine; 

 koostatud mudeli katsetamine ja sellel erinevate huvipakkuvate olukordade 

modelleerimine; 

 mudeli tulemuste analüüsimine ja soovituste formuleerimine. 

Magistritöö põhiliseks väljundiks oli konkreetse väikeelamu avutuslik mudel elektrilise 

aseskeemina, mis koostati insenerarvutustarkvara Scilab 5.5.1 abil. Töö arvutuslikus  osas 

lähtuti Eestis kehtivatest standarditest, seadustest ja määrustest. 

Töö autor avaldab tänu lõputöö juhendajale dotsent Tõnis Peetsile, kes juhendas ning 

hoidis töö valmimise protsessis õigel kursil ning süsteemide modelleerimise ja muude 

õppeainete õppejõule dotsent Veli Palgele, kes aitas kaasa mudeli valmimisele programmis 

Scilab. 
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1. VÄIKEELAMU ENERGEETIKA ANALÜÜSI VAJADUS 

 

1.1. Energiapoliitiline taust 

 

Lissaboni leping, mis jõustus 2009. aastal on Euroopa Liidu energiapoliitika aluseks, selles 

on määratletud põhilised energiapoliitikaga seotud eesmärgid. Oluliseks eesmärgiks on 

vähendada süsihappegaasi heitmeid ja suurendada energiatõhusust ja energiasäästu kõigis 

võimalikes sektorites. Paika on pandud strateegiad, kuidas eesmärke saavutada ning 

nendest tulenevad direktiivid  ja määrused, mis on liikmesriikidele täitmiseks. [4]  

Põhiliseks EL-i strateegiaks energeetika alal on 2010. aastal sõnastatud majanduskasvu ja 

tööhõive strateegia: „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia“ [5]. Strateegia üks viiest oluliseimast teemast on energeetika jätkusuutlikus. 

Samal aastal on kokku lepitud täpsemalt energia jätkusuutlikuse alane strateegia: „Energia 

2020. Säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia“, kus 2020. aastaks 

saavutatavateks põhieesmärkideks on [6]: 

 20 % väiksemad kasvuhoonegaaside heited võrreldes 1990. aastaga, võimaluse 

korral 30 % ; 

 20 % energiast taastuvaks; 

 20 % suurem energiatõhusus. 

Seoses eelnevaga on Eesti riik kirja pannud „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ 

[7]. Arengukava näeb ette arengu visioonid isegi kuni aastani 2050. Põhiline eesmärk 

hoonefondi puhul on energiatõhusus. Näiteks on sõnastatud eesmärk, et aastaks 2050 

peavad kolmandik eluhoonetest olema liginullenergiahooned. Hoonete energiatõhustamise 

meetmeteks on olemasolevate hoonete rekonstrueerimine, uute hoonete energiatõhusateks 

ehitamine ning selle soodustamine riiklikul tasandil. Vedavaks jõuks peab olema avalik 

sektor, et näidata teed säästlikule energia tarbimisele ja eluviisile.  

Euroopa Liidu energia kogutarbimisest moodustab elamute energiakulu täna 40 %, Eestis 

on kodumajapidamiste energiatarve aga 42,7% energiabilansist [7]. Elamute sektor on 

kasvav, seega on liidul vajadus konkreetsete meetmete kehtestamiseks, saavutamaks 

sektoris energiasäästu, nagu ütlevad eelnimetatud strateegiad. Euroopa Liidu peamisteks 
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õigusaktideks hoonete energeetikas on „Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 

2010/31/EL“ hoonete energiatõhususe kohta [8] ja üldisemalt energiatõhusust käsitlev 

„Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2012/27/EL“[9]. Direktiiviga 2010/31/EL 

nähakse ette järgmised nõuded, mis põimuvad käesoleva töö teemaga [8]: 

 energiatõhususe miinimumnõuete rakendamine uutele hoonetele; 

 miinimumnõuete rakendamine: 

 oluliselt rekonstrueeritavatele olemasolevatele hoonetele, juurdeehitustele ja 

ehitusdetailide energiatõhususele; 

 hoonete välispiirete energiatõhususele nende rekonstrueerimisel. 

 hoone tehnosüsteemide energiatõhususele nende paigaldamisel, asendamisel 

või ajakohastamisel; 

 hoonetele ja nende osadele energiamärgise väljastamine. 

Üldiselt näeb direktiiv ette kõikidele hoonetele, mida müüakse või renditakse, 

energiamärgise olemasolu. Oluline on punkt, et pärast 31. detsembrit aastal 2020 peavad 

kõik uued hooned olema liginullenergia hooned, avalikule sektorile kehtib see nõue juba 

2018. aasta samast kuupäevast. [8] 

Kuna hoonetel on suur mõju pikaajalisele energiatarbimisele, siis peavad uued ja 

rekonstrueeritavad hooned vastama kohalikule kliimale kohandatud energiatõhususe 

miinimumnõuetele. Eesti Vabariigi Valitsus on välja andnud määruse „Energiatõhususe 

miinimumnõuded“ [10], mis põhinevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividel 

2010/31/EL  ja 2006/32/EÜ [11], kus kehtestatakse kohalikule kliimale kohandatud 

hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. Energiatõhususe miinimumnõudeid 

väljendatakse energiatõhususarvuga, mis antakse hoonele või energiat tarbivale seadmele, 

selle energia tarbimise alusel. Määrusega on ette nähtud uute ehitatavate hoonete ning 

oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususarvude piirväärtused. Uuel ehitataval 

väikeelamul on see 160 kW·h/(m
2
·a) ning oluliselt rekonstrueeritaval elamul 210 

kW·h/(m
2
·a). Kui hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele siis loetakse see 

kuluoptimaalse energiatõhususega hooneks. Määruses on toodud madalenergiahoone ja 

liginullenergiahoone energiatõhususarvud, mis on väikeelamute puhul vastavalt 120 

kW·h/(m
2
·a) ja 50 kW·h/(m

2
·a) [10]. Määruses on üksikasjalikult esitatud minimaalsed 

energiatõhususe nõuded hoone ventilatsioonile, ruumitemperatuurile, välispiiretele, tehno- 

ning küttesüsteemidele. Eesti võttis 2012. aastal vastu ka määruse „Hoonete 
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energiatõhususe arvutamise metoodika“, mis kehtestati Ehitusseaduse alusel. Määrusega 

on kehtestatud hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika, tõendamaks hoonete 

energitõhususe miinimumnõuetele vastavust. [12] 

„Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/32/EÜ,“ mis käsitleb energia 

lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid, paneb liikmesriikidele ette meetmed, kuidas 

energiatõhusust elamusektoris parandada. Hoonete kütmise ja jahutamise puhul on 

energiatõhususe tõstmise meetmeks uued tõhusamad katlad, soojuspumbad ning vanemate 

seadmete ajakohastamine, hoonete soojustuse osas siseõõnsuste ja katuste isolatsioon, 

mitmekordse klaasiga akende kasutamine jne, sooja vee puhul samuti uued ja tõhusamad 

seadmed nagu boilerid ja pesumasinad, valgustuses säästlike lampide kasutamine ja nende 

automaatne juhtimine jne. Eelnev kehtib kõigi elamutes kasutatavate seadmete ja 

süsteemide kohta, mis tarbivad energiat [11]. „Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 

2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud 

osad direktiivist 2006/32/EÜ“, karmistab eesmärke energiasäästule, kuna 2011. aastal 

leidis liit, et endised meetmed pole viinud soovitud tulemusteni, mis on esitatud Euroopa 

2020. aasta strateegias [9]. Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitas 

liidule meetmed direktiivi 2012/27/EL poolt seatud energiatõhususkohustuse täitmiseks. 

Elamufondi energiasäästliumaks muutmisel on põhirõhk korterelamute rekonstrueerimisel. 

Korterelamute energiasäästlikumaks renoveerimise soodustamisel mängib olulist rolli SA 

KredEx, mis aitab korteriühistutel taodelda laenu ja pakub kuni 35 % toetust, olenevalt 

rekonstruktsiooni ulatusest [13]. Et rõhk on just kortermajadel, tuleneb asjaolust, et umbes 

65% Eesti elanikest elavad kortermajades [14]. Samuti pakub sihtasutus toetust 

väikeelamutele vanade vedelkütust kasutavate  kütteüsteemide vahetamiseks 

taastuvenergiaallikaid kasutavate süsteemide vastu. Toetuse suuruseks on kuni 40 % 

kuludest. [15] 

 

 

1.2. Energiamärgis 

 

Ehitusseaduse järgi on energiamärgis 2009. aastast kohustuslik hoonetel, mida müüakse ja 

üüritakse, uutel projekteeritavatel hoonetel ning üle 500 m
2
 (alates 9.07.2015 üle 250 m

2
) 

pinnaga avalikel hoonetel. Energiamärgis näitab, milline on hoone projekteeritud 

energiavajadus või siis reaalne energiatarbimine, samuti tõendab see hoone vastavust 
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energiatõhususe miinimumnõuetele [16]. Hoone energiamärgisele kantakse selle 

energiatõhususarv ja võrdlemiseks ka energiatõhususe miinimumnõuded. Võrdluseks 

toodud andmed on energiamärgisel vajalikud, et uuel omanikul või üürnikul oleks võimalik 

hinnata selle energiatõhusust. Energiamärgis võib endas kanda ka muud informatsiooni, 

nagu hoone aastane energiatarve ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal 

kogu energiatarbimises. Märgisel võivad olla esitatud soovitused hoone energiatõhususe 

parandamiseks, kui see on mõistlik. Soovituste kõrval peab märgis sisaldama ka 

informatsiooni nende soovituste rakendamiseks vajalike sammude kohta. [8]  

Energiamärgisel on näidatud hoone energiatarbimise klass, seda A-st kuni G-ni, sarnaselt 

kodumasinatele või muudele elektrilistele seadmetele. Klass A on kõige vähem 

energiakulukas ja G kõige rohkem energiakulukas. Tabelis 1.1 on toodud väikeelamute 

energiatarbe klassid kaalutud energiaerikasutuse KEK ja energiatõhususarvu ET  järgi. 

 

Tabel 1.1. Hoone energiatarbe klassid kaalutud energiaerikasutuse KEK või 

energiatõhususarvu ET järgi [17] 

KEK või ET, kW·h/(m
2
·a) Klass 

ET või KEK ≤ 120 A 

121 ≤ ET või KEK ≤ 130 B 

131 ≤ ET või KEK ≤ 150 C 

151 ≤ ET või KEK ≤ 190 D 

191 ≤ ET või KEK ≤ 250 E 

251 ≤ ET või KEK ≤ 320 F 

ET või KEK  ≥ 321 G 

 

Kaalutud energiaerikasutuse KEK ja energiatõhususarvu ET klass määratakse vastavalt 

hoone tüübile. KEK on energiakandjate kaalumisteguritega korrutatud aastane 

energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [17] ning 

energiatõhususarv ET on arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus 

hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate 

kaalutud erikasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [10]. Uue 

hoone puhul põhineb energiamärgis energiaarvutustel, olemasolevatel hoonetel aga 

reaalsel mõõdetud  energiakasutusel. Hoone energiamärgis kehtib 10 aastat. [16] 

Energiamärgis kirjeldab ka elamus kasutatavaid elektriseadmeid. Eesti Vabariigi tasandil 

reguleerib kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmetele esitatavaid energiatõhususe 

ja energiamärgise nõudeid „Seadmete energiatõhususe seadus“ [18]. Elektritarvitite puhul 
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kasutatakse samuti seitsmeastmelist skaalat, ent skaala võib alata A+++-st, mis näitab, et 

skaala iseloomustab suuremat energiatõhusust. Energiamärgist kasutatakse selliste 

elektritarvitite puhul nagu pesumasin ja -kuivati, külmkapp, elektriahi, nõudepesumasin ja 

televiisor. [19] 

 

 

1.3. Elamute energeetika uurimise käsitlusi kirjandusallikates 

 

Elamute ja erinevate hoonete sisekliimat ja energeetikat on uuritud varemgi. Üldjoontes on 

uuritud olemasolevaid hooneid, et näha, missuguseid tulemusi mingisugune muudatus 

hoone konstruktsioonis, küttesüsteemis või muus tehnosüsteemis kaasa tuua võib. Hoonete 

modelleerimiseks on kasutatud väga erinevat arvutitarkvara, selleks on energia arvutusteks 

mõeldud programmid või üldisema funktsiooniga arvutus- ja andmetöötlusprogrammid.  

Erinevate meetmete kasutamist hoone energiatarbimise vähendamiseks on uuritud 

energiaalases ajakirjas „Applied Energy“ avaldatud artiklis „Measures Used to Lower 

Building Energy Consumption and Their Cost Effectiveness“ modelleerimisprogrammiga 

TRNSYS [20]. Artiklis käsitleti erinevaid välisseinte, katuse ja avatäidete konstruktsioone 

ning ventilatsiooni, samuti võrreldi hoonete võimalikke kujusid ja paiknemist ilmakaarte 

suhtes. Artiklis toodi välja modelleeritud hoonete võimalikud soojusenergia kokkuhoiu 

suurused protsentides. Uuringus kasutati Küprose klimaatilisi andmeid ning kuna seal on 

lähistroopiline ja soe kliima ei sobi see uuring meie parasvöötmelisse kliimasse vahetult 

üle võtmiseks. 

Rahvusvahelises energiakasutust ja –tõhusust käsitlevas ajakirjas „Energy and Buildings“ 

2010. aasta oktoobris ilmunud artiklis „Energy Modelling Studies of Thermochromic 

Glazing“ käsitlevad autorid termokroomse kattega klaasi (soojustundliku klaasi) 

kasutamist hoonete avatäidetena. Artiklis on modelleeritud ruumi, kus ühel juhul on akna 

suurus 25 % ühe seina pinnast ja teisel juhul on terve sein klaasist, erinevate omadustega 

klaasidega erinevates klimaatilistes piirkondades, energia modelleerimise tarkvaraga 

EnergyPlus. Uuringust selgus, et termokroomse klaasi kasutamine tõstab energiakasutuse 

efektiivsust eelkõige soojemates kliimades [21]. Sarnane uuring on avaldatud samas 

ajakirjas, kus uuriti kahte tüüpi välisseinte kontruktsiooni koos erinevate akende 

konstruktsiooniga, esimene neist oli puitkarkasskontruktsioon tellisspooniga ja teine 
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raudbetoon-polüstüreenkonstruktsioon. Uuringus selgus, et raudbetoon-polüstüreen 

konstruktsiooniga hoonel kulub aastaseks kütteks ja jahutamiseks vähem energiat kui 

puitkarkassiga hoonel [22]. Meetodina kasutati hoonete energiatõhususe arvutustarkvara 

AccuRate, mis on Austraalia kliima jaoks kohandatud ning kuna uuring on tehtud 

Austraalia kliima alusel, siis ei saa tulemusi Eesti kliimasse vahetult üle kanda.  

Sarnaselt käesoleva tööga on hoone energeetika modelleerimiseks kasutatud samasugust 

metoodikat mitmes eestikeelses uuringus. Näiteks on arvutus- ja modelleerimistarkvaraga 

Scilab ja MathLab hoone energeetikat ja sisekliimat uurinud oma doktoriväitekirjas Veli 

Palge, kus uuriti angaarkasvuhoone soojusvahetusprotsesse[23]. Oma magistriväitekirjas 

modelleeris ja uuris Sven Peets MathLab’i abil soojusenergeetikat korterelamus [24]. Janar 

Kalder uuris energeetilisi lahendusi puhkemaja näitel [25]. Väikeelamu energeetika 

uurimine on tähtis, kuna eelnevates uuringutes on käsitletud hooneid, mis kõik erinevad 

oluliselt väikeelamust nende kasutatamise ja isegi konstruktsiooni osas. 
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2. UURITAVA VÄIKEELAMU ÜLDISELOOMUSTUS 

 

2.1. Väikeelamu üldandmed 

 

Käesolevas magistritöös käsitleti 1970. aastal ehitatud ja projekteeritud suvemaja, mis 

renoveeritakse väikeelamuks. Hoone ümberehitamisel elamuks renoveeritakse vana hoone 

ja sellele ehitatakse uus kahekordne juurdeehitus. Elamu krunt, suurusega 1286 m
2
, asub 

Paide linnas. Vana suvemaja on ühekorruseline, kasuliku pindalaga 42,2 m
2
. Krundil asub 

veel saun pindalaga 13,5 m
2
 ning kuur pindalaga 16,7 m

2
 [26]. Saunamaja ja kuuriga 

käesolev magistritöö ei tegele.  

 

 

Joonis 2.1. Foto suvemaja rekonstrueerimisest ja selle juurdeehituse 

ehitusjärgust 2015 märtsi keskpaiga seisuga  

 

Joonisel 2.1 on foto suvemaja rekonstrueerimisest 2015 märtsis. Fotol on näha vana hoone 

edelakülg. Juurdeehituse tarvis on valatud vundament ja selle peale on ehitatud sokli osa.  

Projekteeritud juurdeehitusega hoones on kokku 8 erinevat ruumi, nendeks on kaks esikut, 

abiruum, WC koos dušširuumiga, ühendatud köök ja elutuba ning 3 magamistuba. Elamu 



17 

 

ruumide ekspilatsioon on toodud tabelis 2.1. Elamu kasulik pindala on 100 m
2
 ning köetav 

pindala on 95 m
2
. Kõik ruumid välja arvatud ruum A on köetavad.  

 

Tabel 2.1. Elamu ruumide eksplikatsioon 

Ruumi tähis Ruumi otstarve Ruumi pindala Ai, m
2 

Ruumi maht Vi, m
3 

A Esik 1 5,5 11,7 

B Abiruum 8,0 18,4 

C Köök ja elutuba 42,1 102,6 

D Magamistuba 1 11,5 24,6 

E WC ja dušširuum 4,9 12,3 

F Esik 2 3,2 8,0 

G Magamistuba 2 10,9 27,3 

H Magamistuba 3 14,0 35,0 

Kasulik pind kokku Akogu 100,1 240,0 

Köetav pind kokku Aköetav 94,6 – 

 

Hoone juurdeehituse projekteeris ettevõtte AS KEKi Ehitus projekteerija Erko Einmann. 

Et väikeelamust oleks parem ülevaade on selle ehituslikud projektjoonised toodud lisas A: 

hoone esimese ja teise korruse plaanid on joonistel A.1 ja A.2, hoone lõige plaanil A.3 

ning vaated neljast suunast on plaanil A.4.  

Hoone renoveeritav osa ning uus juurdeehitatav osa on puitsõrestikseinte ja -lagedega. 

Soojustuseks ning helitõkkeks kasutatakse mineraalvilla. Vana hoone välisseintes on 

puitvooder ning soojustuseks 100 mm klaasvilla. Uue hoone osa välisseintele on 

soojustuseks projekteeritud 200 mm mineraalvilla kiht ning siseseintele 100 mm kiht. 

Hoone rekonstrueeritava osa välisseintele lisatakse sissepoole 50 mm ja väljapoole 100 

mm mineraalvilla. Vana hoone välisseinu ei lammutata, need jäävad pärast ehitust uue 

hoone siseseinteks, mis tähendab et vana puitvooder ja 100 mm klaasvilla kiht jäävad seina 

kipsplaadi alla. Juurdeehituse vundament on valatud raudbetoon ja sokkel on ehitatud Fibo 

plokkidest ning soojustatud 100 mm vahtpolüstüreeniga EPS100. Hoone rekonstrueeritava 

osa sokkel soojustatakse sarnaselt. Hoone põrand asub pinnasel tihendatud kruusliiva 

padjal. Põranda  soojustuseks on 200 mm vahtpolüstüreen EPS100, raudbetoonist 

põrandaplaat ning spoonparkett. Ruumides WC (ruum E) ja esik 2 (ruum F) on põrandal 

keraamiline plaat. Katuslage soojustab 400 mm mineraavilla kiht ja seda katab plekk. 

Hoonesisestes vahelagedes on soojustuseks ja müratõkkeks 200 mm mineraalvilla.  

Hoone põhilised välisviimistlusmaterjalid on  polümeerkrohv, puitvooder, klaas ja plekk.  
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2.2. Hoone tehnovõrgud 

 

Elamu elektrivarustus toimub 1989. aastal ehitatud Kalju:(Türi) alajaamast, trafoga 160 

kV·A. Alajaamast väljub madalpingefiider nimega Jõe, mille esimesed 25 meetrit kuni 

esimese elektripostini on madalpinge maakaablina 3x50+1x25 ning edasi 200 meetrit 

madalpingeõhuliinina 3x50+70. Praegune liitumispunkt võrguettevõtjaga on õhuliini 

sisestusvisangul torupüstikul [26].   

Elamu peakaitselüliti suurus on 3x16 A, pingesüsteem 3x400/230 V 50 Hz. Seoses 

suvemaja rekonstrueerimisega elamuks on vajadus elamu peakaitsme suurendamiseks. 

Selleks on vajalik vastava taotluse esitamine võrguettevõtjale. Tänane madal- ja keskpinge 

võrgu-ettevõtja Elektrilevi OÜ soovib uued liitumiskilbid ehitada krundi piirile või kohta 

millele neil on vaba ligipääs. Seoses sellega on mõistlik elamu peakilp ümber tõsta, kuna 

selle praegune asupaik hoones on liitumiskilbist suurimal võimalikul kaugusel. Elamu 

peakilbi ja elektrisüsteemi uuendamise oluliseks põhjuseks on ka see, et elamu kilp ega 

elektrijuhtmestik ei vasta tänapäeva nõuetele.  

Suvemaja peakilbis on liigpingekaitsena kasutusel kolm 10 A bimetallvabastiga 

automaatkaitsekorki ning kolm sulavkaitset. Ükski nendest kaitsmetest ei ole 

kasutuskõlblik niiskuskahjustuse tõttu [26]. Projekteeritud elamu juhistikutüübiks on TN-

C-S-juhistik. Selle toitepoolne osa (alajaamast algav) on välja ehitatud TN-C-juhistikuna 

ehk neljajuhtmelisena, kus neutraaljuht ja kaitsejuht on kokku ühendatud, ning 

tarbijapoolne osa on välja ehitatud TN-S-juhistikuna, kus neutraaljuht ja kaitsejuht on 

eraldatud, see on viiejuhtmelisena [27].  

Elamu kinnistuni pole ühisveevärki ega -kanalisatsiooni välja ehitatud. Paide linnas tegeleb 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse pakkumisega ettevõte AS Paide Vesi [28]. 

Ettevõttele on vaja esitada taotlus teenusega liitumiseks. Elamusse on ette nähtud lokaalne 

soojaveevarustus 100 liitrise elektriboileriga, mis on planeeritud dušširuumi. Valitud 

soojaveeboiler on ühefaasiline keraamilise küttekehaga võimsusega 2 kW. Boiler 

soojendab vee 50 
o
C võrra 3 tunniga [29]. 

Suvemajas oli kütmiseks kasutusel kaks renoveeritud kaminat ja pliitahi koos 

soojamüüriga. Projekteeritud elamusse ehitatakse kütmiseks halupuudel köetav salvestav 

ahi ning lisaküttena kasutatakse esimesel korrusel õhk-õhk-soojuspumpa elektrilise 
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võimsusega 1 kW. WC ja dušširuumi (ruum E) ning esikusse nr 2 (ruum F) on 

projekteeritud elekterpõrandaküte võimsustega vastavalt 500 W ja 350 W. Teisele 

korrusele on projekteeritud elekterkütte konvektorid. Magamistuppa number 2 (ruum G) 

on arvestatud 1 kW ja magamistuppa 3 (ruum H) 2x750 W elektrikonvektorid. Samuti 

esimese korruse magamistuppa ruumi D on külmemate talvepäevade tarbeks ettenähtud 1 

kW elektrikonvektor. 

Hoonesse on ette nähtud loomulik ventilatsioon, see toimib sise- ja välisrõhkude ning 

temperatuuride erinevuse toimel. Ventilatsioon toimib sel juhul läbi hoone ebatiheduste, 

läbi selleks ette nähtud värskeõhuklappide ning ventilatsiooniasendit võimaldavate akende. 

Kuna elamus tekivad niiskus ja lõhnad eelkõige köögis, WC-s ning vannitoas, peavad need 

ruumid olema teiste ruumide suhtes alarõhu all. Alarõhk saavutatakse, kui värskeõhuklapid 

paigutatakse elu- ja magamistubadesse. Tänu sellele liigub õhk kööki, WC-sse ja vannitupa 

ning sealt juba ventilatsiooni väljatõmbekanalisse [30, 31]. Loomuliku ventilatsiooni 

puuduste kompenseerimiseks kasutatakse hoones ka sisselülitatavaid 

väljatõmbeventilaatoreid, need on WC- ja dušširuumis (ruum E) ning köögis (ruum C). 

WC- ja dušširuumi väljatõmbeventilaator on võimsusega 85 m
3
/h, köögikubu on 

võimsusega 400 m
3
/h.  
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3. VÄIKEELAMU ENERGEETIKA ANALÜÜSI 

METOODIKA 

 

3.1. Hoone energiatõhususe arvutuse metoodika 

 

Väikeelamu energeetika analüüsimiseks on erinevaid võimalusi. Võimalik on kasutada 

standardites, seadustes ja määrustes toodud arvutusmeetodeid. Lisaks on loodud mitmeid 

arvutiprogramme, mis aitavad projekteerijal hoone energeetikat simuleerida ja analüüsida.  

BV
2
 on arvutiprogramm elamute energiavajaduse arvutamiseks ja energiatõhususe 

tõendamiseks.  See on Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rootsi 

ettevõtte CIT Energy Management AB koostöös valminud eestikeelne hoonete 

energiavajaduse arvutamise tarkvara ja on kasutusel alates 1996. aastast. Programm 

koostati Chalmersi Tehnikaülikoolis 1995. aastal kaitstud doktoritöö alusel (Nilsson, P. E., 

Heating and Cooling Requirements in Commercial Buildings. A Duration Curve Model 

including Building Dynamics) ning seda täiustatakse pidevalt vastavalt standarditele ja 

normidele [32]. Programmiga saab arvutada hoone ventilatsiooniks, kütmiseks, 

jahutamiseks ja tarbevee soojendamiseks vajaliku energia [33].  

Joonisel 3.1 on toodud pilt programmi tüüpelamu avalehest. Pildil on näha 

arvutusprogrammi tüüpelamus kuluvad soojuse-, elektri- ja jahutusenergiad hoone 

ruutmeetri kohta aastas. Pildi paremal servas on erinevat liiki energiakulude tupldiagramm, 

mis annab hea ülevaate nende osakaaludest. Programmi põhimenüüs on valikud nagu 

„Majandus“, mis laseb sisestada vajalike energialiikide hinnad ning arvutab aastased 

kulud, „Arvutusabivahendid“, millega saab hõlpsasti arvutada piirete soojusjuhtivusi, 

„Kliimaandmete“ all saab määrata hoone paiknemist, kas Eestis või neljas suuremas Eesti 

linnas. Valitud väliskliima tingimused lähtuvad Eesti baasaasta või valitud linna 

väärtustest. Energiatõhususe miinimumnõuete täitmise tõendamiseks tuleb kasutada Eesti 

baasaasta klimaatilisi andmeid [32]. 

 



21 

 

 

 Joonis 3.1. Arvutiprogrammi BV
2
 tüüpelamu projekti esilehekülg 

 

Avades programmi, annab see esialgu valikus tüüpilise kontori, elamu ja kooli. Seejärel 

võib sisestada huvi pakkuva hoone andmed. Programmi saab detailselt sisestada järgnevad 

lähteandmed:  

 hoone asukoha nelja Eesti suurema linna seast; 

 välispiirete andmed, nagu nende soojusjuhtivus, külmasillad, akende ja uste 

parameetrid ja nende paiknemine ilmakaarte suhtes, 

 vabasoojuse andmed; 

 kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi andmed; 

 sooja tarbevee andmed; 

 lisaelektritarbijate andmed jne. 

BV
2
 võimaldab mitmesuguste hoonete, nagu koolihoone, elamu või büroohoone 

energiatarbe arvutamist. Energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust saab programmiga 

tõestada vaid elamul. Käesoleva töö viiendas põhijaotises on arvutiprogrammi BV
2
 

kasutamist elamu energiatõhususe arvutamisel detailsemalt kirjeldatud. 
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3.2. Elamu soojusenergeetika modelleerimine  

 

Väikeelamu soojuenergeetiliste protsesside modelleerimiseks kasutati arvutustarkvara 

Scilab 5.5.1. See on vabavaraline ning avatud lähtekoodiga arvutitarkvara insenerarvutuste 

sooritamiseks. See arvutiprogramm sisaldab sadu matemaatilisi ning 2D- ja 3D-graafilisi 

funktsioone. Programmil on graafikaredaktor Xcos, millega ongi väikeelamu mudel 

koostatud, see on dünaamiliste süsteemide modelleerija ja simulaator. Programm annab 

modelleerimise tulemused numbrilisel ja graafilisel kujul. Programmis on standardsete 

plokkide palett, kust valides õiged lülid, saab koostada soovitud mudeli. 

Väikeelamu mudel on koostatud soojuslevi põhiseaduste alusel. Juhtivuslikku soojuslevi 

kirjeldab Fourier’ seadus: [34] 

 grad ,q t    (3.1) 

kus q on soojusvoog W/m
2
; 

 λ – materjali soojuserijuhtivus W/(m·K); 

 gradt – temperatuurigradient. 

 

Soojusjuhtivus on nähtus, mille juures soojuse levik kehades toimub nende omavahelise 

kontakti teel. Seosest 3.1 selgub, et soojusvoog kehas on võrdeline temperatuuri 

gradiendiga, mis näitab temperatuuri muutuse, liikumisel madalamalt temperatuurilt 

kõrgemale, ja pikkuse suhet, ning kuna soojus levib vastavalt teisele termodünaamika 

seadusele, kõrgemalt temperatuurilt madalamale, on soojusvoog ja temperatuurigradient 

vastupidise suunaga [34].  

Konvektsiooni kirjeldav Newton-Richmanni seadus [34]  

 q t   , (3.2) 

kus q on soojusvoog W/m
2
; 

 α – konvektsiooni soojusülekandetegur W/(m
2
·K); 

 Δt – pindade temperatuuride vahe 
o
C. 

 

Konvektsioon on selline soojuse levik, mis tekib soojussisaldusega vedeliku- või 

gaasiosakeste edasiliikumise ning segunemise teel. Seosest 3.2 selgub, et sojusvoog seina 

ja voolava gaasi ehk õhu vahel on võrdeline seina ja õhu temperatuuride vahega [34]. 
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Soojus levib ka kiirguse teel Stefani-Boltzmanni seaduse alusel [34] 

 
4E t    (3.3) 

kus E on energiavoog W/m
2
; 

 σ – absoluutselt musta keha kiirgustegur; 

 t – temperatuur 
o
C. 

 

Seose 3.3 kohaselt on kehade integraalsest kiirgusest põhjustatud energiavoog võrdeline 

absoluutse temperatuuri neljanda astmega [33]. Praktikas jäeti mudeli koostamisel soojuse 

levik kiirguse teel arvestamata. 

Alternatiivina statistilisele lähenemisele, kuna hoone ehituslikud parameetrid on teada, 

koostati mudel konkreetse väikeelamu soojuslikke ja geomeetrilisi parameetreid 

arvestastades. See koostati elektrilise aseskeemina, mis põhineb teoorial, et soojus levib 

nagu elekter kindlat rada pidi madalama potentsiaaliga (temperatuuriga) keskkonna poole 

[35]. Soojuslevi protsesse saab kirjeldada elektriliste protsesside abil, sest mõlemal juhul 

esineb liikumapanev jõud, soojuslevi puhul temperatuuride erinevus ja elektriprotsesside 

puhul potentsiaalide vahe [36].  

Mudelis on esindatud kõik elamu kaheksa ruumi, arvestatud on kõikide piirete soojuslike 

omadustega, akende ja ustega. Mudelis on arvestatud ka liigsoojusega, mis eraldub 

elanikelt, elektriseadmetelt ja päikesekiirgusest läbi aknede. Mudelis kasutatud 

komponendid on toodud tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1. Elamu mudelis kasutatavad elektrilised elemendid ja nende selgitused  

Element Selgitus 

Takisti Piirete kihtide ja ventilatsiooni soojustakistus 

Kondensaator Piirete kihtide ja ruumide siseõhu soojusmahtuvus 

Vooluallikas Ruumile etteantav küttevõimsus 

Pingeallikas Ruumiõhu- ja välisõhutemperatuurile etteantav väärtus 

Vooluandur Soojusvoogude mõõtmine 

Pingeandur Temperatuuri mõõtmine 

Siinusgeneraator Välisõhutemperatuuri muutus 

Kell Mõõtetulemuste arv sekundis 

Multipleksor Ühendab mitme sisendi signaalid ühte väljundisse 

Demulipleksor  Jagab ühte sisendisse saabuvad signaalid erinevatesse väljunditesse 

Summaator Summeerib signaalid 

Näidik Kuvab sisendisse saabunud signaali numbrilise väärtuse 

Ostsilloskoop Kuvab sisendisse saabunud signaali graafliselt 

PID-regulaator Võimaldab temperatuuride automaatreguleerimist 
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Mudeli koostamisel on tehtud olulisi lihtsustusi. Arvesse pole võetud ruumides paiknevat 

sisustust, mis võib mõningal määral muuta siirdeprotsesside kulgu, kuna sistustus on 

soojust salvestava iseloomuga 

Skeemi koostamisel kasutati superplokke, need on sellised plokid, mis võivad endas 

sisaldada veel mitmeid elemente ning ka teisi superplokke. Selliste plokkide kasutamisega 

on mudelis tekitatud astmeline süsteem, kus ühe ruumi superplokis on veel mitu erinevat 

superplokki piirete näol, mille tekitamine annab mudelist parema ülevaate ning muudab 

selle näiliselt väiksemaks. 

Lisas B on toodud elamu mudeliga seotud suuremamahulised skeemid. Terve elamu mudel 

on esitatud lisas B skeemil B.1. Mudelis on 8 superplokki, mis tähistavad elamu erinevaid 

ruume ning üks mõõteplokk (lisa B skeem B.2), kuhu suunduvad mõõteandmed ning kus 

neid töödeldakse. Mõõteplokist väljuvad juba töödeldud ja korrastatud mõõteandmed ning 

need suunduvad ostsilloskoopidesse ja näidikutesse, kus kuvatakse mõõteandmed vastavalt 

kas graafiliselt või numbriliselt. Iga ruumiga seonduv soojuskadu kuvatakse näidikul nii 

numbriliselt kui graafiliselt. Lisaks on summeeritud hoone soojuskadu piirete tüüpide järgi. 

Numbriliselt on võimalik jälgida ruumi C ühe välisseina kihtide temperatuure ning kõikide 

ruumide siseõhu temperatuure.  

Mudeli põhiskeemile on välja toodud sellised muudetavad parameetrid nagu ruumide 

etteantav sisetemperatuur või soojusvõimsus, pinnase temperatuur ja välistemperatuur. Iga 

ruumi plokil on oma kindel arv väljundeid ja sisendeid. Igal ruumil on olemas sisendid 

nagu etteantav sise-, välis- ja pinnase temperatuur ja teistest ruumidest sisenevad 

soojusvood ning väljundid nagu soojusvoogude mõõteandmed, temperatuuride 

mõõteandmed ning väljuvad soojusvood. 

Lähemalt on tutvustatud ruumi C superploki sisu (joonis 3.2). Ruumi mudeli keskel on 

selle ruumi siseõhu soojusmahtuvust jäljendav kondensaator. Kondensaatorist vasakule 

poole jäävad ruumi välispiirdeid, milleks on välisseinad (kaks erinevat konstruktsiooni), 

aknad, välisuks, katus, pinnasel põrand ja sokkel. Samuti on ruumi plokis veel hoone 

siseseinad ja -uksed, millega ruum on teiste ruumidega ühenduses, need asuvad ruumi 

siseõhku imiteerivast konsensaatorist üleval, all ja paremal pool. Ruumis paikneb 

vooluallikas, mis tähistab ruumis elektervalgustuselt, -seadmetelt, inimestelt ja 

päikesekiirgusest eraduvat liigsoojust. Teine vooluallikas on ruumile küttevõimsuse ette 

andmiseks. Ventilatsiooni soojuskadu jäljendavad kaks takistit, kuna ruum C koosneb 
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elutoast ja köögist ning nende ventilatsiooniõhu hulgad on erinevad. Ruumi plokis on kaks 

ostsilloskoopi, mis näitavad soojusvoogu ruumidesse A ja B, kuna nende ruumide siseõhu 

temperatuurid on madalamad ruumi C omast.  

 

 

Joonis 3.2. Ruumi C superploki sisu 

 

Elamu erinevate ruumide küte on lahendatud erinevalt, nimelt ruumis C on mudelis 

kütteallikana kasutusel õhk-õhk-soojuspump, mis tähendab, et köetakse otse õhku. 

Ruumides E ja F on kasutusel põrandaküte, seega nendes ruumides köetakse otse põranda 

betoonkihti, mis on soojust salvestava iseloomuga. Ülejäänud ruumides, kus on 

elekterküttekonvektorid on välja arvutatud konvektori soojuslik takistus ning 

soojusmahtuvus ja soojusvõimsus suunatakse konvektorit jäljendavasse takistitesse ja 

kondensaatorisse. 

Joonisel 3.2 on ruumi C sisenditeks välistemperatuur, pinnase temperatuur ja 

soojusvõimsus. Olenevalt sellest, kas uuritakse kindla ruumi soojuskadu kindlaks määratud 
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sise- ja välistemperatuuridel või ruumi temperatuure, olenevalt soojusvõimsusest, on 

vajalik ruumi plokis vooluallikas asendada pingeallikaga. Ruumi väljunditeks on 

soojuskadu läbi kõikide piirete, siseõhutemperatuur ning ühe välisseina VS5 kihtide 

temperatuurid. Ruumi siseneb soojusvoog läbi siseseina ruumist E, kus sisetemperatuur on 

kõrgem, selle tarbeks on plokki lisatud sisend ning ruumide vaheline sein koos 

vooluanduriga asub ruumi E plokis. Kõikide siseseinte ja -uste plokid on jaotatud ruumide 

vahel. Kõik elamu kaheksa termiliselt eraldatud ruumi on sarnaselt konstrueeritud. Joonisel 

3.3 on toodud ruumi C ühe välisseina VS5 superploki sisu. 

 

 

Joonis 3.3. Ruumi C välisseina VS5 superploki sisu 

 

Jooniselt 3.3 on näha, et seina iga kiht on jagatud kaheks ning seda tähistavad kaks takistit. 

Kihi mõlema takistuse suurused on võrdsed poole kihi takistusega. Iga kihi keskel on selle 

kihi soojusmahtuvus kondensaatori näol. Kihtidesse mahtuvuse lisamisega võetakse 

arvesse dünaamilised protsessid – ajas muutuvad temperatuurid ja soojusvoog. Iga kihi 

keskele on ühendatud pingeandur, mille väljundid suunduvad multipleksorisse, sealt edasi 

juba põhiskeemile, kus näidik kuvab temperatuurid ja ostsilloskoop visualiseerib 

temperatuuride kujunemise väärtused kihtide vahel. 
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Kihtide ning ruumiõhu soojusmahtuvuste arvutamiseks on kasutatud järgmist seost [37] 

 
i i i iC c V    , (3.4) 

kus Ci on piirde kihi soojusmahtuvus J/K; 

 ci – kihi materjali erisoojus J/(kg·K); 

 ρi – kihi materjali tihedus kg/m
3
; 

 Vi – kihi ruumala m
3
. 

 

Materjali soojusmahtuvus näitab, kui suur soojushulk tuleb anda materjalile, et selle 

temperatuuri tõsta 1 kraadi võrra. Elamu mudeli koostamisel kasutati programmi võimalust 

kirjutada arvutused selle sisusse (context), et vajadusel soovitud parameetreid muuta.  

Lisas C on toodud mudeli arvutuste faili sisu. Hoone mudeli geomeetriliste ja 

soojustehniliste arvutuste aluseks on võetud kehtivad standardid, nende rahvuslikud lisad 

ja seaduses ettenähtud arvutusnõuded: 

 EVS-EN 12831:2003 „Hoonete küttesüsteemid. Arvutusliku küttekoormuse 

arvutusmeetodid“ [38]; 

 EVS 906:2010 „Mitteeluhoonete ventilatsioon, Üldnõuded ventilatsiooni- ja 

ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 

13779:2007“ [39]; 

 EVS-EN ISO 10456:2008 „Ehitusmaterjalid ja -tooted. Soojus- ja niiskustehnilised 

omadused. Tabuleeritud arvutusväärtused ja deklareeritavate ning arvutusväärtuste 

määramise meetodid“ [40]; 

 EVS-EN ISO 6946:2008 „Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid. 

Soojustakistus ja soojusjuhtivus. Arvutusmeetod“ [41]; 

 EVS-EN ISO 13370:2008 „Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse“ [42]; 

 EVS-EN ISO 10211:2008 „Külmasillad hoones“ [43]; 

 EVS-EN ISO 14683:2008 „Termilised sillad ehituskonstruktsioonides“ [44]; 

 Eesti Vabariigi Valituse määrus „Energiatõhususe miinimumnõuded“ [10]; 

 Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus „Hoonete 

energiatõhususe arvutamise metoodika“ ja selle lisad [12]. 

Programmi arvutusfailis (lisa C) on ära toodud kõikide materjalide omadused ning 

arvutusvalemid tähistega. Tähistused on ruumi- ja piirdepõhised, sisaldades endas 

vajalikku informatsiooni. Näiteks on ruumi C põranda pindala tähistatud S_C, kus täht S 
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tähistab pindala ja C ruumi. Välisseinad on tähistatud numbriliselt, näiteks ruumi C 

välissein VS5, kus VS on lühend sõnast välissein ja number 5 tähistab välisseina järjekorda 

projektil. Ruumi C siseõhu mahtuvus on tähistatud C_C, kus esimene C tähistab mahtuvut 

ja teine C ruumile valitud tähistust. Siseseinad on tähistatud vastavalt sellele, milliseid 

ruume need ühendavad, nii et ruumi C ja A ühendav sisesein on CA. Piirete kihtide 

takistused on tähistatud piirde ja materjali alusel ehk välisseina VS5 kipsikihi takistus on 

R_VS5_kips.  

 

 

3.3. Mudeli eelised ja puudused energiatõhususe arvutustarkvara ees 

 

Elamu projekteerimise faasis modelleerimise suurimaks eeliseks on võimalus simuleerida 

hoone käitumist erinevates olukordades ja prognoosida selle kasutuskulusid. Kuna hoone 

suurimaks kuluartikliks on küte, siis on hea, et on võimalik erinevaid stsenaariumeid läbi 

mängida. Mudeli suureks eeliseks on ka võimalus hoone igat ruumi simuleerida eraldi, 

erinevalt energiavajaduse arvutamise programmist BV
2
, mis arvutab energiakasutuse 

tervele hoonele korraga. Mudeli abil on arvutatavad hoone kõikide ruumide täpsed 

energiavajadused, see annab ülevaate ruumide vahelistest soojusvoogude liikumisest. See 

võib muutuda oluliseks juhul kui mõndasid ruume vahel ei kasutata. Näiteks käesoleva 

elamu puhul on arvestatud, et magamistuba 2 (ruum G) ei ole pidevalt kasutuses, seega on 

võimalik mudeli abil vaadelda selle ruumi küttevõimsust juhul kui selle temperatuur on 

madalam, ning jälgida, mis juhtub küttevõimsusega seda ümbritsevates ruumides. 

Mudeliga saab hoone käitumist simuleerida erinevatel välistemperatuuridel, see annab 

detailset infot sisetemperatuuride ja soojusvõimsuste kohta. Mudeli eeliseks on asjaolu, et 

selles on võimalik üksikasjalikult ära määrata hoone geomeetrilised iseärasused, 

energiaarvutusprogrammi BV
2
 seda ei võimalda. Mudeli eeliseks on veel see, et mudelit on 

võimalik vastavalt vajadusele edasi arendada. 

Mudeli suureks puuduseks energiaarvutusprogrammi BV
2
-ga võrreldes on see, et mudel ei 

võta arvesse kliimaolusid nagu tuule suund või kiirus, nagu seda teeb BV
2
. Mudel ei võta 

arvesse ka hoone paiknemist ilmakaarte suhtes nagu BV
2
, küll aga on mudelis arvestatud 

ilmakaarte suhtes paiknevate akende kaudu ruumi siseneva päikesekiirgusega. Mudeli 

suureks puuduseks on veel selle keerukus ja elementide rohkus, on teada, et mida rohkem 

on süsteemis osi seda suurem on võimalus tõrgeteks, ehk mudeli puhul ebatäpsusteks.   



29 

 

 

 

4. VÄIKEELAMU KÜTTEKOORMUS 

 

4.1. Hoone Soojuskadu 

 

Termodünaamika II seadus ütleb, et soojuse levik toimub temperatuuri languse suunas, 

seega toimub elamu soojuskadu peamiselt läbi selle piirete (seinad ja katus, põrand, aknad, 

uksed) sisekeskkonnast väliskeskkonda kütteperioodil, mil välistemperatauur on madalam 

sisetemperatuurist. Oluline osa soojusest kulub ka tarbevee ning hoonesse ventilatsiooni ja 

infiltratsiooni kaudu siseneva õhu soojendamiseks [45]. Joonisel 4.1 on näidatud hoonete 

tüüpiliste soojuskao liikide suurused protsentides. 

 

Joonis 4.1. Tüüpilised hoone soojuskao liigid protsentides [46] 

 

Eelnevalt jooniselt on näha, et umbkaudu 50 % soojuskaost toimub läbi välispiirete, seega 

on hoone soojustus väga oluline. Kuna akendest kaob väga suur osa soojusest siis on 

akende ehitus ja kvaliteet tähtis. Vähem oluline pole ka akende paigaldus. Kesk-Eestis 

tegutsev ettevõte Viking Window AS lubab enda passiivakende õige paigalduse korral 

akendele soojusjuhtivust lausa 0,63 W/(m
2
·K) [47]. Mida soojapidavamad on aknad, uksed 

ja muud piirded, seda õhutihedamad need on, seega on tarvis paremat ventilatsiooni. 

Ventilatsiooni soojuskadude vähendamisel tuleb appi soojustagastussüsteem. 
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Nagu eelnevalt öeldud, toimub soojuse ülekanne soojusjuhtivuse, konvektsiooni ja kiirguse 

teel. Soojusjuhtivuse teel kandub soojus edasi piiretes, konvektsiooni teel aga siseõhult 

sisepinnale ning hoone välispinnalt välisõhule [45]. Joonis 4.2 seletab soojuse levi 

välisseinas, juhul kui sisetemperatuur on suurem välistemperatuurist.  

 

Joonis 4.2. Temperatuuri muutus välisseinas: d1 – müüritis, d2 – soojustus, 

d3 – betoonsein, tv – välistemperatuur, ts – sisetemperatuur [45] 

 

Joonisel 4.2  on näha, kuidas temperatuur piirde erinevates kihtides muutub. Välispinnal on 

temperatuur kõrgem kui välisõhus, suurim temperatuuri muutus on soojustuse pindade 

vahel, kuna sellel on suur soojustakistus. Sisepinna temperatuur on samuti madalam kui 

siseõhu temperatuur. Sisepinna temperatuuri suur erinevus siseõhu temperatuurist pole hea, 

kuna see tekitab ruumis õhuvoolu – tuult. 

Hoone soojuskao arvutused põhinevad standardil EVS-EN 12831:2003 „Hoonete 

küttesüsteemid. Arvutusliku küttekoormuse arvutusmeetodid“ [38]. Standardis on 

täpsustatud hoone arvutusliku soojuskoormuse ja arvutusliku soojukao arvutamise 

metoodikat. Käsitletakse täpsemat arvutusmeetodit ja lihtsustatud meetodit. Käesolevas 

töös kasutati põhiliselt täpsemat arvutusmeetodit koos mõningate lihtsustustega. 

Soojuskadu arvutatakse stabiilsetes temperatuuri ja piirdematerjalide omaduste oludes. 

Köetava ruumi soojuskao arvutamise sammud on järgmised [38]: 

 arvutusliku ja keskmise välisõhu temperatuuri määramine; 

 ruumide jagamine köetavateks ja mitteköetavateks ning nende sisetemperatuuride 

määramine; 

 piirdetarindite ja liitekohtade mõõtmete ja soojuslike omaduste määramine; 

 ruumi soojuserikao leidmine; 
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 ventilatsiooni soosjuserikao leidmine; 

 ruumi soojuskao leidmine. 

Kogu hoone soojuskadu leiti kõikide üksikute ruumide tulemuste summeerimisel. Oluline 

on märkida, et arvutused on käesolevas töös tehtud hoone välismõõtude järgi. Arvutuste 

jaoks vajalikud lähteandmed on esitatud lisas D tabelis D.1. Tabelis on toodud arvutuslik 

välisõhutemperatuur, mis Paide puhul on -24 
o
C [39] ja aasta keskmine 

välisõhutemperatuur on 7 
o
C [48].  

Soojuskadu hoonest väliskeskkonda on seotud soojuserikaoga ja sise- ning 

välistemperatuuri vahega. Arvutuslik soojusläbivuskadu on [38] 

   ,kogu kogu s vH t t      (4.1) 

kus Φkogu on kogu hoone soojuskadu W; 

 Hkogu – hoone kogu soojuserikadu W/K; 

 ts – sisetemperatuur 
o
C; 

 tv – välistemperatuur 
o
C. 

 

Valemist 4.1 soojuserikadu Hkogu ehk hoone kogu soojuserikadu on leitud järgmiselt [38] 

 ,kogu pi põ ventH H H H H      (4.2) 

kus Hpi on soojuserikadu läbi välispiirdetarindite W/K; 

 Hpõ – soojuserikadu läbi pinnasel  asuva põranda W/K; 

 HΨ – soojuserikadu läbi külmasildade W/K; 

 Hvent – soojuserikadu ventilatsiooni teel W/K. 

 

Valemi 4.2 liidetavad soojuserikaod on leitud erinevate võtetega, mis on selgitatud ja 

arvutatud järgnevates alapeatükkides.  

 

 

4.2. Väikeelamu piirdetarindite soojuserikao leidmine 

 

Hoone piirdetarinditeks on välissein, katuslagi, pinnasel asuv põrand, välisuksed ning 

aknad. Tabelis 5.1. on toodud piiretes kasutatavad materjalid koos nende soojustehniliste 

parameetritega ning pinnatakistused õhu ja konstruktsiooni vahel. Enamus tabeli andmetest 

on kogutud kokku materjalide tootjate kataloogidest ja tootelehtedest, väiksem osa on 



32 

 

võetud standardi EVS-EN ISO 10456:2008 „Ehitusmaterjalid ja -tooted“ [40] poolt 

soovitatavatest väärtustest. 

 

Tabel 4.1. Hoone konstruktsioonis kasutatavad materjalid ja pinnatakistused 

Materjal 

Kihi paksus 

Materjali 

soojuseri-

juhtivus 

Materjali 

erisoojus 

Materjali 

tihedus 

d λ c ρ 

m W/(m·K) J/(kg·K) kg/m
3
 

Kips 0,015 0,350 1000 900 

Aurutõkkekile 0,0002 0,330 2200 920 

Mineraalvill 0,050...0,400 0,037 1030 30 

Klaasvill 0,100 0,050 1000 120 

Tuuletõkkeplaat 0,015 0,032 900 130 

Voodrilaud 0,020 0,130 1600 500 

Parkett 0,010 0,230 2000 900 

Parketi alusvaip 0,003 0,060 1300 200 

Raudbetoon plaat 0,080 0,300 1000 2300 

Ehituskile 0,000 0,330 2200 920 

Soojustusmaterjal EPS 0,100...0,200 0,035 1500 19 

Kruus 0,250 2,000 1000 1900 

Katuse aluskate 0,001 0,200 1920 187 

Laudis 0,032 0,130 1600 500 

Katuse plekk 0,001 30,00 460 7900 

FIBO plokk 0,200 0,200 900 800 

Polümeerkrohv 0,002 0,800 1000 1600 

Puitlaastplaat 0,022 0,170 1700 650 

Keraamiline plaat 0,007 1,300 800 2300 

Õhk 0,025 0,025 1008 1,23 

Okaspuit 0,025...0,200 0,130 1600 500 

Pinnatakistus õhu ja konstruktsiooni vahel 

Kirjeldus 
Rs või Rv 

m
2
·K/W 

Ventileerimata õhkvahe 25 mm 0,18 

Sisepinna soojustakistus horisontaalse soojusvoo suunaga 0,13 

Sisepinna soojustakistus soojusvoo suunaga üles 0,10 

Sisepinna soojustakistus soojusvoo suunaga alla 0,17 

Välispinna soojustakistus 4 m/s tuulega 0,04 

 

Erinevate piirete soojuserikaod on kirjeldatud järgnevalt eraldi punktides. Soojuserikadude 

arvutamine põhineb piirde kihtide soojuslike takistuste ja/või soojusjuhtivuse leidmisel.  
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4.2.1. Välisseinte soojuserikadu 

 

Käesoleva elamu konstruktsioonis on kaks erinevat välisseina struktuuri: vana suvemaja 

välisseinad ja uue ehitatava juurdeehituse välisseinad. Vana suvemaja osa välisseina 

koostesse kuuluvad seespoolt välja lugedes: kipsplaat, roovitusega õhkvahe, aurutõkkekile, 

50 mm mineraalvilla, 100 mm klaasvilla, vana voodrilaud, 100 mm mineraalvilla, 

tuuletõkkeplaat, tuulutusvahe ja voodrilaud. Nagu mainitud on tegemist 

puitkarkasshoonega, seega mineraalvilla kihtidesse kuulub ka hoone karkassimaterjal. 

Karkassi moodustavad 50x50, 50x100 ja 50x150 mm prussid. Uue hooneosa välisseina 

koostesse kuuluvad seestpoolt lugedes: kipsplaat, roovitusega õhkvahe, aurutõkkekile, 200 

mm mineraalvilla, tuuletõkkeplaat, tuulutusvahe ja voodrilaud.  

Soojuserikadu köetavast ruumist välja läbi välisseina on [38] 

 pi i iH A U e    , (4.3) 

kus Hpi on arvutuslik soojuserikadu läbi välispiirde W/K; 

 Ai – piirde pindala m
2
; 

 Ui – piirde soojusjuhtivus W/(m
2
·K); 

 e – varjestuse parandustegur, mis võtab arvesse kliimaolusid. 

 

Valemis 4.3 esinev varjestusteguri e väärtus on võetud vaikmisi 1 [38] ning seda edaspidi 

arvutusvalemites ei kajastata.  

Piirde soojusjuhtivus on arvutatud järgmiselt [41] 

 
1

,
T

U
R

  (4.4) 

kus RT on piirde kogusoojustakistus m
2
·K/W. 

 

Erinevatest kihtidest koosneva piirde kogusoojustakistus avaldub [41] 

 
1 2 ... ,T s n vR R R R R R        (4.5) 

kus Rs on piirde sisepinna soojustakistus m
2
·K/W; 

 R1, R2...Rn – iga kihi arvutuslik soojustakistus m
2
·K/W; 

 Rv – piirde välispinna soojustakistus m
2
·K/W. 
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Valemit 4.5 on kasutatud eeldusel, et seina erinevad kihid on üksteisega ideaalselt 

kontaktis ja takistus soojuse üleminekul ühest kihist teise on võrdne nulliga [34]. Valemis 

4.5 toodud piirde sisepinna ja välispinna soojustakistused võtavad arvesse soojuse levi 

konvektsiooni teel. Välispinna soojustakistus sõltub tuulekiirusest. Näiteks tuulekiiruse 

juures 1 m/s on välispinna soojustakistus 0,08 m
2
·K/W ning 10 m/s juures on see 0,02 

m
2
·K/W. Kui tuulekiirust pole teada siis võetakse välispinna soojustakistuseks Rv = 0,04 

m
2
·K/W, mis esineb tuulekiirusel 4 m/s. Sisepinna soojustakistus oleneb soojusvoo 

suunast. Sisepinna soojustakistus soojusvoo horisontaalse suuna puhul on Rs = 0,13 

m
2
·K/W, üles suunatud voo puhul 0,10 m

2
·K/W ja alla suunatud soojusvoo puhul 0,17 

m
2
·K/W [41].  

Seina kihid jagunevad homogeenseteks ja mittehomogeenseteks. Homogeenne kiht on 

selline, kus terve kihi ulatuses on materjalil samad soojuslikud omadused. Homogeense 

kihi soojustakistus on [41] 

 ,h

d
R


   (4.6) 

kus Rh on homogeense kihi soojustakistus m
2
·K/W; 

 d – materjali kihi paksus m; 

 λ – materjali arvutuslik soojuserijuhtivus W/(m·K). 

 

Homogeenseks kihiks on uuritava hoone välisseinas näiteks kipsplaat ja tuuletõkkeplaat, 

neid läbivaid kinnitusvahendeid soojuskao arvutamisel arvesse ei võeta.  

Mittehomogeenne kiht on aga selline, kus kihi sees on ka selliseid kohti, kus 

soojusjuhtivus on suurem või väiksem ülejäänud kihist.  

Mittehomogeense kihi keskmine soojuslik takistus on [49] 

 1 2

1 1 2 2

( ... )

...

n
mh

n n

d A A A
R

A A A  

  


 
 , (4.7) 

kus Rmh on mittehomogeense kihi soojustakistus m
2
·K/W; 

 d – kihi paksus m; 

 A1,A2... An – kihis paiknevate erinevate materjalide pindalad m
2
; 

 λ1, λ2... λn – kihis paiknevate erinevate materjalide soojuserijuhtivused 

W/(m·K). 
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Samasuguse kihi keskmine soojuserijuhtivus on [49] 

 1 1 2 2

1 2

...
,

...

n n
mh

n

A A A

A A A

  


 


  
  (4.8) 

kus λmh on mittehomogeense kihi keskmine soojuserijuhtivus W/(m·K). 

 

Mittehomogeenseks kihiks on uuritava hoone seintes mineraalvilla kiht ja õhkvahe. 

Mineraalvill on paigutatud karkassi vahele, karkassi moodustavate prusside samm on 600 

mm. Õhkvahes on roovitus 400 mm sammuga. 

Välisseina kõige välimiseks kihiks on puitvooder ja selle all on tuulutusvahe. Selle 

välisseina tuulutusvahet nimetatakse hästi ventileeritud õhkvaheks. Standardi [41] kohaselt 

jäetakse piirde kogusoojustakistuse arvutamisel välja õhkvahe ja sellest järgnevad kihid. 

Tuulutusvahe ehk välispinna takistuseks kasutatakse sisepinna takistust Rs eeldusel, et õhk 

tuulutusvahes ei liigu. 

Välisseina sisemise kihi ehk kipsplaadi ja aurutõkkekile vahel on ventileerimata õhkvahe. 

Ventileerimata õhkvahe soojustakistused kõrge kiirgusega pindade puhul on esitatud 

standardis vastavalt õhkvahe laiusele ja soojusvoo suunale. Käesoleva elamu välisseinas on 

selleks õhkvahe laiuseks 25 mm, sellise õhkvahe soojustakistus horisontaalse soojusvoo 

suunaga on 0,18 m
2
·K/W ja tinglikult soojuserijuhtivus vastavalt valemile 4.6 0,025/0,18 = 

0,139 W/(m
2
·K) [41]. 

Nagu eelnevalt öeldud, esineb ruumi C välisseinte konstruktsioonis kahte erinevat 

välisseina struktuuri. Vana suvemaja osa välisseina pindala on 3,68 m
2
 ja uue majaosa 

väliseina pindala on 39,97 m
2
.  

Valemi 4.8 alusel on leitud mittehomogeensete kihtide keskmised soojuserijuhtivused. 

Mineraalvilla ja karkassi kihi keskmine soojuserijuhtivus on 

 ,

36,26 0,037 3,71 0,13
0,046

39,97

vill vill pruss pruss

vill pruss

vill pruss

A A

A A

 


   
  


 W/(m

2
·K). 

Arvutuses on kasutatud seina pindala 39,97 m
2
, millest 3,71 m

2
 on karkassi materjali ehk 

prusside pindala. Prussid on 50 mm laiused ja seinaga sama kõrged – 2,65 m. Prusse on 

seinas reas 28 tükki, nende arv on saadud seina pikkuse jagamisega prusside sammuga ehk 

600 mm-ga.  
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Sarnaselt on leitud ka roovitusega õhkvahe keskmine soojuserijuhtivus 

 ,

31,62 0,139 8,35 0,13
0,136

39,97

ohk ohk roov roov
õhk roov

ohk roov

A A

A A

 


   
  


 W/(m

2
·K). 

Puitroovid on suurusega 25x75 mm. Roovitus paigutatakse seina sammuga 400 mm, seega 

neid on 42 tükki. Arvutatud mittehomogeensete seinakihtide keskmiseid soojuserijuhtivusi 

kasutatakse kõikide seinte arvutustes. 

Valemite 4.4, 4.5 ja 4.6 järgi on leitud ruumi C uue hoone osa välisseina soojusjuhtivus  

 ,

2

5

,

1

1
0,189 

0,015 0,2 0,0002 0,025 0,015
0,13 0,13

0,032 0,046 0,33 0

W/(m ·K)

,136 0,35

.

VS
kipstuuletõke vill aurutõke õhk

tuulutus s

tuuletõke vill pruss aurutõke õhk roov kips

U
dd d d d

R R
    

 

     

 

     

  

Tähises UVS5 on VS5 välissena tähistus mudelis. Sarnaselt on leitud ka ruumi C vana 

majaosa välisseina soojusjuhtivus UVS3, mis on 0,157 W/(m
2
·K). Arvutustes selgub, et 

projekteeritud hoone välisseinte soojusjuhtivused vastavad energiatõhususe 

miinimumnõuetes toodule, olles väiksemad kui 0,22 W/(m
2
·K) [10]. 

Soojuserikadu ruumist C läbi uue majaosa välisseina on arvutatud valemi 4.3 järgi 

 
5 5 5 39,97 0,189 7,55VS VS VSH A U      W/K 

ja läbi vana hoone osa välisseina  

 
3 3 3 3,68 0,157 0,58VS VS VSH A U      W/K. 

Selgus, et ruumi C  välisseinte soojuserikadu on 7,55 + 0,58 = 8,13 vatti kelvini kohta. 

Kõikide ülejäänud ruumide välisseinte soojustakistused ja soojusjuhtivused on toodud 

tabelis D.2 lisas D, soojuserikaod on esitatud samuti lisas D erinevate ruumide 

arvutustulemuste tabelites D.3...D.10. 
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4.2.2. Katuse soojuserikadu 

 

Väikeelamu katuse konstruktsioon on seestpoolt väljapoole lugedes järgmine: kipsplaat, 

roovitusega õhkvahe, aurutõkkekile, 400 mm mineraalvilla koos sarikate ja laetaladega, 

katuse aluskate, tõsteliistuga tuulutusvahe, sulundlaudis ja kõige peal katuseplekk. Kuna 

tõsteliistuga tuulutusvahe on hästi ventileeritud õhkvahe, siis sellest järgnevaid kihte 

soojusjuhtivuse arvutuses ei arvestata ning tuulutusvahe pinna takistuseks on 0,10 m
2
·K/W 

[41]. Ruumi C katuslae pindala on 26,30 m
2
, katuslae pindala leidmisel on arvestatud ka 

katuse 4
o
 kallet. Ruumi C katuslaes paiknevate sarikate pindala on 2,12 m

2
, laetalade 

pindala on 2,23 m
2
 ning roovituse pindala on 4,90 m

2
. 

Valemi 4.8 alusel leiti 400 mm mineraalvilla, sarikate ja laetalade kihi keskmine 

soojuserijuhtivus 

 

, ,

21,95 0,037 2,12 0,13 2,23 0,13

26,30

0,052 W/(m K).

vill vill laetala laetala sarikas sarikas
vill tala sarikas

vill laetala sarikas

A A A

A A A

  


      
  

 

 

 

ning roovitusega õhkvahe keskmine soojuserijuhtivus 

 ,

21,4 0,156 4,90 0,13
0,151

26,30

õhk õhk roov roov
õhk roov

õhk roov

A A

A A

 


   
  


 W/(m·K). 

Katuslae ventileerimata õhkvahe soojustakistus ülespoole suunatud soojusvoo puhul on 

0,16 m
2
·K/W, seega on soojuserijuhtivus vastavalt valemile 4.6 0,025/0,16 = 0,156 

W/(m
2
·K). Sisepinna takistus on soojusvoo suuna tõttu (üles) 0,10 m

2
·K/W. 

Valemite 4.4, 4.5 ja 4.6 järgi on leitud ruumi C katuslae soojusjuhtivus järgmiselt 

 , ,

2

,

1

1
0,123 

0,001 0,4 0,0002 0,025 0,015
0,10 0,10

W/(

0,2 0,052 0,33 0,156 0,35

m ·K).
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Energitõhususe miinimunõue ütleb, et katuse soojusjuhtivus peab jääma alla 0,15 

W/(m
2
·K), seega on nõue täidetud. Korrutades katuslae soojusjuhtivuse läbi selle 

pindalaga, on saadud katuslae soojuserikadu 

 26,30 0,123 3,23LC LC LCH A U      W/K. 

Tegelikkuses peaks katuse soojusjuhtivus olema veel väiksem, kuna mineraalvilla kihi 

keskmise soojuserijuhtivuse arvutamisel ei võetud arvesse sarikate ja laetalade 

ristumiskohtasid. Katuslae kihtide soojustakistused ja soojusjuhtivus on toodud tabelis D.2 

lisas D, ruumide lõikes on katuslagede soojuserikaod esitatud samuti lisas D erinevate 

ruumide arvutustulemuste tabelites D.3...D.10. 

 

 

4.2.3. Põranda soojuserikadu 

 

Elamu põrand asub pinnasel. Põranda soojuserikadu on arvutatud standardi EVS-EN ISO 

13370:2008 järgi. Soojuslevi pinnasesse iseloomustavad näitajad on [42]: 

 põranda tarindist sõltuv soojuslevi; 

 põranda äärealast ehk külmasillast sõltuv soojuslevi; 

 pinnase soojuslikust inertsist sõltuv soojuslevi. 

Käesolevas punktis on põrandale arvutatud vaid selle tarindist sõltuv soojuserikadu ja 

pinnase soojuslikust inertsist sõltuv soojuslevi. Hoone külmasildade arvutus on teostatud 

eraldi järgmises alapunkis.  

Põrandas tekkiva soojusvoo kolmemõõtmelisusega arvestamiseks on arvutustes kasutatud 

põranda tunnusmõõtu B’, mis avaldub järgmiselt [42] 

 ´ ,
0,5

i

i

A
B

P
   (4.9) 

kus B’ on põranda tunnusmõõt m; 

 Ai – põranda pindala m
2
; 

 Pi – põranda välisperimeeter m. 
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Põranda välisperimeeter P on ruumi väliskeskkonnast eraldava välisseina pikkus. Pinnase 

soojusjuhtivuse arvutamisel on kasutatud ka mõistet võrdväärne paksus, mis avaldub 

järgmiselt [42] 

 ( ),t pinnas s p vd w R R R      (4.10) 

kus dt on põranda võrdväärne paksus m; 

 w – seinte kogu paksus koos seina kõikide kihtidega m; 

 λpinnas – pinnase soojuserijuhtivus W/(m·K); 

 Rp – põrandatarindi soojustakistus m
2
·K/W. 

 

Pinnase soojusjuhtivus on arvutatud sõltuvalt põranda võrdväärsest paksusest ja põranda 

tunnusmõõdust. Kui dt < B’ (soojustamata ja mõõdukalt soojustatud põrandad) siis [42] 

 
2 ´

ln( 1)
´

pinnas

pinnas

t t

B
U

B d d

 


 


 , (4.11) 

kui dt ≥ B’ (hästi soojustatud põrandad) siis [42] 

 .
0,457 ´

pinnas

pinnas

t

U
B d




 
  (4.12) 

Elamu krundi pinnaseks on leostunud ja leetjad liivsavimullad [50]. Standardis on esitatud 

pinnaste, nagu savi või savimöll, liiv või kruus ja homogeenne kivim, soojuslikud 

omadused [42]. Liivsavimuld koosneb 20...50 % ulatusest savist [51], seega täpsemate 

tulemuste saavutamiseks on leitud pinnase soojusjuhtivus järgmiselt 

 
35% 65%

100%

savi liiv
liivsavi

 


  
 , (4.13) 

kus λliivsavi on liivsavimulla soojuserijuhtivus W/(m·K); 

 λsavi – savi pinnase soojuserijuhtivus W/(m·K); 

 λliiv – liiva soojuserijuhtivus W/(m·K). 

 

Valemis 4.13 on savi osakaaluks võetud 20 % ja 50 % keskmine – 35 %. Savi 

soojuserijuhtivus on standardi järgi 1,5 W/(m·K) ja liiva soojuserijuhtivus on 2,0 W/(m·K), 

seega liivsavimulla soojuserijuhtivus on 

 
35 1,5 65 2,0

1,825
100

liivsavi
  

   W/(m·K). 
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Ruumi C välisperimeetri pikkuseks on 12,3 m ja põranda pindala on 42,10 m
2
, seega on 

valemi 4.9 järgi ruumi C põranda tunnusmõõduks 

 
42,1

´ 6,846
0,5 12,3

B  


 m. 

Ruumi C välisseina paksuseks on 0,30 m, seega on valemi 4.10 järgi põranda võrdväärne 

paksus 

 0,3 1,825(0 0 0,04) 0,373td       m. 

Põranda võrdväärse paksuse arvutuses on põrandatarindi soojustakistus Rp ja sisepinna 

soojustakistus Rs võrdsustatud nulliga, kuna nende väärtused on kasutatud soojusjuhtivuse 

arvutamisel eraldi. 

Kuna dt < B’ siis pinnase soojusjuhtivuse arvutamiseks on kasutatud valemit 4.11 

 
2 1,825 6,846

ln( 1) 0,679
6,846 0,373 0,373

pinnasU




 
  

 
 W/(m

2
·K). 

Pinnase soojusjuhtivuseks saadi 0,679 W/(m
2
·K), selle pöördväärtus ehk pinnase soojuslik 

takistus on Rpin = 1/0,679 = 1,473 m
2
·K/W. 

Põranda tarindi koostesse kuuluvad seestpoolt alustades: spoonparkett ja selle aluskate, 

raudbetoonist põrandaplaat 80 mm, 0,2 mm ehituskile, 200 mm soojustusmaterjali EPS 

100 ning tihendatud kruusliiva segu, umbes 250 mm.  

Põranda tarindi soojusjuhtivus on arvutatud sarnaselt välisseina ja katuslae soojusjuhtivuse 

arvutusele. Põrandas on ainult homogeensed kihid, seega põranda soojusjuhtivus on 

valemite 4.4, 4.5 ja 4.6 järgi 

 
2

1

1
0,131 W/(m K).

0,01 0,003 0,08 0,0002 0,2 0,25
0,17 1,473

0,23 0,06 1,4 0,33 0,035 2,0

PC
parkett epsalus rb kile kruus

s pinnas

parkett alus rb kile eps kruus

U
d dd d d d

R R
     

 

      

  

      

  

Nagu näha, on põranda tarindi ja pinnase soojusjuhtivus energiatõhususe miinimumnõuete 

lubatud piirides olles väiksem kui 0,15 W/(m
2
·K).  
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Valemi 4.3 järgi on soojuserikadu põrandast ja pinnasest  

 42,10 0,131 5,52PC PC PCH A U     W/K. 

Ülejäänud elamu ruumide põrandate arvutatud soojustakistused ja soojusjuhtivused ning 

soojuserikaod on koondatud vastavatesse tabelitesse D.2...D.10 lisas D. 

 

 

4.2.4. Sokli soojuserikadu 

 

Elamule on valatud raudbetoonist vundament, millele toetub 200 mm Fibo plokkidest 

sokkel. Sokkel on soojustatud seestpoolt 100 mm soojustusmaterjaliga EPS 100 ja 

väljastpoolt krohvitud polümeerkrohviga. Ruumi C sokli pindala on 12,25 m
2
. Sokli 

soojusjuhtivus on leitud sarnaselt välisseina soojusjuhtivusele valemitega 4.4, 4.5 ja 4.6 

1

2

1 1

0,1 0,2 0,002
0,13 0,04

0,035 0,2 0,7

0,248 W/(m K).

PC
eps fibo krohv

s v

eps fibo krohv

U
d d d

R R
  

  

      

 

 

Sokli soojuserikadu on leitud valemiga 4.3 järgmiselt 

 
1 1 1 12,25 0,248 3,04PC PC PCH A U      W/K. 

Sokli kihtide soojustakistused ja soojusjuhtivus on toodud tabelis D.2 lisas D, ruumide 

lõikes on soklite soojuserikaod samuti esitatud lisas D erinevate ruumide arvutustulemuste 

tabelites D.3...D.10. 

 

 

4.2.5. Külmasildade soojuserikadu 

 

Külmasild on hoone välispiirde osa, kus soojusjuhtivus on lokaalselt suurem. Selle 

põhjuseks on välispiirde läbistamine välispiirde üldisest soojusjuhtivusest suurema 

soojusjuhtivusega materjaliga. Külmasillad esinevad ka hoone piirete liitekohtades: 

välisseina nurkades, akna ja seina liitekohtades, katuse ja seina liitekohtades jne. Hoone 

külmasildade arvutamist kästilevad kaks standardit EVS-EN ISO 10211:2008 
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„Külmasillad hoones“ [43] ja EVS-EN ISO 14683:2008 „Termilised sillad 

ehituskonstruktsioonides“ [44]. 

Külmasillad jagunevad kaheks: joonkülmasillad ja punktkülmasillad. Esimesed esinevad 

välisseina nurkades, maapinna, põranda ja välisseina liitumiskohal jne. Teised kahe 

välisseina ja katuse ristumiskohal. Standardi kohaselt on külmasildade soojuserikadu leitav 

valemiga [44] 

 ,i i iH l        (4.14) 

kus HΨ on külmasildade soojuserikadu W/ K; 

 li – joonkülmasilla pikkus m; 

 Ψi – joonkülmasilla soojusjuhtivus W/(m·K); 

 χi – punktkülmasilla soojusjuhtivus W/(m·K). 

 

Üldiselt on punktkülmasildade mõju väike ning need võib külmasildade soojuserikao 

leidmisel välja jätta [44]. Standardis on toodud erinevate tihtiesinevate joonkülmasildade 

soojusjuhtivused, olenevalt konstruktsioonist ja mõõtmetest. Need on arvutatud 

parameetrite järgi, mis iseloomustavad halvimat stsenaariumit. Tabelis 4.2 on esitatud 

käesolevas hoones esinevad joonkülmasillad, koos nende standardis toodud 

soojusjuhtivustega. 

 

Tabel 4.2. Hoones esinevad joonkülmasillad ja nende soojusjuhtivused [44] 

Joonkülmasilla kirjeldus 

Soojusjuhtivus 

Ψi 

W/(m·K) 

Katuse ja välisseina liitumiskoht 0,40 

Välisseina välisnurk -0,15 

Välisseina sisenurk 0,10 

Teise korruse põranda ja välisseina liitumiskoht 0,70 

Põranda, välisseina ja maapinna liitumiskoht 0,50 

Akende ja uste piirid 0,10 

 

Ruumis C esinevad tabelist 4.2 loetletud joonkülmsildadest kõik. Ruumi C-ga seonduvad 

joonkülmasildade pikkused on: katuse ja välisseina liitumikoht 9,25 m, välisseina välisnurk 

5,61 m, teise korruse põranda ja välisseina liitumiskoht 3,55 m, põranda, välisseina ja 

maapinna liitumiskoht 12,3 m ning akende ning uste piirid 17,04 m.  
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Valemiga 4.14 on arvutatud ruumi C joonkülmasildadega seotud soojuserikadu 

 9,25 0,40 5,61 ( 0,15) 3,55 0,70 12,3 0,5 17,04 0,10 13,20 W/K.CH               

Võrreldes ruumi C katuslae, välisseinte ning põranda soojuserikadusid, on 

joonkülmasildade soojuserikadu väga suur. Ülejäänud hoone ruumidega seotud 

joonkülmasildade soojuserikaod on koondatud nende ruumide koondtabelitesse D.3...D.10 

lisas D. 

 

 

4.2.6. Akende ja välisuste soojuserikadu 

 

Hoone akendeks on valitud Plasto AS poolt müüdavad Kömmerlingi EuroFutur Classic 

profiilisüsteemiga pakettaknad. Profiili iseloomustav soojusjuhtivus on 1,3 W/(m
2
·K), 

need on 5-kambrilised, helikindlusega 34 dB. Aknapakett on kahekihiline, ühe klaasi 

paksus on 4 mm ja klaaside vahe on 16 mm. Klaasidevaheliseks gaasiks on argoon, mis on 

võrreldes õhuga kuni 20 % energiasäästlikum. Sellistele akendele lubatakse soojusjuhtivust 

≥ 1,1 W/(m
2
·K). Nimetatud aknad kuuluvad energiaklassi B. Uuritava elamu akende jaoks 

küsiti EuroFutur Classic akendele hinnapakkumist, milles lubati akendele soojusjuhtivust 

1,4 kuni 1,6 W/(m
2
·K), olenevalt akna suurusest ja kujust [52]. Akende koguhinnaks 

kujunes 936 eurot. 

Välisusteks on valitud Viking Window AS poolt valmistatud traditsioonilised välisuksed. 

Välisuksed on täispuidust profiilidest ning täitena kasutatakse neis soojustatud tahveldust. 

Sellistele ustele lubab tootja soojusjuhtivust 1,4 W/(m
2
·K) [53]. Ruumis C on 2 akent ja 1 

välisuks, akende pindala on kokku 4,20 m
2
 ning ukse pindala on 1,44 m

2
, valemi 4.3 järgi 

on arvutatud nende soojuserikaod 

 
1, 6

3

4,2 1,4 5,88 W/K ja

1,44 1,4 2,02 W/K.

A A

VU

H

H

  

  
  

Teiste ruumide akende ja uste soojuserikaod on arvutatud ja koondatud nende ruumide 

koondtabelitesse D.3...D.10 lisas D.  

Elamu kogu välispiirete soojuserikadu on Hkogu=146,5 W//K. 
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4.3. Ventilatsiooni ja infiltratsiooni soojuserikadu 

 

Igas elamus on vaja ventlatsiooni ehk õhuvahetust siseruumis. Ventilatsioon hoiab 

ruumiõhu puhta ja värskena, et ruumiõhus sisalduvad saasteained oleks tervisele ohutul 

tasemel. Piisav õhuvahetus on oluline ka hoonele endale, et selle tarindid ei niiskuks ega ei 

läheks hallitama. Uuritava väikeelamu puhul on kasutusel loomulik ventilatsioon.  

Infiltratsioon on õhu leke läbi hoone tarindite nende ebatiheduse, temperatuuride vahe ja 

tuulest tingitud õhurõhkude vahe tõttu. Õhuleke toimub enamjaolt konstruktsiooni 

vuukidest ja läbiviikudest. [54] 

Väikeelamu soojuskadu ventilatsiooni või infiltratsiooni teel on leitud standardi  alusel 

valemiga 4.1. Valemis 4.1 esinev arvutuslik ventilatsiooni soojuserikadu on leitud 

järgmiselt [38] 

 vent i õhk õhkH V c


    , (4.15) 

kus Hvent on arvutuslik ventilatsiooni soojuserikadu W/ K; 

 
iV


 
– köetava ruumi õhuvooluhulk m

3
/s; 

 ρõhk – õhu tihedus kg/m
3
; 

 cõhk – õhu erisoojus kJ/(kg·K). 

 

Valemit 4.15 on lihtsustatud eeldusel, et õhutihedus ja erisoojus on konstantsed [38] 

 0,34vent iH V


   . (4.16) 

Tulenevalt lihtsustusest on valemis 4.16 õhuvooluhulk väljendatud m
3
/h. Köetava ruumi 

õhu vooluhulga suurust, mida kasutatakse ventilatsiooni soojuserikao arvutamiseks, on 

leitud järgmiselt [38] 

 inf minmax( ; )iV V V
  

  , (4.17) 

kus 
infV



 on maksimaalne infiltrasiooni õhu vooluhulk m
3
/h; 

 
minV



 
– minimaalne ventilatsiooniks vajaik õhu vooluhulk m

3
/h. 
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Nagu valemist 4.17 selgub, siis standardi kohaselt kasutatakse ventilatsiooni soojuserikao 

leidmiseks kas maksimaalset infiltratsiooni õhu vooluhulka või minimaalset hügieeniks 

vajaliku ventilatsiooni õhu vooluhulka, olenevalt sellest, kumb on suurem. 

Maksimaalse infiltratsiooni õhu vooluhulk on [38] 

 502inf i i iV V n e 


      , (4.18) 

kus n50 on õhuvahetuse tase tunnis, mis on tingitud hoonesisese ja –välise rõhu 50 Pa 

erinevusest, kaasa arvatud õhu sisselaskeavade mõju; 

 ei – varjestuse mõju; 

 εi – kõrguse parandustegur. 

 

Standardis on antud valemis 4.18 esinevad varjestustegurid ja kõrguse parandustegurid. 

Varjestuse tegur ei sõltub sellest, kus hoone paikneb ja kas sellel on hooneid või metsa 

kõrval ning kui palju on ruumil avasid, kas mitte ühtegi, üks ava või rohkem kui üks ava. 

Käesolev hoone paikneb kohas, kus on mõõdukas varjestus, sellisteks kohtadeks on 

maapiirkonnad, kus hoonet ümbritsevad puud või teised hooned, äärelinnad. Sellise 

varjestuse klassi järgi on ühe avaga ruumi varjestuse teguriks 0,02 ja rohkem kui ühe avaga 

ruumi varjestuse teguriks 0,03. [38] 

Kõrguse parandusteguriks εi on kuni 10 meetri kõrguste hoonete puhul 1,0 [38]. Hoone 

õhulekkearvu baasväärtus on ette antud määruses „Hoonete energiatõhususe arvutamise 

metoodika“ ning selleks on uute ja oluliselt rekonstrueeritavate väikeelamute puhul 6 

m
3
/(m

2
·h) [12]. 

Hügieeniks vajaliku ehk minimaalse ventilatsiooni õhu vooluhulk on [38] 

 min min iV n S


   , (4.19) 

kus nmin on minimaalne välisõhu vahetuse tase tunnis. 

 

Minimaalne välisõhu vahetuse tase tunnis on toodud energiatõhususe miinimumnõuete 

määruse lisas, selleks on tavaeluruumis 0,42 l/(s·m
2
), elu- ja magamistubades 1 l/(s·m

2
),  

köögis 20 l/s ja dušširuumis 15 l/s. Ventilatsiooni soojuserikao leidmiseks on elamu ruum 

C jagatud kaheks: köök C1 ja elutuba C.  
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Valemi 4.18 järgi on leitud köögi, mahuga 30,6 m
3
, ja elutoa, mahuga 72,0 m

3
, 

maksimaalsed infiltratsiooniõhu vooluhulgad 

 

3
1 1 50 1 1

3

50

2 2 30 6 6 0 02 1 0 7 34 m h,

2 2 72 0 6 0 03 1 0 25 9 m h

inf,C C C C

inf,C C C C

V V n e , , , , /

V V n e , , , , / .









          

          

  

Valemiga 4.19 on leitud elutoa minimaalne hügieeniks vajalik ventilatsiooniõhu vooluhulk 

 1 72 0 72 0 l/smin,C min,C CV V V , , .


       

Nagu näha, on mõlema ruumi minimaalsed ventilatsiooni õhuvoolu hulgad suuremad kui 

infiltratsiooni omad, seega on veniltasiooni soojuserikadu arvutatud minimaalse hügieeniks 

vajamineva ventilatsiooniõhu vooluhulga järgi valemiga 4.16  

 
, 1 min, 1

, min,

0,34 0,34 20 6,80 W/K,

0,34 0,34 28,8 9,80 W/K.

V C C

V C C

H V

H V

    

    
  

Köögi ventilatsiooni soojuserikadu on 6,80 W/K ja elutoa oma 9,80 W/K, kokku 16,60 

W/K. Elamu kõigi ruumide arvutatud ventilatsiooni soojuserikaod on esitatud tabelis D.11 

lisas D. Elamu ventilatsiooni soojuerikadu kokku on 36,50 W/K. 

 

4.4. Elamusse eralduv liigsoojus  

 

Elamus on mitmeid liigsoojuse allikaid, nendeks on elektriseadmed ja -valgustus, inimesed 

ning ka päikesekiirgus. „Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika“ määruses on 

määratletud väikeelamu seadmete, valgustuse ja inimeste soojuseraldus. Väikeelamu 

kasutusaeg on 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas ning kasutusaste on 0,6. Valgustuse 

liigsoojus elamus on 8 W/m
2
 kasutusastmega 0,1. Elamu elektriseadmete liigsoojus on 2,4 

W/m
2
 ning inimeste soojuseraldus on 2 W/m

2
. Inimeste soojuseraldus koosneb ilmsest ja 

varjatud soojusest. Määruses toodud inimeste soojuseralduses on arvesse võetud vaid 

ilmset soojust, jagades selle läbi teguriga 0,6, saadakse tegelikuks soojuseralduseks 2/0,6 = 

3,3 W/m
2
 [12]. Ruumi C eralduva liigsoojuse arvutamisel on ruumile C liidetud tinglikult 

ruumide A ja B pindala, kuna nendesse pole ette nähtud pidevalt töötavaid elektriseadmeid 

ega pidevat elutegevust. Ruumi C pindalaks on seega arvestatud tinglikult kokku 55,20 m
2
. 
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Võttes arvesse ruumi C tingliku pindala ja kasutusastme, on saadud elektervalgustusest 

eralduv soojus 55,20·8·0,1 = 44,2 W, elektriseadmete soojuseraldus 55,20·2,4·0,6 = 79,4 

W ning inimeste soojuseraldus 55,20·3,3·0,6 = 109,3 W. Seega on ruumis C soojuseraldus 

kokku 44,2 + 79,4 + 109,3 = 232,9 W. Elamu teistesse ruumidesse eralduv arvutatud 

liigsoojus on esitatud tabelis 4.3. 

 

Tabel 4.3. Elamu ruumidesse eralduv liigsoojus 

Ruumi nimetus 

K
ö

ö
k

 j
a

 e
lu

tu
b

a
 C

 

M
a

g
a
m

is
tu

b
a

 1
, 
D

 

W
C

/D
u

šš
ir

u
u

m
, 

E
 

E
si

k
 2

, 
F

 

M
a

g
a
m

is
tu

b
a

 2
, 
G

 

M
a

g
a
m

is
tu

b
a

 3
, 
H

 

K
o

k
k

u
 

Pindala Ai m
2
 42,1 10,7 4,9 3,2 10,9 14,0 85,9 

Liigsoojus 

inimestelt 
2,0 W/m

2
 109,3 21,2 9,8 6,4 21,7 27,7 196,0 

Liigsoojus 

elektriseadmetelt 
1,4 W/m

2
 79,4 15,4 7,1 4,7 15,8 20,2 142,5 

Liigsoojus 

valgustuselt 
0,8 W/m

2
 44,2 8,6 4,0 2,6 8,8 11,2 79,2 

Ruumides eralduv liigsoojus, W 232,9 45,1 20,8 13,7 46,2 59,1 – 

Hoones eralduv liigsoojus kokku, W 417,9 

 

Tabeli 4.3 andmetest selgub, et inimestelt, elektriseadmetelt ja -valgustuselt eraldub kokku 

417,9 W lisasoojust. 

Oluline osa liigsoojuse määramisel on päikesekiirgusel. Elamusse sisenev päikeseenergia 

hulk on arvutatud ühe kuu kaupa [54] 

 1päike s iQ G F F A g      , (4.20) 

kus Qpäike on elamusse pääsev päikeseenergia hulk kuus kW·h; 

 G – päikese kiirgus pinnale kuus kW·h/m
2
; 

 Fs – akna suunast sõltuv parandustegur; 

 F1 – aknaraamide hulgast, varjetest ja kardinatest sõltuv parandustegur; 

 Aa – akna pindala m
2
; 

 g – klaaside otsekiirguse läbilaskvustegur. 

 

Valemis 4.20 esinev päikese kiirgus pinnale, on kirjanduses [54] esitatud kuude kaupa iga 

ilmakaare kohta. Käesoleva elamu kirdesuunal on aknaava pindalaks 0,96 m
2
, kagusuunal 
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3,76 m
2
, edelasuunal 5,4 m

2
 ja loodesuunal 1,4 m

2
. Päikesekiirguse soojatulu 

kütteperioodil on toodud tabelis 4.4. 

 

Tabel 4.4. Päikesekiirgusest saadav soojatulu akendest kütteperioodil [54] 

Ilmakaared 

 

Akende 

pindala 
Kiirgushulk g-faktor Varjetegur Soojatulu 

A G g F1 Qpäike 

m
2
 kW·h/(m

2
·a) – – kW·h/a 

Kirre NO 0,96 204 0,67 0,75 98,4 

Kagu SO 3,76 388 0,67 0,75 733,1 

Edel SW  7,56 389 0,67 0,75 1477,8 

Loe NW 1,4 201 0,67 0,75 141,4 

Päikesekiirgusest saadav soojatulu akendest kütteperioodil kokku kW·h/a 2450,7 

Päikesekiirgusest saadav soojatulu kütteperioodil elamu ruutmeetri kohta 

kW·h/(m
2
·a) 

24,5 

 

Nagu näha tabelist 4.4 on soojatulu kütteperioodil päikesekiirgusest läbi akende 2450,7 

kW·h. Päikesekiirguse mõju on võetud arvesse vaid kütteperioodil, kuna siis vähendab see 

kütte vajadust. Suvisel ajal suurendab see aga jahutamisvajadust, hoonet jahutatakse avatud 

akendega. Räikesekiirguse soojatulu kütteperioodil jagati elamu ruutmeetrite arvuga ning 

saadi 24,5 kW·h/m
2
. 

Et lisada päikesekiirgusest tulev lisasoojus programmis Scilab koostatud mudelisse, on 

arvutatud kõikidesse ruumidesse tulev päikesekiirguse keskmine võimsus kütteperioodil. 

Tabelis 4.5 on toodud päikeseenergia kogus kütteperioodil ruumide kaupa. 

 

Tabel 4.5. Päikesekiirguse hulk ruumide kaupa küttperioodil 

Ilmakaar 

Köök ja 

elutuba, C 

Magamis-

tuba 1, D 

WC/Dušši-

ruum, E 

Magamis-

tuba 2, G 

Magamis-

tuba 3, H 

kW·h/a kW·h/a kW·h/a kW·h/a kW·h/a 

Kirre NO 98 – – – – 

Kagu SO – 351 109 – 273 

Edel SW 633 – – 422 422 

Loe NW – – – 141 – 

Kokku kW·h 731 351 109 564 695 

Päikesekiirguse 

keskmine võimsus, 

W 

125,9 60,4 18,8 97,1 119,7 

 

Kütteperioodi jooksul tubadesse eralduv päikesekiirgue energia kütteperioodi jagati 

tundide arvuga ning saadi päikesekiirguse keskmine võimsus ruumi kohta. 

Liigsoojuseraldus ruumide kohta kokku on järgmine:  ruum C 358,8 W, ruum D 105,5 W, 
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ruum E 39,6 W, ruum F 13,7 W, ruum G 143,3 W ja ruum H 178,8 W. Hoone 

liigsoojuseraldus on 839,7 W. 

 

 

4.5. Ruumi C soojuskao arvutus 

 

Ruumi C piirete ja ventilatsiooni soojuserikadu on leitud eelnevates alapunktides. 

Vastavalt standardile [38] kasutati soojuskao arvutamisel arvutuslikku 

välisõhutemperatuuri -24 
o
C, pinnase temperatuuri 8 

o
C [55] ja siseõhutemperatuuri 22 

o
C. 

Ruumi C välispiirete soojuserikadu otse väliskeskkonda on 35,5 W/K, soojuserikadu 

pinnasesse on 5,5 ja ventilatsiooni soojuserikadu on 16,6 W/K. Valemi 4.1 alusel on leitud 

vastavate sise- ja välisõhutemperatuuride juures ruumi soojuskadu 

 
( ) ( ) ( )

5,5 (22 8) (35,5 16,6) (22 ( 24)) 2473,6 W.

C põ s pin pi vent s vH t t H H t t        

        
  

Elamu ruumi C soojuskadu sise- ja välistemperatuuri vahega 46 
o
C läbi piirete ja 

ventilatsiooni on 2473,6 W. Liigsoojusega arvestamisel, saadi kütevõimsuseks 2473,6 – 

358,8 = 2114,8 W. Elamu ülejäänud ruumide välispiirete ja ventilatsiooni arvutatud 

soojuskadu on toodud vastavates tabelites D.3...D.11 lisas D. Elamu kogu soojuskadu 

välistemperatuuril -24 
o
C on 7425 W. 

 

 

4.6. Väikeelamu arvutuslik küttekoormus 

 

Elamu arvutuslik soojuskoormus on leitud elamu energiabilansi alusel arvutuslikul 

välistemperatuuril -24 
o
C ning see on küttesüsteemi ja selle võimsuse valiku aluseks. 

Küttekoormuse valem käesoeva väikeelamu puhul on 

 kogu piirded vent ls-      , (4.21) 

kus Φkogu on elamu kogu soojuskoormus W; 

 Φpiirded – elamu soojuskadu piiretest W; 

 Φvent – elamu kogu ventilatsiooni soojuskadu W; 

 Φls – elamusse eralduv liigsoojus W. 
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Tabelis 4.6 on näha elamu kõigi ruumide soojuskadu läbi piirete ja ventilatsiooni ning 

lisanduv liigsoojus. 

 

Tabel 4.6. Elamu küttevõimsus ruumide kaupa 

Ruumi nimetus 

Piirete 

soojuskadu 

Ventilatsiooni 

soojuskadu 
Liigsoojus 

Kogu 

küttekoormus 

Φpiirded Φvent Φls Φkogu 

W W W W 

Esik 1, A 160 9 0 169 

Abiruum, B 431 45 0 476 

Elutuba ja köök, C 1710 763 359 2114 

Magamistuba 1, D 768 181 106 843 

WC ja dušširuum, E 281 245 39 487 

Esik 2, F 373 21 14 381 

Magamistuba 2, G 875 170 143 902 

Magamistuba 3, H 1171 219 178 1212 

Kokku 5769 1656 839 6586 

 

Tabel 4.6 annab ülevaate elamu vajalikust küttevõimsusest kokku ning iga ruumi kohta 

eraldi. Tabelist selgub, et elamu küttekoormus on 6586 W. Küttevõimsuse 

arvutustulemused on elamu arvutuslikus mudelis kasutatavate küttevõimsuste aluseks. 

Küttekoormuse leidmisel pole soojuskoormust tarbevee soojendamiseks arvesse võetud. 

 

 

4.7. Aastane soojusenergiakulu 

 

Elamu aastane soojusenergiakulu väljendab energiat, mis kulub aasta jooksul ehk 

kütteperioodil elamus soovitud temperatuuri hoidmiseks.  

Aastane soojusenergiakulu on [56] 

 24sk vk
soojus kogu k

sk av

t t
Q n ,

t t



  


  (4.22) 

kus Qsoojus on aastane soojusenergiakulu MW·h/a; 

 Φkogu – hoone soojuskoormus kütteks MW; 

 tsk – elamu keskmine sisetemperatuur 
o
C; 

 tvk – kütteperioodi keskmine välistemperatuur 
o
C; 

 tav – arvutuslik minimaalne välistemperatuur 
o
C; 

 nk – kütteperioodi pikkus päevades. 
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Valemis 4.22 on kasutatud elamu keskmist sisetemperatuuri, mis võtab arvesse asjaolu, et 

elamus on ruume, mille temperatuurid on erinevad sõltuvalt nende otstarbest. Elamu 

dušširuumi ja WC temperatuur on ülejäänud ruumidest kõrgem ning ruumi B temperatuur 

madalam, vastavalt 24 
o
C ja 16 

o
C, teiste ruumide temperatuurid on 22 

o
C (Lisa D tabel 

D.1). 

Elamu keskmine sisetemperatuur on [56] 

 1 1 2 2

1 2

n n
ks

n

V t V t ... V t
t ,

V V ... V

  


  
  (4.23) 

kus V1,V2...Vn on elamu ruumide kubatuurid m
3
; 

 t1,t2...tn – elamu ruumide sisetemperatuurid 
o
C. 

 

Valemisse 4.23 sisestati elamu ruumide mahud ning nende sisetemperatuurid tabeli D.1 

järgi ning elamu keskmiseks arvutuslikuks sistemperatuuriks saadi 21,6 
o
C. Järvamaal on 

kütteperioodi pikkus 224 päeva, keskmiseks kütteperioodi välistemperatuuriks -1,4 
o
C ning 

arvutuslikuks minimaalseks välistemperatuuriks -24 
o
C [56], seega elamu aastane 

soojusenergia kulu on 

 
6 21,6 ( 1,4)

6586 10 224 24 17,86
21,6 ( 24)

soojusQ   
    

 
 MW·h. 

Et elamus oleks soovitud temperatuur kogu kütteperioodi vältel, on aastane 

soojusenergiakulu 17,86 MW·h. Saadud tulemus jagati elamu pindalaga ning saadi aastane 

soojusenergiakulu elamu pinna kohta 178,6 kW·h/(m
2
·a).  
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5. ELAMU ENERGIATÕHUSUS 

 

5.1. Lähteandmed energiatõhususe arvutamiseks 

 

Energiatõhususe arvutamisel kasutati energiatõhususe arvutamise programmi BV
2
, mis 

arvutab energiatõhususarvu. Energiatõhususe arvutamise programmi BV
2
 avamisel annab 

see tüüpelamu projekti. Esiteks määrati hoone asukoha kliimaandmed, selleks valiti 

paikkond Eesti, mis on energergiatõhususe miinimumnõuete täitmise tõendamiseks vajalik. 

Seejärel sisestati hoone muud lähteandmed. 

Välispiirete lähteandmete puhul märgiti hoone paiknemine ilmakaarte suhtes, 

orientatsiooniks on käesoleva elamu puhul -40 kraadi, mis tähendab, et hoone põhjakülg 

paikneb tegelikkuses pigem kirde kui põhja suunal. Seejärel valiti hoone sisemine maht, 

mis on 240 m
3
 ja ruumi kõrgus 2,4 m. Oluline on märkida, et BV

2
-s arvestatakse hoone 

sisemõõtudega. Hoone sisemiseks massiks määrati kerge, mis tähendab, et hoone on pigem 

avatud planeeringuga. Edasi valiti õhuinfiltratsiooni hulk. Infiltratsiooni õhuvahetuse 

kordarv leiti energiatõhususe arvutamise metoodika alusel [12] 

 
3 6i

inf

kubatuur

q ,
n ,

V


   (5.1) 

kus ninf on õhuinfiltratsiooni õhuvahetuse kordarv 1/s; 

 qi – infiltratsioon l/s; 

 Vkubatuur – terve hoone kubatuur m
3
.  

 

Infiltratsiooniõhu hulk on [57] 

 50

3,6
i

q
q A

x
 


 , (5.2) 

kus q50 on õhulekkearv m
3
/(m

2
·h); 

 x – tegur, mis näitab hoone korruste arvu; 

 Apiirded – terve hoone piirete pindala m
2
.  
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Õhulekke arv q50 on 6 m
3
/( m

2
·h) [12], hoone piirete pindala on 307 m

2
, kubatuur on 240 

m
3
, tegur, mis näitab hoone korruselisust, on 24 [57], seega hoone infiltratsiooni 

õhuvahetuse kordarv on valemite 5.1 ja 5.2 alusel 

 50 6 307
0,32

240 24kubatuur

q A
n

V x

 
  

 
 1/s. 

Edasi täpsustati välisseinte pindalad ja soojusjuhtivused igas ilmakaares, samuti märgiti 

hoone massiivsuseks kerge hoone, mis tähendab, et tegemist on puitkarkasshoonega. 

Sarnaselt käituti pinnasel põranda ja katusega. Järgmiseks märgiti akende pindalad 

ilmakaarte suhtes, nende soojusjuhtivus ning päikesefaktor. Samuti talitati välisustega. 

Viimaseks on tarindite iseloomustamisel külmasillad. Arvesse võeti vaid joonkülmasillad, 

ning nende soojusjuhtivusteks võeti standardi [44] alusel kõige halvema stsenaariumi 

väärtused.  

Menüüst „lähteandmete“ ja „soojusvõimsuse dimensioneerimise“ (lisa E joonis E.1) alt 

näeb esimesi tulemusi – piirete ülekande ja õhulekke soojuskadu sõltuvalt 

välistemperatuurist. Sisetemperatuuril 22 
o
C ja välistemperatuuril -24 

o
C on ülekande ja 

õhulekke soojuskadu 66,2 W/m
2
 ehk 6621 W. 

Edasi määrati valgustuse, inimeste ja elektriseadmete vabasoojused, selleks on programmis 

olemas standardsed kasutusprofiilid, kus on kellaajaliselt määratud võimsused elamu pinna 

kohta. Näiteks on valgustuse võimsus õhtul kell 16:00 kuni 22:00 1,6 W/m
2
, pärast seda 

kuni südaööni 1,2 W/m
2
 ning hommikuni kella 6:00-ni võrdne nulliga (lisa E joonis E.2).  

Edasi määrati elamu sooja tarbevee kulu. Hoone tüübiks valiti elamu ning sisesti detailsed 

sisendandmed. Külma vee temperatuuriks valiti 5 
o
C ja kuuma vee temperatuuriks 55 

o
C 

ning sisestati aastane sooja vee tarbimine, mis energiatõhususe miinimumnõuete 

arvutuseeskirjale vastavalt on konkreetses elamus 73 m
3
. Programm arvutas sooja tarbevee 

kuumutamiseks kuluva energia aastas ruutmeetri kohta, mis on 42,4 kW·h/(m
2
·a). 

Programmi sisestati ka lisaelektritarbijate andmed. Elektri lisatarbijate võimsus määrati, 

programmi kasutusjuhendi alusel, korrutades seadmetest tuleneva vabasoojuse päevas 

ruutmeetri kohta kasutusastmega 2,4·0,6 = 1,44 W/m
2
. Seejärel korrutati tulemus läbi 

köetava pinnaga 95 m
2
, saadi 136,8 W. Edasi jagati tulemus 0,7-ga ja lahutati 136,8 ning 

saadi 58 W ehk 0,058 kW [57]. 
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Lähteandmete viimane punkt on „soojatootmine“, seal valiti kütteallikad. Käesoleva elamu 

puhul kasutati kütteks lihtsustatult õhk-õhk-soojuspumpa ning ahju ja sooja tarbevee 

kuumutamiseks elektriboilerit. 

 

 

5.2. Energiaarvutuse tulemused 

 

Kui elamu kõik vajalikud sisendandmed on määratud, arvutab programm 

energiatõhususarvu. Menüüst „Näita Tulemust“ saab valida erinevaid huvipakkuvaid 

tulemusi, näiteks visualiseerib programm energiakulude jaotust, kus on näidatud soojuskao 

liigid protsentides läbi piirete, infiltratsiooni ja ventilatsiooni (lisa E joonis E.3). BV
2
 

arvutuste tulemuse järgi on kõige suurem kadu läbi välisseinte 32 %, suuruselt teine on 

kadu infiltratsioonist, mis on 26 %. Soojuskadu läbi akende ja välisuste on 26 %. 

Suhteliselt väike osa soojusest läheb kaotsi läbi katuse 6 % ning kadu põrandast on 10 %.  

Kõige huvipakkuvamaks võib pidada energiatõhususarvu arvutamise tulemusi (lisa E 

joonis E.4), milles määrati energiakandjate kaalumistegurid. Soojuse tootmise 

kaalumisteguriks on valitud elektri kaalumistegur 1,5 kuna suur osa elamu küttest on 

elekterküttel. Väikeelamu energiatõhususarvuks on programmi BV
2
 alusel 134,9 kW·h/m

2
, 

millega on energiatõhususe miinimumnõuetes esitatud oluliselt rekonstrueeritava hoone 

nõue 210 kW·h/(m
2
·a) ning ka uue projekteeritava hoone nõue 160 kW·h/(m

2
·a) täidetud 

[10]. Vastavalt energiatõhususarvule 134,9 kW·h/(m
2
·a) kuulub elamu 

energiatõhususklassi C. BV
2
 järgi kasutab elamu soojusenergiat aastas kokku 18,0 MW·h.  
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6. VÄIKEELAMU MODELLEERIMISE TULEMUSED 

 

6.1. Elamu mudeli soojuskao arvutustulemused  

 

Esialgne mudel koostati täpselt projekteeritud elamu järgi. Võeti arvesse ruumide 

kasutusotstarve, nende temperatuurid ning nendesse eralduv liigsoojus. Modelleeriti 

olukorda, kus igale ruumile, välja arvatud ruumile A, määrati sisetemperatuuri väärtus (lisa 

D tabel D.1). Välistemperatuuriks võeti -24 
o
C ning pinnase temperatuuriks 8 

o
C. Ruumi A 

sisetemperatuuriks kujunes seejuures -11,9 
o
C. Soojuskadu välispiiretest ja ventilatsioonist 

oli mudeli järgi 7438 W. Võttes arvesse, et ruumides eralduv liigsoojus on kokku 839 W, 

oleks küttevõimsuseks mudeli järgi 6599 W. Võrreldes küttevõimsust arvutuslikult leitud 

küttevõimsusega (6586 W) oli mudeli väärtus sellest 13 W võrra suurem. Selline erinevus 

võib tuleneda arvutustulemuste ümardamisest arvutusliku küttekoormuse leidmisel, kuna 

programm Scilab arvutab väga suure täpsusega, kuni 7 kohta pärast koma. Edaspidi on 

töös arvutustes kasutatud just mudeli järgi leitud küttevõimsust 6599 W, mille järgi aastane 

soojusenergia kulu on 17,89 MW·h. Jagades selle elamu ruutmeetrite arvuga, saadakse 179 

kW·h/(m
2
·a). Töö järgnevates punktides on võrdluseks kasutatud just mudeliga leitud 

küttevõimsust ja aastast soojusenergia kasutust. 

Kõige suurem soojuskadu on hoones läbi joonkülmasildade – 33 % ehk 2426 W (joonis 

6.1). Suur kadu külmasildadest on osaliselt tingitud sellest, et arvutustes võeti arvesse 

kõige halvema stsenaariumi külmasildade soojusjuhtivuste väärtused.  

 

Joonis 6.1. Projekteeritud elamu soojuskadu protsentides 
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Jooniselt 6.1 on näha, kui suur osakaal kogu hoone soojuskaost toimub mingi konkreetse 

piirde või ventilatsiooni kadu. Külmasildadest, mis kuuluvad küll väliseinte, katuse ja 

põranda koosseisu, veidi väiksem soojuskadu on ventilatsioonist 22 % ehk 1654 W. 

Välisseintest eraldi on soojuskadu 15 % ehk 1125 W. Välisustest ja akendest on 

soojuskadu 1259 W, mis on 17 % kogu kaost. Väiksem kadu on katusest 6 %, soklist 5 % 

ja kõige väiksem osakaal on kaol põrandast, kõigest 2 % ehk 110 W. Põrandast on kadu 

suhteliselt väike pinnase temperatuuri tõttu, mis on oluliselt kõrgem välistemperatuurist. 

Joonisel 6.2 on toodud ruumide soojuskadu erinevate kaoallikate järgi. 

 

 

Joonis 6.2. Ruumide soojuskadu erinevate kaoallikate kaupa 

 

Jooniselt 6.2 näeb, et ruumi C-ga seondub kõige suurem soojuskadu, kuna tegu on elamu 

kõige suurema ruumiga ja sellel on kõige rohkem välispiirete pinda. Ruumis C on kõige 

suurem kadu ventilatsioonist, 2466 W kogukaost 31 % ehk 763 W, selle tingib asjaolu, et 

ruum on ühenduses köögiga, kus on kõige suurem ventilatsioonivajadus. Ruumi H 

soojukao suurim komponent on kadu joonkülmasildadest, see on 45 % ruumi 1401 W 

kogukaost ehk 629 W. Ruumi H joonkülmasildade soojuskao komponent on nii suur, kuna 

välisseinal on pikk liitumikoht katusega ning ruumil on  pikk välisseina ja vahepõranda 

liitumiskoht. 
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6.2. Siirdeprotsessid elamus 

 

Elamu soojusenergeetiline mudel võimaldab uurida soojuslikke siirdeprotsesse hoones. 

Vaatluse alla on võetud protsess, kus välistemperatuuri muutus mõjutab hoonest väljuvat 

soojusvoogu, ruumide siseõhu temperatuure ning sise- ja välisseinte kihtide temperatuure. 

Modelleeriti olukorda, kus ruumide küttevõimsus oli konstantne, pinnase temperatuur 8 
o
C 

ning välistemperatuur muutus siinuseliselt üks periood ööpäevas vahemikus -5...5 
o
C. 

Küttevõimsuse suurus vastas olukorrale, millal välistemperatuuril 0 
o
C olid ruumides 

projekteeritud temperatuurid, see oli 2,7 kW. Joonisel 6.3 on esitatud ruumide C ja E 

siseõhu temperatuuride ja välisseina VS5 kihtide temperatuuride muutuse kiirus 

funktsioonina ajast sõltuvalt siinuselisest välistemperatuuri muutusest vahemikus -5...5 
o
C. 

 

 

Joonis 6.3. Ruumide C ja E siseõhu temperatuuride ja välisseina VS5 kihtide 

temperatuuride muutuse funktsioon ajast sõltuvalt siinuselisest välistemperatuuri 

muutusest vahemikus -5...5 
o
C. Temperatuuri kõverad: E – ruumi E siseõhk, C – ruumi 

C siseõhk, T1 – kipsi pind ja kips, T2 – õhkvahe, T3 – aurutõkkekile, T4 – 

mineraalvill, T5 – tuulekõkkeplaat, T6 – tuulutusvahe, T7 – välisõhk 

 

Joonisel 6.3 on näha, et hoone temperatuur tõusis väga aeglaselt, umbes 250 tunni 

möödudes saavutas temperatuur stabiilsema olukorra. Joonisel on kõige alumine must 

kõver T7 välistemperatuuri muutus, sellest ülesse poole jäävad järjest välisseina kihtide 

temperatuurid, kus punane kõver T4 tähistab mineraalvilla kihi keskel mõõdetud 

temperatuuri. Ülevalt kolmas tumeroheline kõver T1 tähistab temperatuuri välisseina 

sisepinnal, mis on kraadi võrra madalam kui ruumi siseõhu temperatuur – heleroheline 

kõver C. Temperatuur T1 tähistab ka kipsikihi sisemist temperatuuri, need on sedavõrd 

sarnased, et jooniselt 6.3 pole need kõverad silmaga eristatavad. On näha, et mida lähemal 

C 
E 

T1 

 

T2 

T3 
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o 
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on seina kiht välisõhule, seda suurem oli selle temperatuuri kõikumine. Kõige ülemine 

punane kõver on ruumi E siseõhu temperatuur. Ruumi E siseõhu temperatuur tõusis 

aeglasemalt kui ruumi C siseõhu temperatuur, sest ruumi E kütab põrandaküte ning see 

kütab kõigepealt soojaks põranda ning seejärel kütab põrand õhu soojaks, ruumi C õhku 

köetakse aga vahetult õhk-õhk-soojuspumbaga. Seetõttu on ruumi C siseõhu temperatuuri 

kõikumine välisõhu temperatuurist rohkem sõltuv kui ruumi E siseõhu temperatuur. Kui 

ruumi C siseõhu temperatuuri kõikumine oli veidi üle 1 
o
C siis ruumi E puhul jäi 

kõikumine alla 1 
o
C.  

Sama simulatsiooni käigus vaadeldi ka ruumi C ja seda teiste ruumidega ühendavate 

siseseinte temperatuure. Joonisel 6.4 on toodud ruumi C siseõhu ning sisemiste vaheseinte 

CD2, CG, CH ja CF mineraalvilla kihi temperatuuride muutus ajas sõltuvalt siinuselisest 

välistemperatuuri muutusest vahemikus -5...5 
o
C ning joonisel 6.5 eelneva suurendatud 

fragment, millelt on näha siseseinte temperatuuride muutuse nihe võrreldes siseõhu 

temperatuuri muutusega. 

Joonisel 6.4 on näha elamu ruumi C siseõhu temperatuur ning seda teiste ruumidega 

ühendavate siseseinte keskmiste kihtide temperatuurid. On näha, et kõige kiiremini 

saavutas tasakaaluolukorra ruume C ja G ühendav vahelagi (punane kõver), kuna soojus 

levib vertikaalselt üles. Ruumi C siseõhu temperatuurist aeglasemalt saavutasid 

tasakaaluolukorra vaheseinte CH, CF ja CD2 temperatuurid. Kõige aeglasemalt tõusis 

vaheseina CD2 keskmise kihi temperatuur, kuna tegemist on vana suvemaja endise 

välisseinaga, mis on nüüd uuele hoonele siseseinaks. See on paks sein, milles on mitu 

erinevat kihti materjale. Vaadates joonise 6.4 suurendatud fragmenti, (joonis 6.5) on näha, 

et vaheseina CD2 keskmise kihi temperatuur muutus välistemperatuuri muutuse tõttu kõige 

vähem. Kõige suurema amplituudiga kõikus ruumi siseõhu temperatuur. Graafikult on 

näha ka, et siseseinte sisemise kihi temperatuuride muutus on nihkes võrreldes siseõhu 

temperatuuriga. Kõige väiksem nihe võrreldes ruumi C siseõhu temperatuuriga oli ruume 

C ja G ühendava vahelae soojustuse kihis ning kõige suurem nihe ruume C ja F ühendava 

siseseina soojustuse kihis. Selle tingib asjaolu, et seinad on soojust salvestavad ning need 

ei suuda nii kiiresti reageerida välistemperatuuri muutusele kui ruumi siseõhk. 
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Joonis 6.4. Ruumi C ja siseseinte mineraalvilla kihi temperatuuride muutus ajas 

sõltuvalt siinuselisest välistemperatuuri muutusest vahemikus -5...5 
o
C. 

Temperatuurikõverad: C – ruumi C siseõhk, CG – ruume C ja G ühendav vahelagi, CH 

– ruume C ja H ühendav sisesein, CF – ruume C ja F ühendav sisesein, CD2 – ruume C 

ja D ühendav sisesein 

 

 

 

Joonis 6.5. Joonise 6.4 suurendatud fragment ruumi siseõhu ja siseseinte 

temperatuuridest. Temperatuurikõverad: C – ruumi C siseõhk, CG – ruume C ja G 

ühendav vahelagi, CH – ruume C ja H ühendav sisesein, CF – ruume C ja F ühendav 

sisesein, CD2 – ruume C ja D ühendav sisesein 

 

Joonisel 6.6 on toodud elamu kogu soojuskao, ruumi C ja ruumi E soojuskao muutus ajas 

sõltuvalt siinuselisest välistemperatuuri muutusest vahemikus -5...5 
o
C. 
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Joonis 6.6. Elamu kogu soojuskao, ruumi C ja ruumi E soojuskao muutus ajas sõltuvalt 

siinuselisest välistemperatuuri muutusest vahemikus -5...5 
o
C. Soojusvoo kõverad: Q1 

– elamu kogu soojuskadu, Q2 – ruumi C soojuskadu, Q3 – ruumi E soojuskadu 

 

Joonisel 6.6 on näidatud, et elamu kogu soojuskao muutus on välistemperatuuri muutusega 

sünkroonis. Kui elamu saavutas stabiilse olukorra, siis välistemperatuuril -5 
o
C oli 

soojuskadu maksimaalne ehk 4857 W ning kui välistemperatuur oli 5 
o
C, oli soojuskadu 

minimaalne 2116 W. Ruumide C ja E soojuskaod olid vastavalt maksimaalselt 1567 W ja 

257 W ning minimaalselt 754 W ja 83 W.  

Modelleeriti olukorda, kus igale ruumile määrati maksimaalne temperatuur tabelist D.1, 

välistemperatuur 0 
o
C ning pinnase temperatuur 8 

o
C. PID-kontroller reguleeris 

automaatselt ruumide küttevõimsust, et ruumi temperatuurid saavutaksid etteantud 

väärtused ja neid ei ületaks. Küttevõimsused ruumide kaupa: ruumis B 0,5 kW, ruumis C 

2,5 kW, ruumis D 1 kW, ruumis E 0,54 kW, ruumis F 0,4 kW, ruumis G 1 kW ja ruumis H 

1,5 kW. Nelja ööpäeva möödudes lõpetati kütmine ning jälgiti kuidas elamu jahtub. 

Joonisel 6.7 on esitatud elamu ruumide siseõhu temperatuuride kujunemised. Joonisel 6.8 

on toodud ruumi C siseõhu ja seda ruumi teiste ruumidega ühendavate siseseinte keskmise 

kihi temperatuuride kujunemised. Joonisel 6.9 on näidatud ruumi C soojuskadu ja 

küttevõimsus. Joonisel 6.10  on näidatud ruumi E ehk WC ja dušširuumi soojusvoog läbi 

seda ümbritsevate siseseinte teistesse ruumidesse. 

Q1 

Q2 

Q3 
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Joonis 6.7. Ruumide siseõhu temperatuuride kujunemine välistemperatuuril 0 
o
C. 

Temperatuurikõverad: A – ruumi A siseõhk, B – ruumi B siseõhk, C – ruumi C 

siseõhk, D – ruumi D siseõhk, E – ruumi E siseõhk, F – ruumi F siseõhk, G – ruumi G 

siseõhk, H – ruumi H siseõhk 

 

 

Joonis 6.8. Ruumi C siseõhu ja seda teiste ruumidega ühendavate siseseinte keskmiste 

kihtide temperatuuride kujunemine välistemperatuuril 0 
o
C. Temperatuurikõverad: C – 

ruumi C siseõhk, CG – ruumi C ja G ühendav sisesein, CF – ruumi C ja F ühendav 

sisesein, CH – ruume C ja H ühendav vahelagi, CB2 – ruume C ja B ühendav sisesein 

 

 

Joonis 6.9. Elamu kogu soojuskao Q1, ruumi C soojuskao Q2 ja selle küttevõimsuse 

Q3 muutus elamu üleskütmisel ning jahutamisel 
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Joonisel 6.7 on näha, kuidas kujunevad elamu ruumide siseõhu temperatuurid 

välistemperatuuril 0 
o
C. Kõige kiiremini saavutas tasakaalutemperatuuri 22 

o
C ruumi G 

siseõhk, seda 9 tunniga, järgmisena ruumide H ja C siseõhu temperatuurid vastavalt 12 ja 

14 tunniga. Aeglaselt tõusid ruumide E ja F siseõhu temperatuurid, kuna neis on kasutusel 

põrandaküte, mille tõttu köetakse esialgu põrandat ja seejärel kütab põrand ruumi õhku. 

Ruumi F siseõhk saavutas 22
 o

C 39 tunni möödudes ning ruumi E siseõhk 24 
o
C 46 tunni 

möödudes. Graafikult on näha, et ruumide E ja F temperatuuride puhul toimus alguses 

väike ülereguleerimine. Ruumi A, mida ei köeta, siseõhu temperatuur tõusis kuni 4 
o
C. 

Elamu saavutas stabiilse temperatuuri olukorra 65 tunni möödudes. Vaadates ruumide 

siseõhu jahtumist alates 96. tunnist on näha, et ruumides, kus temperatuur tõusis kiiresti, 

see ka langes kiiresti, ning ruumides, kus temperatuur tõusis aeglaselt, see ka jahtus 

aeglaselt. Jooniselt 6.8 on näha, et siseseinte keskmiste kihtide temperatuurid tõusid 

aeglasemalt kui ruumi siseõhu temperatuurid. Kui ruumi C siseõhk soojenes 22 
o
C-ni 14 

tunniga ning ruumi G siseõhk vaid 9 tunniga, siis neid ruume ühendava siseseina CG 

keskmise kihi temperatuur tõusis vastava temperatuurini alles 29 tunniga. Kui ruumi B 

siseõhu temperatuur 16 
o
C stabiliseerus 27 tunniga siis ruume C ja B ühendava siseseina 

CB2 keskmise kihi temperatuur saavutas stabiilse olukorra 19 
o
C 75 tunniga. Elamu 

siseseinte keskmiste kihtide temperatuurid tõusid aeglasemalt ja jahtusid aeglasemalt kui 

ruumide siseõhu temperatuurid. 

Joonisel 6.9 on näha kogu elamu soojuskadu Q1, ruumi C soojuskadu Q2 ning selle 

küttevõimsus Q3. Vaadates kogu soojuskadu ning ruumi C soojuskadu on näha, et alguses, 

mil ruume hakati kütma, oli soojusvoog umbes 2 tunni jooksul negatiivne, see tuleneb 

asjaolust, et pinnase temperatuur on konstantselt 8 
o
C ehk enne piisava küttevõimsuse 

saavutamist soojusvoo suund pinnasest ruumi. Ruumi C küttevõimsus oli maksimaalne 2,5 

kW 14 tundi, see oli aeg, mille jooksul ruumi siseõhu temperatuur saavutas vajalikud 22 

o
C, ning seejärel hakkas langema, kuni jõudis 96 tunni möödudes umbes 1,1 kW tasemele. 

Seejärel lülitati küte välja. Kütte väljalülitamisel hakkas soojuskadu vähenema, kuna sise- 

ja välistemperatuuride vahe vähenes. 

Joonisel 6.10 on toodud soojusvoogude jagunemine ruumi E ja seda ümbritsevate ruumide 

vahel. 
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Joonis 6.10. Soojusvoogude jagunemine ruumi E ja seda ümbritsevate ruumide vahel. 

Soojusvood ruumide vahel: Q1 – ruumi E ja F vahel, Q2 – ruumi E ja C vahel, Q3 – 

ruumi E ja D vahel, Q4 – ruumi E ja H vahel 

 

Jooniselt 6.10 on näha, et kuni 65. tunnini  on soojusvoog ruumist E teistesse ruumidesse 

negatiivne, kuna ruumi E siseõhk saavutas etteantud temperatuuri kõige aeglasemalt, ehk 

soojus liikus ümbritsevatest ruumidest ruumi E. Katse alguses oli soojusvoog kõige suurem 

ruumist H ruumi E 130 W ning kõige väiksem ruumist F ruumi E, seda sellepärast, et 

ruumi F kütab samuti põrandaküte, mille tõttu tõusis ruumi temperatuur aeglaselt. Kui 

ruumi E ümbritsevates ruumides saavutati etteantud temperatuurid ning soojusvoog 

stabiliseerus, oli soojusvoog ruumist E seda ümbritsevatesse ruumidesse 2...6 W, seda 65. 

tunnist kuni 96. tunnini.  Pärast 96 tunni möödumist, kui temperatuur elamus hakkas 

langema, tõusis soojusvoog ruumist E ruumi H järsult 42 W-ni ja ruumi D 41 W-ni ning 

seejärel hakkas aeglaselt langema. Selle tingis ruumis E kasutatav kütteliik. 

Elamu soojusenergeetiline mudel võimaldab uurida ruumide sisetemperatuuride muutuste 

kiirust mistahes välistemperatuuridel. Modelleeriti olukorda, kus uuriti ruumi C ehk elutoa 

ja köögi sisetemperatuuri muutuse kiirust (joonis 6.11), küttevõimsuse muutuse kiirust 

(joonis 6.12) ja ruumi soojuskao muutuse kiirust (joonis 6.13) funktsioonina ajast erinevate 

välistemperatuuride korral. Seda modelleeriti tingimustel, kus pärast tasakaaluolukorra 

saabumist vähendati küttevõimsust sellisel määral, et ruumi siseõhu tasakaalutemperatuur 

22 
o
C langeks 2 

o
C võrra viieks tunniks, kusjuures ülejäänud ruumide 

siseõhutemperatuurid ja küttevõimsused jäid konstantseteks. Pärast viietunnist perioodi 

suurendati küttevõimsust, et siseõhu temperatuur tõuseks taas 22 
o
C-ni.  
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Joonis 6.11. Ruumi C siseõhu temperatuuri muutuse kiirus erinevate 

välistemperatuuride korral sisetemperatuuri langetamisel 2 
o
C võrra viie tunni jooksul. 

Välistemperatuurid: T1 – -10 
o
C, T2 – 0 

o
C, T3 – +10 

o
C 

 

 

Joonis 6.12. Ruumi C küttevõimsuse muutus erinevate välistemperatuuride korral 

sisetemperatuuri langetamisel 2 
o
C võrra viie tunni jooksul. Küttevõimsus 

välistemperatuuridel: Q1 – -10 
o
C, Q2 – 0 

o
C, Q3 – +10 

o
C 

 

 

Joonis 6.13. Soojuskadu ruumist C erinevate välistemperatuuride korral 

sisetemperatuuri langetamisel 2 
o
C võrra viie tunni jooksul. Soojuskadu 

välistemperatuuridel: Q1 – -10 
o
C, Q2 – 0 

o
C, Q3 – +10 

o
C 

 

Jooniselt 6.11 on näha, et välistemperatuuril -10 
o
C langes ruumi õhu temperatuur kiiresti, 

40 minutiga, peaaegu 20 
o
C-ni. Pärast viie tunni möödumist, kui ruumi siseõhku hakati 

kütma, hakkas temperatuur tõusma ning saavutas tasakaalutemperatuuri 22 
o
C 50 minuti 

T1 
T2 

T3 

Q3 

Q3 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

o 
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möödudes. Välistemperatuuril 0 
o
C jahtus õhk ruumis 2 

o
C  võrra ühe tunni ja 20 minuti 

möödudes ning üleskütmine toimus kiiresti, 20 minutiga. Välistemperatuuril 10 
o
C jahtus 

ruumi õhk 2 
o
C võrra aeglaselt, 5 tunni möödudes jahtus ruumi siseõhk 20 

o
C-ni, 

üleskütmine toimus väga kiiresti, 10 minutiga. Kiire ruumi siseõhu jahtumise ja 

üleskütmise põhjustab asjaolu, et seda köetakse õhk-õhk-soojuspumbaga ning ruumi 

ümbritsevate siseseinte temperatuur ei jõua selle ajaga 2 
o
C võrra langeda. Võrreldes ruumi 

siseõhu temperatuuride (joonis 6.11) ja küttevõimsuste (joonis 6.12) graafikuid on näha, et 

jahtumisel oli küttevõimsus 0 W ning kohe kui siseõhu temperatuur saavutas 2 
o
C 

madalama väärtuse hakkas küttevõimsus tõusma. Pärast 5-tunnist perioodi tõusis 

küttevõimsus järsult maksimumi 2,5 kW peale ning tasakaalustus 4 tunniga. Graafikult on 

näha, et välistemperatuuril -10 
o
C oli tasakaaluküttevõimsus 1,5 kW, välistemperatuuril 0 

o
C 1,0 kW ning välistemperatuuril 10 

o
C 0,5 kW. Vaadates soojuskao graafikut (joonis 

6.13), on näha, et soojuskadu vähenes kõigil välistemperatuuridel 5-tunnise perioodi vältel 

80 W. Võrreldes jooniseid 6.12 ja 6.13, on näha, et küttevõimsus oli iga välistemperatuuri 

korral umbes 200 W madalam kui soojuskadu väliskeskkonda. Sellist siseõhu temperatuuri 

reguleerimist võimaldab PID-kontrolleri kasutamine mudelis.  

 

 

6.3. Meetmed elamu soojuskao vähendamiseks  

 

Elamu soojuskadu saab vähendada mitmel viisil, näiteks välisseinte soojustusmaterjali kihi 

suurendamisega. Simuleeriti olukordi, kus sise- (tabel D.1) ja välistemperatuur -24 
o
C on 

konstantsed ja väliseinte soojustuse kihi paksust suurendati 50 mm ja 100 mm võrra 

(joonis 6.14).  

 

 

Joonis 6.14. Soojuskadu ruumidest olenevalt välisseinte soojustuskihi paksustest 
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Tulpdiagrammilt (joonis 6.14) on näha, et 50 mm või 100 mm soojustuse lisamine ei 

andnud suurt erinevust ruumide kogusoojuskaos. 50 mm soojustuse lisamine vähendas 

kogukadu 2,4 % võrra ning 100 mm soojustuse lisamine 4,2 % võrra. Kui esialgse 200 mm 

soojustuskihiga välisseinte korral oli hoone soojuskadu 7438 W, siis 250 mm 

soojustusmaterjali kihiga 7257 W ja 300 mm kihiga 7126 W. Väike kokkuhoid soojuskaolt 

soojustuse suurendamisel võib olla tingitud sellest, et arvutustes on võetud külmasildade 

soojuskadude arvutamiseks standardi alusel suurimad, halvima stsenaariumi, 

soojusjuhtivuste väärtused. 

 

 
Joonis 6.15. Soojuskadu välisseintest ruumide kaupa olenevalt soojustuskihi paksusest 

 

Vaadates soojuskadu ainult läbi välisseinte (joonis 6.15), on näha märkimisväärne 

soojuskao vähenemine. Nimelt kui esialgsele soojustusele lisati 50 mm soojustust oli 

kokkuhoid soojuskao arvelt läbi välisseinte 13...17 %. Ruumi A välisseina puhul oli see 

12,6 %, ruumi C puhul 16,9 %, ruumi E puhul 17,2 % jne. 100 mm soojustuse lisamisel, 

võideti soojuskao arvelt 23...29 %, ruumi A välisseina puhul 22,7 %, ruumis C 28,9 %, 

ruumis E 29,3 % jne.  

50 mm soojustuskihi suurendamise tõttu vähenes soojusenergia kulu aastas 0,49 MW·h 

võrra, mis on 3 % esialgsest olukorrast ning 100 mm soojustuskihi suurendamise tagajärjel 

vähenes soojusenergia kulu aastas 0,85 MW·h võrra, mis on 5 % esialgsest olukorrast. 

Kokkuvõttes võib öelda, et välisseinte soojusisolatsiooni kihi suurendamine on hea 

võimalus soojuskao vähendamiseks, aga kui hoones on palju muid kaoallikaid nagu suure 

soojusläbivusega joonkülmasillad, peab vaatama ka muid kokkuhoiumeetmeid.  

Soojuskao vähendamise üheks võimalikuks meetmeks on soojapidavamate akende ja 

välisuste kasutamine. Ettevõttele Plasto AS tehti päring võimalikult hea 

soojusisolatsiooniga akende kohta. Plasto AS pakub Kömmerling AS poolt toodetud 
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energiasäästliku profiiliga 88+ aknaid [52]. Profiil on kuuekambriline, soojusjuhtivusega 

0,8 W/(m
2
·K), mis kuulub energiaklassi A+. Profiiliga pakutakse kolmekihilist 

argoontäidisega klaaspaketti, mille soojusjuhtivus on 0,6 W/(m
2
·K) [52]. Elamule 

projekteeritud akendele lubatakse soojujuhtivust 1,0...1,2 W/(m
2
·K), olenevalt akna kujust 

ja suurusest. Pakkumise hinnaks oli 1243 eurot, mis on sama ettevõtte poolt pakutud 

klassikalistest pakettakendest 307 eurot kallim. Ettevõte Viking Window AS pakub oma 

tootevalikus kolmekordse klaaspaketi ja kahe selektiivklaasiga puitalumiinium-

passiivaknaid. Tehti päring, pakkumises lubati akendele soojusjuhtivuseks 0,68...0,79 

W/(m
2
·K), olenevalt akna suurusest ja konstruktsioonist. Viking Window AS poolt tehtud 

pakkumise hind passiivakendele oli 3424 eurot.  

Järgnevalt simuleetiti elamu mudeliga kolme olukorda. Esimesel neist oli välisseintes 

esialgne soojustus, teisel suurendati soojustust 50 mm ja kolmandal 100 mm võrra. Need 

olukorrad simuleeriti klassikaliste akende, 88+ akende ja passiivakende korral. 

 

 

Joonis 6.16.  Elamu kogusoojuskadu olenevalt soojustuskihi paksusest ja 

soojapidavamate akende ning passiivakende olemasolust võrreldes esialgse olukorraga   

 

Jooniselt 6.16 on näha, et võrreldes teiste aknatüüpidega tõi kõige suurema soojuskao 

vähenemise kaasa passivakende kasutamine 200 mm paksuse soojustuskihi korral – 11 %. 

Sellel juhul oli soojuskadu välistemperatuuril -24 
o
C 6614 W. Aastane soojusenergia kulu  

väheneks sellisel juhul 2,24 MW·h, mis on 12 % esialgsest. Soojapidavamate akende ehk 

88+ akende kasutamisel 200 mm soojustuskihi juures vähenes soojuskadu 353 W võrra, 

mis on 5 % esialgsest olukorrast. 88+ aknde ning 250 mm soojustuskihi kasutamisel 

võideti soojuskaos 8 %. 300 mm soojusisolatsiooni ja passiivakende kasutamisega 

saavutati esialgsest soojuskaost 12 %-ne võit. Soojuskadu vähenes 874 W võrra. On näha, 
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et mida paksemaks läheb soojustuse kiht ja avatäidete soojusisolatsioonivõime, seda  

väiksem on soojuskao vähenemise protsent. Uuritud passiivaknad on siiski mõeldud 

passiivmajade avatäidetena, käesolev hoone passiivmaja määratluse piiridesse ei mahu. 

Kuna arvutuslikult on elamu kõige suurem kadu joonkülmasildadest, oleks mõistlik uurida 

külmasildade vähendamise võimalusi. Külmasildade vähendamine on keeruline, kuna neid 

on raske vältida. Kui on soov külmasildadest vabaneda, peaks ehitama ilma nurkadeta 

ümara hoone.  Ettevõte Tervemaja OÜ on maaletoojaks ja edasimüüjaks sellisele 

hoonekonstruktsiooni materjalile nagu Steico Wall. Steico Wall on I-kujulise profiiliga 

kergtala seinte ehituseks [58]. Tala on lõike otstest massiivne ja täispuidust ning selle 

keskel on 6 mm tugev puitkiudplaat. Tänu vähendatud ristlõikele saavutataksegi 

külmasildade vähenemine. Steico ehitusmaterjalide tehnilises juhendis lubatakse 

külmasildade vähenemist umbes 43 %. Modelleeriti kahte olukorda, kus elamu uue 

juurdeehitatava välisseina kontruktsioonis kasutati Steico Wall 200 mm ja 300 mm 

paksusega talasid koos soojustusmaterjali ja klassikaliste akendega. 

Kui elamu esialgse kostruktsiooni puhul oli välistemperatuuril -24 
o
C kogusoojuskadu 

7438 W siis 200 mm Steico taladega konstruktsiooni puhul oli soojuskadu 6331 W ning 

300 mm Steico taladega 6085 W, mis on esialgsest vastavalt 15 % ja 18 % vähem.  

Võttes arvesse hoone konstruktsioonimaterjali paigutamise eripära sammuga 600 mm ning 

seda, et hoone vana osa rekonstrueerimisel kasutatakse tavalisi prusse ja uue juurdeehituse 

jaoks I-profiiliga 200 mm talasid, kujuneks välisseinte konstruktsioonimaterjali hinnaks 

umbes 1573 eurot [59], mis on võrreldes tavaliste prusside hinnaga umbes 134 % kallim 

(prusside hind oleks 673 eurot [60]). Kasutades hoone uue juurdeehituse konstruktsioonis 

300 mm Steico talasid, kujuneks hinnaks 1793 eurot, mis on esialgse olukorraga võrreldes 

166 % kallim. 

Järgneb tabel 6.1, milles on esitatud aastane soojusenergia kulu, rahaline lisakulu ja 

tasuvusaeg, eelnevalt vaadeldud soojuskao vähendamise meetodite kasutuselevõtul. 

Esialgse olukorra hind sisaldab prusside hinda [60], soojustusmaterjalide hinda [61] ja 

klassikaliste akende hinda [52]. Ülejäänud konstruktsioonimaterjalide ja ehituse hindu 

arvesse ei võetud. Tasuvusaja aasta keskmine investeeringust saadav kasu arvutati 

praeguse pakutava elektrihinna järgi 0,1256 eurot (elektri hind + võrgutasu) [62]. Seetõttu 

võivad arvutuslikud tasuvusajad olla veidi väiksemad kui tegelikud, kuna küttena 
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kasutatakse ka soojuspumpa ning ahju. Tasuvusaeg leiti jagades investeeringu summa € 

kokkuhoiuga küttearvelt €/a. 

 

Tabel 6.1. Soojuskao vähendamise meetodite lisakulu võrreldes esialgse olukorraga, 

kokkuhoid küttearvelt ning nende tasuvusaeg 

Soojusenergia kokkuhoiu meede 

Hinna 

vahe 

Kütte-

kulu  

Kokkuhoid kütte- 

arvelt 

Tasuvus-

aeg 

€ MW·h/a MW·h/a % €/a a 

200 mm soojustust ja klassikalised aknad 0 17,89 0 0 0 0 

200 mm soojustust ja 88+ aknad 307 16,93 0,96 5 121 3 

200 mm soojustus ja passiivaknad 2488 15,66 2,24 12 281 9 

250 mm soojustust ja klassikalised aknad 295 17,40 0,49 3 62 5 

250 mm soojustust ja 88+ aknad 602 16,44 1,45 8 183 3 

250 mm soojustus ja passiivaknad 2783 15,59 2,30 13 289 10 

300 mm soojustust ja klassikalised aknad 1099 17,05 0,85 5 106 10 

300 mm soojustust ja 88+ aknad 1406 16,06 1,84 10 231 6 

300 mm soojustust ja passiivaknad 3587 15,52 2,37 13 298 12 

Steico 200 ja klassikalised aknad 900 14,89 3,00 17 377 2 

Steico 300 ja klassikalised aknad 1706 14,22 3,67 21 461 4 

 

Vaadates tabeli 6.1 andmeid on näha, et passiivakende puhul on küll kokkuhoid kütte 

arvelt suhteliselt suur, aga nende hind on tavalistest akendest hulga kallim, mis kergitab 

tasuvusaja väga pikaks. 200 mm soojustuse kihi korral on see 9 aastat ja 300 mm 

soojustuse korral 12 aastat. Vaadeldes olukordi vaid välisseina soojustuskihi paksuse 

muutmisel, on näha, et kokkuhoid aastaselt küttearvelt pole kuigi suur – 250 mm 

soojususkihiga 62 eurot ja 300 mm kihiga 106 eurot. Nende tasuvusajad on vastavalt 5 

aastat ja 10 aastat. Kõige suurem rahaline võit kütte pealt aastas on olukorras, kus uue 

juurdeehituse karkassimaterjaliks on Steico I-profiiliga talad. 200 mm talade kasutamisega 

on võit kütte arvelt 377 eurot ja 300 mm talade kasutamisega 461 eurot aastas, mis teevad 

tasuvusajaks vastavalt ainult 2 aastat ja 4 aastat.  

Hoone soojuskadu ja seeläbi küttekulu on võimalik vähendada, selle ehituslikku eripära 

kõrvale jättes, küttevõimsuse reguleerimise kaudu. On teada, et mida suurem on ruumi- ja 

välistemperatuuri vahe, seda suurem on soojuskadu, seega võiks küttekuludelt kokku hoida 

langetades elamutemperatuure. Vähendades sisetmperatuuri, peab silmas pidama, et 

soojuslik mugavustunne säiliks. Simuleeriti olukordi, kus elamu ruumide sisetemperatuuri 

vähendati 1 
o
C ja 2 

o
C võrra (joonis 6.17). Tabelis 6.2 on toodud joonise 6.17 andmed 

numbriliselt. 
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Joonis 6.17. Elamu kogu soojuskadu erinevatel sise- ja välistemperatuuridel 

 

Tabel 6.2. Elamu soojuskadu erinevatel sise- ja välistemperatuuridel 

Ruumide 

temperatuurid ts, 
o
C 

Soojuskadu erinevatel välistemperatuuridel 

tv = -20 
o
C tv = -10 

o
C tv = 0 

o
C tv = 10 

o
C 

W % W % W % W % 

22 6798 0 4358 0 2757 0 1156 0 

21 6628 2,5 4188 3,9 2587 6,2 986 14,7 

20 6458 5,0 4018 7,8 2417 12,3 815 29,5 

 

Jooniselt 6.17 ja tabelist 6.2 on näha, et kui elamus langetati temperatuuri 1
 o

C võrra, 

langes soojuskadu 170 W võrra, mis on -20 
o
C välistemperatuuril kogu soojuskaost 2,5 % 

ning välistemperatuuril 0 
o
C 6,2 %. Langetades elamu ruumide temperatuure 1 

o
C võrra, on 

aastane soojusenergia kulu 17,50 MW·h, mis on 2 % väiksem esialgsest, kui langetada 

ruumide temperatuure 2 
o
C võrra saavutatakse 4 % sääst soojusenergialt. 

Modelleerimistulemusest järeldati, et langetades ruumide temperatuure, näiteks öisel ja 

lõunasel ajal 2 
o
C võrra, saab küttekuludelt kokku hoida ning vaadates eelnevalt esitatud 

joonist 6.11, on näha, et ruumide üleskütmine 2 
o
C võrra käib kiiresti, seega 

mugavustundes ei kaotata. 

Eelnevalt on töös mainitud olukorda, kus ruum G ei ole pidevalt kasutusel, seega oleks 

mõistlik selle temperatuuri langetada mingisuguse optimaalse temperatuurini, et kütte pealt 

kokku hoida. Samuti võiks ruumi F temperatuur olla madalam, kuna tegemist on esikuga, 

mis on vaheruumiks enne välisruumist elutuppa saabumist. Modelleeriti 2 olukorda: katse 

1, kus kõikide ruumide temperatuurid olid endised (tabel D.1) ning katse 2, mil ruumide G 

ja F sisetemperatuurid langetati 16 
o
C-ni ja ülejäänud ruumide temperatuurid jäid samaks. 

Modelleerimisel oli välistemperatuuriks arvutuslik minimaalne temperatuur -24 
o
C ja 

pinnase temperatuuriks 8 
o
C. Vaadeldi elamu kõikide ruumide küttevõimsuseid (tabel 6.3).  
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Tabel 6.3. Elamu ruumide küttevõimsus olukorras, kus ruumitemperatuurid on endised 

(katse 1) ja olukorras, kus ruumi G ja F temperatuur langetati 16 
o
C-ni (katse 2) 

Ruumi tähis 
Küttevõimsus, W Küttevõimsuste 

erinevus, W 

Suhteline 

erinevus, % Katse 1 Katse 2 

Ruum G 907 705 -202 -22 

Ruum F 379 274 -104 -28 

Ruum B 514 514 0 0 

Ruum C 2243 2327 84 4 

Ruum D 843 843 0 0 

Ruum E 504 514 10 2 

Ruum H 1222 1241 19 2 

Kokku 6612 6418 -193 -3 

 

Tabeli 6.3 andmetest on näha, et olukorras, kus ruumide G ja F temperatuur langetati 16 

o
C-ni, langesid vastavate ruumide küttevõimsused 202 W ja 104 W. Ruumide, mis 

ümbritsevad ruume G ja F, küttevõimsus aga tõusis. Ruumi C küttevõimsus tõusis 84 W 

võrra, ruumi E ja H kütevõimsus vastavalt 10 ja 19 W võrra. Kogu elamu küttevõimsus 

langes aga 193 W võrra, mis on 3 % vähem, võrreldes esialgse olukorraga. Kui ruumide F 

ja G siseõhu temperatuur oleks 16
 o

C terve kütteperioodi vältel, oleks aastane küttekulu 

17,54 MW·h, mis on esialgsest olukorrast 2 % väiksem.  

Kui langetada temperatuuri ruumis G veelgi, näiteks 5 
o
C-ni ning ruumi F jääks 

temperatuur 16 
o
C, väheneks elamu kogu küttevõimsus välistemperatuuril -24 

o
C 445 W 

võrra, mis on 7 % esialgsest väiksem. Sellisel juhul on soojusenergia kulu kütteperioodil 

17,00 MW·h, mis on esialgsest olukorrast 5 % väiksem. Sellise arvutusliku mudeliga on 

võimalik vaadelda ka ruumidevaheliste soojusvoogude liikumist (tabel 6.4). 

 

Tabel 6.4. Ruumidevaheliste soojusvoogude ümberjagunemine 

Siseseina tähis EF CG HG CF HF 

Soojusvoog, W 
Katse 1 3 0 0 0 0 

Katse 2 13 67 15 34 6 

 

Tabeli 6.4  andemetest selgub, et katsel 1 toimus soojusvahetus ainult ruumide E ja F 

vahel, kuna ruumi E temperatuur on kõrgem - 24 
o
C. Kui ruumides G ja F langetati 

temperatuur 16 
o
C-ni, suurenes soojusvoog ruumist E ruumi F 10 W võrra, ruumist C 34 W 

ja ruumist H 6 W võrra. Ruumist C ruumi G suurenes soojusvoog 67 W võrra, ruumist H 

aga 15 W võrra. Modelleerimistulemusest selgus, et langetades osades ruumides, mida 

pidevalt ei kasutata, temperatuure, saab küttekuludelt kokku hoida.   
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö raames võeti vaatluse alla väikeelamu, mis projekteeriti suveelamust. Projekt 

nägi ette suveelamu rekonstrueerimist ja juurdeehitust. Töö põhiliseks väljundiks oli 

väikeelamu arvutuslik mudel elektrilise aseskeemina, mis koostati insenerarvutustarkvara 

Scilab 5.5.1 abil. Mudeli koostati Eestis kehtivatele standarditele ja seadusetele vastavalt – 

põhiliseks pidepunktiks oli määrus „Energiatõhususe miinimumnõuded“. Mudeli abil uuriti 

väikeelamu soojusenergeetilisi protsesse ja soojusenergia kulu vähendamise võimalusi. 

Töö alguses seatud eesmärkide saavutamiseks püstitatud ülesannete lahendamisel jõuti 

järgnevalt kokkuvõetud tulemusteni ja järeldustele: 

 Standarditest lähtuvalt tehtud arvutuste alusel on uuritud väikeelamu soojuskadu 

välistemperatuuril -24 
o
C 7,43 kW, küttevõimsus 6,59 kW ja aastane soojusenergia 

kulu 17,86 MW·h. 

 Energiamärgise arvutamise programmi BV
2
 alusel on väikeelamu energiatõhususarv 

134,9 kW·h/(m
2
·a) ning see kuulub energiatõhususklassi C. 

 Koostatud mudeli põhjal on elamu kogusoojuskadu välistemperatuuril -24 
o
C 7,44 

kW, küttevõimsus 6,60 kW ja aastane soojusenergia kulu 17,89 MW·h. 

 Elamu soojuskadu jaotub järgmiselt: külmasillad 33 %, ventilatsioon 22 %, 

välisseinad 15 %, aknad 12 %, katus 6 %, sokkel 5 %, välisuksed 5 % ja pinnasel 

põrand 2 %. 

 Simuleerimistulemusest, kus välistemperatuur muutus siinuseliselt -5...5 
o
C ning 

küttevõimsus oli konstantne, oli näha kuidas hoone välisseina välismiste kihtide 

temperatuuride muutus oli välistemperatuuri muutusest sõltuvam kui välisseina 

sisemistes kihtides. 

 Simulatsioonis, milles uuriti elamu temperatuuri kujunemisi välistemperatuuril 0 
o
C 

maksimaalsel küttevõimsusel, saavutas elamu etteantud stabiilse temperatuuri 65 

tunni möödudes. 

 Simulatsioonis, kus uuriti elutoa ja köögi sisetemperatuuri muutuse kiirust erinevate 

välistemperatuuride korral, juhul kui sisetemperatuuri seadeväärtust langetati 5-ks 

tunniks 2 
o
C võrra, selgus et mida kõrgem oli välistemperatuur, seda aeglasemalt 
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langes ja kiiremini tõusis ruumis õhutemperatuur. Mida jahedam oli 

välistemperatuur, seda kiiremini langes ja aeglasemalt tõusis siseõhu temperatuur. 

 Soojuskao vähendamise meetmetest kõige odavam ja ühe lühema tasuvusajaga oli 

parema soojapidavusega 88+ akende kasutamine 200 mm soojustuskihi korral. 

Kokkuhoid küttearvelt aastas oli 5 % ning tasuvusaeg 3 aastat. 

 Soojuskao vähendamise meetmetest kõige pikema tasuvusajaga oli passiivakende 

kasutamine, 200 mm soojustuse korral 9 aastat, 300 mm soojustuse korral 12 aastat. 

  Elamu sisetemperatuuri langetamisega 1 
o
C võrra võib küttekuludelt aastas kokku 

hoida 2 % ja 2 
o
C võrra 4 %. 

 Ruumide F ja G temperatuuride langetamisel 16 
o
C-ni välistemperatuuril -24 

o
C 

vähenes küttevõimsus 193 W võrra ning aastane sääst küttekulult oli 2 %. 

Tulenevalt energiasäästumeetmete simuleerimistulemustest ja nende maksumustest, oleks 

mõistlik projekteeritud hoone välisseinte soojustust suurendada 250 mm-ni ning kasutada 

soojapidavamaid aknaid 88+. Nii säästetakse küttekuludelt 8 % tasuvusajaga 3 aastat. 

Võttes arvesse ka olukorda, kus langetati osades ruumides, mida pidevalt ei kasutata, 

tempertuure, oleks kokkuhoid aastaselt soojusenergia kulult 10 %. 

Diplomitöö täiendamiseks võiks pärast väikeelamu valmimist ja paariaastast kasutamist 

võrrelda selle reaalseid kasutuskulusid töös modelleeritud  ja arvutatud tulemustega.   
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ENERGY ANALYSIS OF A DWELLING 

SUMMARY 
 

The goal of this master’s thesis was the simulation and analysis of the energetic processes 

of a planned residential dwelling, while testing methods to reduce the building’s heat 

consumption with the aim of reducing heating costs. The dwelling was designed to be 

reconstructed from an old summer cottage with an added extension.  

The analysis was carried out in accordance with Estonian and the European Union’s 

energy saving laws and regulations. The goals and standards set by these laws were 

researched and used in the building’s energy efficiency calculations and in the model. 

The heat loss of the building was calculated and compared with the excess heat generated 

by electric appliances and inhabitants to find the building’s heating load and annual 

thermal energy consumption. Then the building’s energy efficiency was calculated with 

BV
2
. Next the building was modelled with Scilab in accordance with the building’s 

technical specifications, to simulate the thermal energy flows and temperature fluctuations 

in the building.   

The simulation yielded the following results: The heating load of the dwelling was 6,6 kW, 

the annual heat consumption 17,9 MW·h, the energy performance indicator was found to 

be 134,9 kW·h/(m
2
·a), which placed the building in the range of energy performance 

certificate C. Heat loss from thermal bridges accounted for 33 % of total heat loss, 

ventilation accounted for 22 %, the external walls 15 %, windows and doors 17% , the roof 

6%, the socket 5 % and the ground floor for 2 %.  

The most prudent measures to reduce heating costs were determined to be the increasing of 

thermal insulation material by 50 mm and the use of windows with lower thermal 

conductivity, together lowering the annual heating load by 8 %. That investment would 

return its value in 3 years. Another reliable energy saving measure was found to be the 

lowering of room temperatures. The lowering of all the room temperatures by 1 
o
C would 

decrease the annual heating consumption by 2 %, lowering them by 2 
o
C would decrease it 

by 4 %. The simulation showed that by lowering the temperatures of room F and room G 

to 16 
o
C, the heating load would be decreased by 193 W and annual heating consumption 

by 2%.   
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Lisa C. Mudeli arvutusfaili sisu 

 

// Kihtide paksused 

d_kips=0.015;  // kipsplaadi paksus, m 

d_aurutoke=0.0002; // aurutõkke kile PE, mõõdud 2,70×50 m, m  

d_mvill_5=0.05;  // mineraalvilla kihi paksus 5cm, m 

d_kvill_10=0.1;  // klaasvilla kihi paksus 10cm, m 

d_mvill_10=0.1;  // mineraalvilla kihi paksus 10cm, m 

d_tuuletoke=0.015; // tuuletõkkeplaadi paksus 13mm, m 

d_voodrilaud=0.02; // voodrilaua kihi paksus, kuusk 18mm, m   

d_mvill_20=0.2;  // mineraalvilla kihi paksus 20cm, m 

d_parkett=0.01;  // spoonparketi paksus 10mm, tamm, m 

d_alus=0.003;  // parketi aluskatte paksus 3mm, m 

d_rb=0.08;  // raudbetoon põrandaplaadi paksus 80mm, m 

d_kile=0.0002;  // ehituskile paksus 0,2mm, m 

d_eps_200=0.2;  // soojustusmaterjal EPS100 paksus 20cm, m 

d_eps_100=0.1;  // soojustusmaterjal EPS100 paksus 10cm, m 

d_kruus=0.25;  // tihendatud kruusliiva sega paksus ca 25 cm, m  

d_mvill_40=0.4;  // mineraalvilla kihi paksus 40cm, m 

d_kate=0.00075;  // katuse aluskatte paksus 0,75mm, Eurovent Maxi SK hingav aluskate, m 

d_laudis=0.032;  // katuse sulundlaudis 32mm, m 

d_plekk=0.0005;  // katusepleki paksus0,5mm, m  

d_fibo=0.2;  // FIBO ploki paksus 20cm, m 

d_krohv=0.002;  // polümeerkrohvi kihi paksus 2mm, m  

d_laast=0.022;  // puitlaastplaadi paksus, m  

d_plaat=0.007;  // keraamilise plaadi paksus, m 

d_ohk=0.025;  // õhkvahe paksus, m 

d_pruss_10=0.1;  // prussi 100mm paksus, m 

d_pruss_50=0.05; // prussi 50mm paksus, m 

d_pruss_150=0.15; // prussi 150mm paksus, m 

d_roov=0.025;  // roovituse paksus, m 

d_uks=0.04;  // siseuste paksus, mänd, m 

d_tala=0.2;  // laetala paksus, mänd, m 

d_liist=0.025;  // katuse tõsteliistu paksus, m 

d_sarikas=0.2;  // katuse sarika paksus, m 

 

// Kihtide soojuserijuhtivused W/(m*K) 

lam_kips=0.35;  // kipsi soojuserijuhtivus, W/(m*K) 

lam_aurutoke=0.33; // aurutõkkekile soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_mvill=0.037; // mineraalvilla soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_kvill=0.05;  // klaasvilla soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_tuuletoke=0.032; // tuuletõkkeplaadi soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_voodrilaud=0.13; // voodrilaua kihi (kuusk ristikiudu)soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_parkett=0.23; // parketi soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_alus=0.060;  // parketi alusvaiba soojuserijuhtivus 40% suurem kui lambda_10, W/(m*K) 

lam_rb=1.4;  // raudbetoonplaadi soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_kile=0.33;  // ehituskile soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_eps=0.035  // soojustusmaterjali EPS100 soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_kruus=2.0;  // kruusa soojuserijuhtivus, W/(m*K) 

lam_kate=0.2;  // katuse aluskatte soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_laudis=0.13;  // laudise kihi (kuusk ristikiudu)soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_plekk=58;  // katusepleki soojuserijuhtivus, W/(m*K) 

lam_fibo=0.20;  // FIBO ploki soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_krohv=0.7;  // polümeerkrohvi soojuserijuhtivus, W/(m*K) 

lam_laast=0.17;  // puitlaastplaadi soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_plaat=1.1;  // keraamilise plaadi soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_ohk=0.024;  // õhu soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_pruss=0.13;  // prussi kihi (kuusk ristikiudu)soojuserijuhtivus, W/(m*K)  

lam_roov=0.13;  // roovituse kihi (kuusk ristikiudu)soojuserijuhtivus, W/(m*K)  
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lam_mand=0.13;  // männipuidu erisoojus, W/(m*K) 

lam_tala=0.13;  // laetala erisoojus, W/(m*K) 

lam_sarikas=0.13; // sarkika erisoojus, W/(m*K) 

lam_pin=1.825;  // pinnase erisoojus, W/(m*K) 

 

// Kihtide tihedused kg/m^3 

roo_kips=1000;  // kipsi tihedus, kg/m^3 

roo_aurutoke=950; // aurutõkkekile tihedus, kg/m^3  

roo_mvill=30;  // mineraalvilla tihedus, kg/m^3  

roo_kvill=40;  // klaasvilla tihedus, kg/m^3  

roo_tuuletoke=130; // tuuletõkkeplaadi ISOVER VKL tihedus, kg/m^3  

roo_voodrilaud=600; // voodrilaua (kuusk ristikiudu) tihedus, kg/m^3  

roo_parkett=900;  // parketi tihedus, kg/m^3  

roo_alus=58;  // parketi alusvaiba  3mm tihedus, kg/m^3  

roo_rb=2200;  // raudbetoon plaadi tihedus, kg/m^3  

roo_kile=950;  // ehituskile tihedus, kg/m^3  

roo_eps=19;  // soojustusmaterjali EPS100 tihedus, kg/m^3 

roo_kruus=320;  // kruusa tihedus, kg/m^3 

roo_kate=187;  // katuse aluskatte tihedus, Eurovent MAXI SK hingav, kg/m^3  

roo_laudis=600;  // laudise materjaliks kuuski risti kiudu, tihedus, kg/m^3  

roo_plekk=9400;  // katusepleki tihedus, kg/m^3  

roo_fibo=800;  // FIBO ploki tihedus, kg/m^3 

roo_krohv=1740;  // polümeerkrohvi tihedus, kg/m^3  

roo_ohk=1.200;  // õhu tihedus, kg/m^3 

roo_laast=1000;  // puitlaastplaadi tihedus, kg/m^3  

roo_plaat=2000;  // keraamilise plaadi tihedus, kg/m^3  

roo_pruss=600;  // prussi (kuusk ristikiudu) tihedus, kg/m^3  

roo_roov=600;  // roovituse (kuusk ristikiudu) tihedus, kg/m^3  

roo_mand=600;  // männipuidu tihedus, kg/m^3 

roo_tala=600;  // laetala tihedus, kg/m^3 

roo_sarikas=600;  // sarika tihedus, kg/m^3 

 

// Ehitusmterjalide erisoojused J/(kg*K) 

c_kips=1090;  // kipsi erisoojus, J/(kg*K)  

c_aurutoke=1250; // aurutõkkekile erisoojus, J/(kg*K)  

c_mvill=500;  // mineraalvilla erisoojus, J/(k*K)  

c_kvill=800;  // klaasvilla erisoojus, J/(kg*K)  

c_tuuletoke=900;  // tuuletõkkeplaadi erisoojus, J/(kg*K)  

c_voodrilaud=2500; // voodrilaua erisoojus, J/(kg*K)  

c_parkett=2000;  // parketi erisoojus, J/(kg*K) 

c_alus=2450;  // parketi aluskatte materjali erisoojus, J/(kg*K)  

c_rb=1050;  // raudbetoonplaadi erisoojus, J/(kg*K)  

c_kile=1250;  // ehituskile erisoojus, J/(kg*K)  

c_eps=1500;  // eps100 soojustusmaterjal J/(kg*K)  

c_kruus=750;  // kruusa erisoojus, J/(kg*K)  

c_kate=1920;  // katuse aluskatte materjali erisoojus, J/(k*K)  

c_laudis=2500;  // laudise erisoojus, J/(kg*K)  

c_plekk=228;  // katusepleki erisoojus, J/(kg*K)  

c_fibo=900;  // fibo ploki erisoojus, J/(kg*K)  

c_krohv=840;  // krohvi erisoojus, J/(kg*K) 

c_ohk=1005;  // õhu erisoojus, J/(kg*K)  

c_laast=1300;  // puitlaastplaadi erisoojus, J/(kg*K) 

c_plaat=753;  // keraamilise plaadi erisoojus, J/(kg*K)  

c_pruss=2500;  // prussi erisoojus, J/(kg*K)  

c_roov=2500;  // roovituse erisoojus, J/(kg*K)  

c_mand=2500;  // siseuste materjali erisoojus, J/(kg*K) 

c_tala=2500;  // laetala materjali erisoojus, J/(kg*K) 

c_sarikas=2500;  // sarika materjali erisoojus, J/(kg*K) 

 

// Soojusülekandetegurid väljs- ja siseõhult pinnale 
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alfa_sis=8;  // soojusülekandetegur siseõhult siseseinale horistontaalselt, W/(m^2*K) 

alfa_val=25;  // soojusülekandetegur välisõhult välispinnale, W/(m^2*K) 

 

// Välisukse soojusläbikandetegur U ehk k, w/(m^2*K) 

k_VU=1.4;  // välisuste viking window traditsiooniline välisuks, W/(m^2*K)  

 

// Keskmised korruste kõrgused 

h_1=2.65; 

h_2=2.65; 

 

'--------- AKENDE SOOJUSTAKISTUSED, m^2*K/W ---------' 

S_A1=3.24;  // akna A1 pindala, m^2 

S_A2=2.16;  // akna A2 pindala, m^2 

S_A3=1.8;  // akna A3 pindala, m^2 

S_A4=1.4;  // akna A4 pindala, m^2 

S_A5=0.56;  // akna A5 pindala, m^2 

S_A6=0.96;  // akna A6 pindala, m^2 

// Akende soojusläbikandetegurid on võetud pakkumisest ettevõttelt Plasto AS, Kömmerling Classic 

profiiliga kahekordse paketiga akenad 

R_A1=(S_A1*1.4)^(-1) // Akna takistus, K/W 

R_A2=(S_A2*1.4)^(-1) 

R_A3=(S_A3*1.5)^(-1) 

R_A4=(S_A4*1.5)^(-1) 

R_A5=(S_A5*1.6)^(-1) 

R_A6=(S_A6*1.4)^(-1) 

 

'--------- USTE SOOJUSTAKISTUSED, m^2*K/W ---------' 

S_VU1=2.1;  // välisukse VU1 pindala, m^2 

S_VU2=1.68;  // välisuste VU2.1 ja VU2.2 pindalad, m^2 

S_VU3=1.44;  // teise korruse välisukse VU3 pindala, m^2 

S_SU1=1.26;  // siseukse SU1 pindala, m^2 

S_SU2=2.1;  // siseukse SU2 pindala, m^2 

S_SU3=2.1;  // siseukse SU3 pindala, m^2 

 

R_VU1=(S_VU1*k_VU)^(-1) 

R_VU2=(S_VU2*k_VU)^(-1) 

R_VU3=(S_VU3*k_VU)^(-1) 

 

'--------------------------- Siseuste soojusmahtuvus, J/K' 

C_SU1=S_SU1*d_uks*roo_mand*c_mand // siseukse SU1 soojusmahtuvus, J/K 

C_SU2=S_SU2*d_uks*roo_mand*c_mand // siseukse SU2 soojusmahtuvus, J/K 

C_SU3=S_SU3*d_uks*roo_mand*c_mand // siseukse SU3 soojusmahtuvus, J/K 

 

R_SU1=d_uks/(lam_mand*S_SU1) // siseukse SU1 soojustakistus, m^2*K/W 

R_SU2=d_uks/(lam_mand*S_SU2) // siseukse SU2 soojustakistus, m^2*K/W 

R_SU3=d_uks/(lam_mand*S_SU3) // siseukse SU3 soojustakistus, m^2*K/W 

R_SU1_sis=(alfa_sis*S_SU1)^(-1) // soojuslik takistus siseõhult ukse sisepinnale, m^2*K/W 

R_SU2_sis=(alfa_sis*S_SU2)^(-1) 

R_SU3_sis=(alfa_sis*S_SU3)^(-1) 

 

'--------- PRUSSIDE pindalad, m^2 ---------' 

// Prusside suurus 150x50mm ja 50x50mm ja 100x50mm 

// Ühe prussi pindala 

S_pruss=0.050*2.65;  // Ühe prussi pindala 2650*50, m^2 

V_pruss150=S_pruss*0.15; // Ühe 50*150prussi ruumala, m^3 

V_pruss50=S_pruss*0.05;  // Ühe 50*50 prussi ruumala, m^3 

V_pruss100=S_pruss*0.1;  // Ühe 50*100 prussi ruumala, m^3 

S_roov=0.075*2.65;  // ühe 25*75 puitroovi pindala, m^2 

V_roov=S_roov*0.025;  // ühe 25*75 puitroovi ruumala, m^3 

// Prusside pindala ja ruumala on oluline, kuna soojustus paigutatakse nende vahele. 
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'---------- RUUMIDE SOOJUSMAHTUVUSED, J/K ----------' 

'RUUM A' 

S_A=5.46;   // Ruumi A põranda pindala (arvutatud AutoCAD-is), m^2 

C_A=S_A*h_1*roo_ohk*c_ohk // Ruumis A oleva õhu soojusmahtuvus (õhu mass*erisoojus), J/K 

'RUUM B' 

S_B=7.94;   // Ruumi B põranda pindala, m^2 

C_B=S_B*h_1*roo_ohk*c_ohk // Ruumis B oleva õhu soojusmahtuvus, J/K 

'RUUM C' 

S_C=42.1;   // Ruumi C põranda pindala, m^2 

C_C=S_C*h_1*roo_ohk*c_ohk // Ruumis C oleva õhu soojusmahtuvus, J/K  

'RUUM D' 

S_D=11.57;                    // Ruumi D põranda pindala, m^2 

C_D=S_D*h_1*roo_ohk*c_ohk // Ruumis D oleva õhu soojusmahtuvus, J/K 

'RUUM E' 

S_E=4.90;    // Ruumi E põranda pindala, m^2 

C_E=S_E*h_1*roo_ohk*c_ohk // Ruumis E oleva õhu soojusmahtuvus, J/K 

'RUUM F' 

S_F=3.24;   // Ruumi F põranda pindala, m^2 

C_F=S_F*h_1*roo_ohk*c_ohk // Ruumis F oleva õhu soojusmahtuvus, J/K 

'RUUM G' 

S_G=10.89;   // Ruumi G põranda pindala, m^2 

C_G=S_G*h_1*roo_ohk*c_ohk // Ruumis G oleva õhu soojusmahtuvus, J/K 

'RUUM H' 

S_H=14.0;   // Ruumi H põranda pindala, m^2 

C_H=S_H*h_1*roo_ohk*c_ohk // Ruumis H oleva õhu soojusmahtuvus, J/K 

 

'---------- VÄLISSEINTE SOOJUSMAHTUVUSED, J/K JA SOOJUSTAKISTUSED, K/W ----------' 

'--------------------------- Välissein VS1' 

S_VS1=7.7*h_1-S_VU2;     // välisseina VS1 pindala, m^2  

C_VS1_kips=S_VS1*d_kips*roo_kips*c_kips  // Välisseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_ohk=(S_VS1*d_ohk-V_roov*19)*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_roov=V_roov*19*roo_roov*c_roov  // roovituse soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_aurutoke=S_VS1*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // Välisseina aurutõkke kile 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_mvill_50=(S_VS1*d_mvill_5-V_pruss50*13)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_pruss_50=V_pruss50*13*roo_pruss*c_pruss// seinas asetsevate prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_kvill_100=S_VS1*d_kvill_10*roo_kvill*c_kvill // klaasvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_voodrilaud=S_VS1*d_voodrilaud*roo_voodrilaud*c_voodrilaud // vana voodrilaua 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_mvill_100=(S_VS1*d_mvill_10-V_pruss100*13)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_pruss_100=V_pruss100*13*roo_pruss*c_pruss// seinas asetsevate prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS1_tuuletoke=S_VS1*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke // tuuletõkke soojusmahtuvus, J/K 

 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (õhk+roovitus), W/(m^2*K) 

lam_VS1_ohk_roov=((S_VS1-S_roov*19)*0.18+S_roov*19*lam_roov)/S_VS1  

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K) 

lam_VS1_mvill_pruss=((S_VS1-S_pruss*13)*lam_mvill+S_pruss*13*lam_pruss)/S_VS1  

 

R_VS1_sis=(alfa_sis*S_VS1)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_VS1_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_VS1)  // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_VS1_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_VS1_ohk_roov*S_VS1)// Poole õhkvahe keskmine soojustakistus, K/W 

R_VS1_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_VS1) // poole aurutõkkekile soojusakistus, K/W 

R_VS1_mvill_pruss_50=d_mvill_5/(2*lam_VS1_mvill_pruss*S_VS1) // Poole segakihi 

soojustakistus , K/W 

R_VS1_kvill_100=d_kvill_10/(2*lam_kvill*S_VS1) // poole klaasvilla kihi soojustakistus, K/W 

R_VS1_voodrilaud=d_voodrilaud/(2*lam_voodrilaud*S_VS1) // poole vana voodrilaua 

soojustakistus, K/W 
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R_VS1_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_VS1_mvill_pruss*S_VS1) // Poole segakihi 

soojustakistus , K/W 

R_VS1_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_VS1) // poole tuuletõkke soojustakistus, K/W 

R_VS1_tuul=(S_VS1*alfa_sis)^(-1)     // ventileeritud õhuvahe soojustakistus (asend. 

alfa_sis-ga),  K/W 

 

'--------------------------- Välissein VS2' 

S_VS2=4.15*h_1-S_VU2;    // välissein VS2 pindala (7 prussi), m^2 

C_VS2_kips=S_VS2*d_kips*roo_kips*c_kips  // Välisseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_ohk=(S_VS1*d_ohk-V_roov*10)*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_roov=V_roov*10*roo_roov*c_roov  // roovituse soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_aurutoke=S_VS2*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke  // Välisseina aurutõkke kile 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_mvill_50=(S_VS2*d_mvill_5-V_pruss50*7)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_pruss_50=V_pruss50*7*roo_pruss*c_pruss // seinas asetsevate prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_kvill_100=S_VS2*d_kvill_10*roo_kvill*c_kvill // klaasvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_voodrilaud=S_VS2*d_voodrilaud*roo_voodrilaud*c_voodrilaud  // vana voodrilaua 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_mvill_100=(S_VS2*d_mvill_10-V_pruss100*7)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_pruss_100=V_pruss100*7*roo_pruss*c_pruss // prussi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS2_tuuletoke=S_VS2*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke // tuuletõkke soojusmahtuvus, J/K 

 

// õhkvahe ja roovituse keskmine soojuserijuhtivus, W/m^2*K 

lam_VS2_ohk_roov=((S_VS2-S_roov*10)*0.18+S_roov*10*lam_roov)/S_VS2   

// mineraalvilla ja prusside kihi keskmine soojuserijuhtivus, W/m^2*K         

lam_VS2_mvill_pruss=((S_VS2-S_pruss*7)*lam_mvill+S_pruss*7*lam_pruss)/S_VS2  

 

R_VS2_sis=(alfa_sis*S_VS2)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_VS2_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_VS2)  // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_VS2_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_VS2_ohk_roov*S_VS2)// Poole õhkvahe keskmine soojustakistus, K/W 

R_VS2_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_VS2) // poole aurutõkkekile soojusakistus, K/W 

R_VS2_mvill_pruss_50=d_mvill_5/(2*lam_VS2_mvill_pruss*S_VS2) // Poole segakihi 

soojustakistus , K/W 

R_VS2_kvill_100=d_kvill_10/(2*lam_kvill*S_VS2)// poole klaasvilla kihi soojustakistus, K/W 

R_VS2_voodrilaud=d_voodrilaud/(2*lam_voodrilaud*S_VS2) // poole vana voodrilaua 

soojustakistus, K/W 

R_VS2_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_VS2_mvill_pruss*S_VS2) // Poole segakihi 

soojustakistus , K/W 

R_VS2_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_VS2) // poole tuuletõkke soojustakistus, K/W 

R_VS2_tuul=(S_VS2*alfa_sis)^(-1)  // ventileeritud õhuvahe soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Välissein VS3' 

S_VS3=1.75*h_1-S_A6;      // välissein VS3 pindala (3 prussi), m^2 

C_VS3_kips=S_VS3*d_kips*roo_kips*c_kips  // Välisseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS3_ohk=(S_VS3*d_ohk-V_roov*4)*roo_ohk*c_ohk       // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_VS3_roov=V_roov*4*roo_roov*c_roov   // roovituse soojusmahtuvus, J/K 

C_VS3_aurutoke=S_VS3*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke// aurutõkkekile soojusmahtuvus, J/K 

C_VS3_mvill_50=(S_VS3*d_mvill_5-V_pruss50*3)*roo_mvill*c_mvill// mineraalvilla soojusmahtuvus, 

J/K 

C_VS3_pruss_50=V_pruss50*3*roo_pruss*c_pruss  // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS3_kvill_100=S_VS3*d_kvill_10*roo_kvill*c_kvill // klaasvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_VS3_voodrilaud=S_VS3*d_voodrilaud*roo_voodrilaud*c_voodrilaud // vana voodrilaua 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS3_mvill_100=(S_VS3*d_mvill_10-V_pruss100*3)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS3_pruss_100=V_pruss100*3*roo_pruss*c_pruss  // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS3_tuuletoke=S_VS3*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke // tuuletõkke soojusmahtuvus, J/K 
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// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (õhk+roovitus), W/(m^2*K) 

lam_VS3_ohk_roov=((S_VS3-S_roov*4)*0.18+S_roov*4*lam_roov)/S_VS3 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K)               

lam_VS3_mvill_pruss=((S_VS3-S_pruss*3)*lam_mvill+S_pruss*3*lam_pruss)/S_VS3    

 

R_VS3_sis=(alfa_sis*S_VS3)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_VS3_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_VS3)  // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_VS3_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_VS3_ohk_roov*S_VS3)// Poole õhkvahe ja roovituse keskmine 

soojustakistus, m^2*K/W 

R_VS3_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_VS3) // poole aurutõkkekile soojusakistus, K/W 

R_VS3_mvill_pruss_50=d_mvill_5/(2*lam_VS3_mvill_pruss*S_VS3)// Poole kihi soojustakistus , K/W 

R_VS3_kvill_100=d_kvill_10/(2*lam_kvill*S_VS3) // klaasvilla kihi soojustakistus, m^2*K/W 

R_VS3_voodrilaud=d_voodrilaud/(2*lam_voodrilaud*S_VS3)// vana voodrilaua soojustakistus, m^2*K/W 

R_VS3_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_VS3_mvill_pruss*S_VS3)// Poole kihi soojustakistus , K/W  

R_VS3_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_VS3) // poole tuuletõkke soojustakistus, K/W 

R_VS3_tuul=(S_VS3*alfa_sis)^(-1)   // ventileeritud õhuvahe soojustakistus, K/W  

 

'--------------------------- Välissein VS4' 

S_VS4=7.55*h_1-S_A3;     // välissein VS4 pindala (13 prussi), m^2 

C_VS4_kips=S_VS4*d_kips*roo_kips*c_kips  // Välisseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS4_ohk=(S_VS4*d_ohk-V_roov*19)*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_VS4_roov=V_roov*19*roo_roov*c_roov  // seinas asuva puitroovi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS4_aurutoke=S_VS4*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke// Välisseina aurutõkke kile 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS4_mvill_50=(S_VS4*d_mvill_5-V_pruss50*13)*roo_mvill*c_mvill// mineraalvilla soojusmahtuvus, 

J/K 

C_VS4_pruss_50=V_pruss50*13*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS4_kvill_100=S_VS4*d_kvill_10*roo_kvill*c_kvill // klaasvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_VS4_voodrilaud=S_VS4*d_voodrilaud*roo_voodrilaud*c_voodrilaud // vana voodrilaua 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS4_mvill_100=(S_VS4*d_mvill_10-V_pruss100*13)*roo_mvill*c_mvill// mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS4_pruss_100=V_pruss100*13*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS4_tuuletoke=S_VS4*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke  // tuuletõkke soojusmahtuvus, J/K 

 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (õhk+roovitus), W/(m^2*K) 

lam_VS4_ohk_roov=((S_VS4-S_roov*19)*0.18+S_roov*19*lam_roov)/S_VS4  

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K)            

lam_VS4_mvill_pruss=((S_VS4-S_pruss*13)*lam_mvill+S_pruss*13*lam_pruss)/S_VS4  

 

R_VS4_sis=(alfa_sis*S_VS4)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_VS4_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_VS4)  // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_VS4_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_VS4_ohk_roov*S_VS4) // Poole õhkvahe keskmine soojustakistus, K/W 

R_VS4_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_VS4) // poole aurutõkkekile soojusakistus, K/W 

R_VS4_mvill_pruss_50=d_mvill_5/(2*lam_VS4_mvill_pruss*S_VS4)// Poole segakihi soojustakistus , K/W 

R_VS4_kvill_100=d_kvill_10/(2*lam_kvill*S_VS4) // poole klaasvilla kihi soojustakistus, K/W 

R_VS4_voodrilaud=d_voodrilaud/(2*lam_voodrilaud*S_VS4)// poole vana voodrilaua soojustakistus, K/W 

R_VS4_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_VS4_mvill_pruss*S_VS4)// Poole segakihi soojustakistus , 

K/W 

R_VS4_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_VS4) // poole tuuletõkke soojustakistus, K/W 

R_VS4_tuul=(S_VS4*alfa_sis)^(-1)   // ventileeritud õhuvahe soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Välissein VS5'   

S_VS5=(10.5*h_1+6.35*h_2)-S_A1-S_VU3  // seina pindala (28 prussi X 2), m^2 

C_VS5_kips=S_VS5*d_kips*roo_kips*c_kips  // Välisseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS5_ohk=(S_VS5*d_ohk-V_roov*42)*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_VS5_roov=V_roov*42*roo_roov*c_roov  // seinas asuva puitroovi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS5_aurutoke=S_VS5*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke// Välisseina aurutõkke kile 

soojusmahtuvus, J/K 
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C_VS5_mvill_200=(S_VS5*d_mvill_20-V_pruss150*28-V_pruss50*28)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS5_pruss_150=V_pruss150*28*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS5_pruss_50=V_pruss50*28*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS5_tuuletoke=S_VS5*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke// tuuletõkke soojusmahtuvus, J/K 

 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (õhk+roovitus), W/(m^2*K) 

lam_VS5_ohk_roov=((S_VS5-S_roov*42)*(d_ohk/0.18)+S_roov*42*lam_roov)/S_VS5     

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K)         

lam_VS5_mvill_pruss=((S_VS5-S_pruss*28)*lam_mvill+S_pruss*28*lam_pruss)/S_VS5  

 

R_VS5_sis=(alfa_sis*S_VS5)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_VS5_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_VS5)  // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_VS5_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_VS5_ohk_roov*S_VS5)// Poole õhkvahe keskmine soojustakistus, K/W 

R_VS5_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_VS5) // poole aurutõkkekile soojusakistus, K/W 

R_VS5_mvill_pruss_200=d_mvill_20/(2*lam_VS5_mvill_pruss*S_VS5)// mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_VS5_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_VS5) // poole tuuletõkke soojustakistus, K/W 

R_VS5_tuul=(S_VS5*alfa_sis)^(-1)   // ventileeritud õhuvahe soojustakistus, K/W  

 

'--------------------------- Välissein VS6' 

S_VS6=3.85*h_1-S_A5;     // seina pindala, m^2 

C_VS6_kips=S_VS6*d_kips*roo_kips*c_kips  // Välisseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS6_ohk=(S_VS6*d_ohk-V_roov*10)*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_VS6_roov=V_roov*10*roo_roov*c_roov   // seinas asuva puitroovi soojusmahtuvus, J/K  

C_VS6_aurutoke=S_VS6*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // Välisseina aurutõkke kile 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS6_mvill_200=(S_VS6*d_mvill_20-V_pruss150*6-V_pruss50*6)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS6_pruss_150=V_pruss150*6*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS6_pruss_50=V_pruss50*6*roo_pruss*c_pruss   // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS6_tuuletoke=S_VS6*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke // tuuletõkke soojusmahtuvus, J/K 

 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (õhk+roovitus), W/(m^2*K) 

lam_VS6_ohk_roov=((S_VS6-S_roov*10)*0.18+S_roov*10*lam_roov)/S_VS6    

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K)          

lam_VS6_mvill_pruss=((S_VS6-S_pruss*6)*lam_mvill+S_pruss*6*lam_pruss)/S_VS6    

 

R_VS6_sis=(alfa_sis*S_VS6)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_VS6_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_VS6)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_VS6_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_VS6_ohk_roov*S_VS6) // Poole õhkvahe keskmine soojustakistus, K/W 

R_VS6_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_VS6) // poole aurutõkkekile soojusakistus, K/W 

R_VS6_mvill_pruss_200=d_mvill_20/(2*lam_VS6_mvill_pruss*S_VS6)// mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_VS6_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_VS6) // poole tuuletõkke soojustakistus, K/W 

R_VS6_tuul=(S_VS6*alfa_sis)^(-1)   // ventileeritud õhuvahe soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Välissein VS7' 

S_VS7=4.2*h_1-S_VU1;     // seina pindala, m^2 

C_VS7_kips=S_VS7*d_kips*roo_kips*c_kips  // Välisseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS7_ohk=(S_VS7*d_ohk-V_roov*11)*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_VS7_roov=V_roov*11*roo_roov*c_roov  // seinas asuva puitroovi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS7_aurutoke=S_VS7*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // Välisseina aurutõkke kile 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS7_mvill_200=(S_VS7*d_mvill_20-V_pruss150*7-V_pruss50*7)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_VS7_pruss_150=V_pruss150*7*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS7_pruss_50=V_pruss50*7*roo_pruss*c_pruss  // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS7_tuuletoke=S_VS7*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke  // tuuletõkke soojusmahtuvus, J/K 

 



93 

 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (õhk+roovitus), W/(m^2*K) 

lam_VS7_ohk_roov=((S_VS7-S_roov*11)*0.18+S_roov*11*lam_roov)/S_VS7 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K)             

lam_VS7_mvill_pruss=((S_VS7-S_pruss*7)*lam_mvill+S_pruss*7*lam_pruss)/S_VS7    

 

R_VS7_sis=(alfa_sis*S_VS7)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_VS7_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_VS7)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_VS7_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_VS7_ohk_roov*S_VS7) // Poole õhkvahe keskmine soojustakistus, K/W 

R_VS7_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_VS7)  // poole aurutõkkekile soojusakistus, 

K/W R_VS7_mvill_pruss_200=d_mvill_20/(2*lam_VS7_mvill_pruss*S_VS7)// mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_VS7_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_VS7) // poole tuuletõkke soojustakistus, K/W 

R_VS7_tuul=(S_VS7*alfa_sis)^(-1)   // ventileeritud õhuvahe soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Välissein VS8' 

S_VS8=7.67*h_2-S_A2-S_A4;    // seina pindala (13 prussi X 2), m^2 

C_VS8_kips=S_VS8*d_kips*roo_kips*c_kips  // Välisseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS8_ohk=(S_VS8*d_ohk-V_roov*19)*roo_ohk*c_ohk  // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_VS8_roov=V_roov*19*roo_roov*c_roov  // seinas asuva puitroovi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS8_aurutoke=S_VS8*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkke kile soojusmahtuvus, J/K 

C_VS8_mvill_200=(S_VS8*d_mvill_20-V_pruss150*13-V_pruss50*13)*roo_mvill*c_mvill // 

mineraalvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_VS8_pruss_150=V_pruss150*13*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS8_pruss_50=V_pruss50*13*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS8_tuuletoke=S_VS8*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke // tuuletõkke soojusmahtuvus, J/K 

 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (õhk+roovitus), W/(m^2*K) 

lam_VS8_ohk_roov=((S_VS8-S_roov*19)*0.18+S_roov*19*lam_roov)/S_VS8   

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K)           

lam_VS8_mvill_pruss=((S_VS8-S_pruss*13)*lam_mvill+S_pruss*13*lam_pruss)/S_VS8  

 

R_VS8_sis=(alfa_sis*S_VS8)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_VS8_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_VS8)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_VS8_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_VS8_ohk_roov*S_VS8)// Poole õhkvahe keskmine soojustakistus, K/W 

R_VS8_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_VS8) // poole aurutõkkekile soojusakistus, K/W 

R_VS8_mvill_pruss_200=d_mvill_20/(2*lam_VS8_mvill_pruss*S_VS8)// Mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_VS8_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_VS8) // poole tuuletõkke soojustakistus, K/W 

R_VS8_tuul=(S_VS8*alfa_sis)^(-1)   // ventileeritud õhuvahe soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Välissein VS9' 

S_VS9=9.48*h_2-S_A2-S_A4;    // seina pindala (16 prussi X 2), m^2 

C_VS9_kips=S_VS9*d_kips*roo_kips*c_kips  // Välisseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_VS9_ohk=(S_VS9*d_ohk-V_roov*24)*roo_ohk*c_ohk// õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_VS9_roov=V_roov*24*roo_roov*c_roov  // puitroovi(samm 400mm) soojusmahtuvus, 

J/K 

C_VS9_aurutoke=S_VS9*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkke kile soojusmahtuvus, J/K 

C_VS9_mvill_200=(S_VS9*d_mvill_20-V_pruss150*16-V_pruss50*16)*roo_mvill*c_mvill // 

mineraalvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_VS9_pruss_150=V_pruss150*16*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS9_pruss_50=V_pruss50*16*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_VS9_tuuletoke=S_VS9*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke // tuuletõkke soojusmahtuvus, J/K 

 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (õhk+roovitus), W/(m^2*K) 

lam_VS9_ohk_roov=((S_VS9-S_roov*24)*0.18+S_roov*24*lam_roov)/S_VS9         

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K)       

lam_VS9_mvill_pruss=((S_VS9-S_pruss*16)*lam_mvill+S_pruss*16*lam_pruss)/S_VS9    

 

R_VS9_sis=(alfa_sis*S_VS9)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_VS9_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_VS9)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 
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R_VS9_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_VS9_ohk_roov*S_VS9)// õhkvahe soojustakistus, K/W                

R_VS9_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_VS9) // poole aurutõkkekile soojusakistus, K/W 

R_VS9_mvill_pruss_200=d_mvill_20/(2*lam_VS9_mvill_pruss*S_VS9)// Mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_VS9_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_VS9) // poole tuuletõkke soojustakistus, K/W 

R_VS9_tuul=(S_VS9*alfa_sis)^(-1)   // ventileeritud õhuvahe soojustakistus, K/W 

 

'---------- SISESEINTE SOOJUSMAHTUVUSED, J/K JA SOOJUSTAKISTUSED, K/W ----------' 

'--------------------------- Sisesein AB' 

S_AB=2.2*h_1;      // Seina AB pindala (4 prussi), m^2 

C_AB_kips=S_AB*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_AB_mvill_100=(S_AB*d_mvill_10-V_pruss100*4)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla soojusmahtuvus, 

J/K 

C_AB_pruss_100=V_pruss100*4*roo_pruss*c_pruss  // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_AB_kips=S_AB*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K) 

lam_AB_mvill_pruss=((S_AB-S_pruss*4)*lam_mvill+S_pruss*4*lam_pruss)/S_AB  

 

R_AB_sis=(alfa_sis*S_AB)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_AB_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_AB)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_AB_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_AB_mvill_pruss*S_AB) // mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_AB_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_AB)    // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

'--------------------------- Sisesein BC1' 

S_BC1=3.4*h_1-S_SU1;     // Seina BC1 pindala, m^2 

C_BC1_kips=S_BC1*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_BC1_mvill_100=(S_BC1*d_mvill_10-V_pruss100*6)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_BC1_pruss_100=V_pruss100*6*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_BC1_kvill_100=S_BC1*d_kvill_10*roo_kvill*c_kvill 

C_BC1_voodrilaud=S_BC1*d_voodrilaud*roo_voodrilaud*c_voodrilaud   // vana voodrilaua 

soojusmahtuvus, J/K 

C_BC1_kips=S_BC1*d_kips*roo_kips*c_kips   // kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

// Seinakihi keskmine soojuserijuhtivus (mineraalvill+pruss), W/(m^2*K) 

lam_BC1_mvill_pruss=((S_BC1-S_pruss*6)*lam_mvill+S_pruss*6*lam_pruss)/S_BC1  

 

R_BC1_sis=(alfa_sis*S_BC1)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_BC1_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_BC1)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_BC1_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_BC1_mvill_pruss*S_BC1) //mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_BC1_kvill_100=d_kvill_10/(2*lam_kvill*S_BC1) 

R_BC1_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_BC1)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein BC2' 

S_BC2=2.3*h_1;      // Seina BC2 pindala, m^2 

C_BC2_kips=S_BC2*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_BC2_mvill_50=(S_BC2*d_mvill_5-V_pruss50*4)*roo_mvill*c_mvill   // siseseina mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_BC2_pruss_50=V_pruss50*4*roo_pruss*c_pruss // seinas asetsevate prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_BC2_kvill_100=S_BC2*d_kvill_10*roo_kvill*c_kvill // klaasvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_BC2_voodrilaud=S_BC2*d_voodrilaud*roo_voodrilaud*c_voodrilaud  // vana voodrilaua 

soojusmahtuvus, J/K 

C_BC2_mvill_100=(S_BC2*d_mvill_10-V_pruss100*4)*roo_mvill*c_mvill// mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_BC2_pruss_100=V_pruss100*4*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_BC2_kips=S_BC2*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_BC2_mvill_pruss=((S_BC2-S_pruss*4)*lam_mvill+S_pruss*4*lam_pruss)/S_BC2 
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R_BC2_sis=(alfa_sis*S_BC2)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_BC2_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_BC2)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_BC2_mvill_pruss_50=d_mvill_5/(2*lam_BC2_mvill_pruss*S_BC2)   // mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_BC2_kvill_100=d_kvill_10/(2*lam_kvill*S_BC2) // poole klaasvillakihi soojustakistus, K/W 

R_BC2_voodrilaud=d_voodrilaud/(2*lam_voodrilaud*S_BC2) // poole vana voodrilaua kihi 

soojustakistus, K/W 

R_BC2_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_BC2_mvill_pruss*S_BC2) //mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_BC2_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_BC2)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein AC'   

S_AC=1.85*h_1-S_SU1;     // Seina AC pindala, m^2 

C_AC_kips=S_AC*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_AC_mvill_100=(S_AC*d_mvill_10-V_pruss100*3)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla soojusmahtuvus, 

J/K 

C_AC_pruss_100=V_pruss100*3*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_AC_kvill_100=S_AC*d_kvill_10*roo_kvill*c_kvill 

C_AC_kips=S_AC*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_AC_mvill_pruss=((S_AC-S_pruss*3)*lam_mvill+S_pruss*3*lam_pruss)/S_AC   

 

R_AC_sis=(alfa_sis*S_AC)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_AC_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_AC)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_AC_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_AC_mvill_pruss*S_AC) // mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_AC_kvill_100=d_kvill_10/(2*lam_kvill*S_AC) 

R_AC_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_AC)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

 

'--------------------------- Sisesein CD1' 

S_CD1=4.3*h_1-S_SU2;      // Seina CD1 pindala, m^2 

C_CD1_kips=S_CD1*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_CD1_mvill_100=(S_CD1*d_mvill_10-V_pruss100*7)*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_CD1_pruss_100=V_pruss100*7*roo_pruss*c_pruss // seinas asetsevate prusside soojusmahtuvus, 

J/K 

C_CD1_kips=S_CD1*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_CD1_mvill_pruss=((S_CD1-S_pruss*7)*lam_mvill+S_pruss*7*lam_pruss)/S_CD1    

 

R_CD1_sis=(alfa_sis*S_CD1)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_CD1_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CD1)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_CD1_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_CD1_mvill_pruss*S_CD1) //mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_CD1_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CD1)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein CD2' 

S_CD2=0.35*h_1;      // Seina CD2 pindala, m^2 

C_CD2_kips=S_CD2*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_CD2_mvill_50=(S_CD2*d_mvill_5-V_pruss100*1)*roo_mvill*c_mvill  //mineraalvilla soojusmahtuvus, 

J/K 

C_CD2_pruss_50=V_pruss50*1*roo_pruss*c_pruss  // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_CD2_kvill_100=S_CD2*d_kvill_10*roo_kvill*c_kvill // klaasvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_CD2_voodrilaud=S_CD2*d_voodrilaud*roo_voodrilaud*c_voodrilaud  // vana voodrilaua 

soojusmahtuvus, J/K 

C_CD2_mvill_100=(S_CD2*d_mvill_10-V_pruss100*1)*roo_mvill*c_mvill// mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_CD2_pruss_100=V_pruss100*1*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_CD2_kips=S_CD2*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 
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// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_CD2_mvill_pruss=((S_CD2-S_pruss*1)*lam_mvill+S_pruss*1*lam_pruss)/S_CD2   

 

R_CD2_sis=(alfa_sis*S_CD2)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_CD2_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CD2)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_CD2_mvill_pruss_50=d_mvill_5/(2*lam_CD2_mvill_pruss*S_CD2)  // mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_CD2_kvill_100=d_kvill_10/(2*lam_kvill*S_CD2)  // poole klaasvillakihi soojustakistus, K/W 

R_CD2_voodrilaud=d_voodrilaud/(2*lam_voodrilaud*S_CD2) // poole vana voodrilaua kihi 

soojustakistus, K/W 

R_CD2_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_CD2_mvill_pruss*S_CD2)//mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_CD2_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CD2)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein CE' 

S_CE=1.7*h_1-S_SU2;     // Seina CE pindala, m^2 

C_CE_kips=S_CE*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_CE_mvill_100=(S_CE*d_mvill_10-V_pruss100*3)*roo_mvill*c_mvill// siseseina mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_CE_pruss_100=V_pruss100*3*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_CE_kips=S_CE*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_CE_mvill_pruss=((S_CE-S_pruss*7)*lam_mvill+S_pruss*7*lam_pruss)/S_CE  

 

R_CE_sis=(alfa_sis*S_CE)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_CE_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CE)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_CE_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_CE_mvill_pruss*S_CE)// mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W  

R_CE_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CE)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein CF' 

S_CF=2.55*h_1-S_SU3;     // Seina CF pindala, m^2 

C_CF_kips=S_CF*d_kips*roo_kips*c_kips   // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_CF_mvill_100=(S_CF*d_mvill_10-V_pruss100*4)*roo_mvill*c_mvill// siseseina mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_CF_pruss_100=V_pruss100*4*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_CF_kips=S_CF*d_kips*roo_kips*c_kips   // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_CF_mvill_pruss=((S_CF-S_pruss*4)*lam_mvill+S_pruss*4*lam_pruss)/S_CF  

 

R_CF_sis=(alfa_sis*S_CF)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_CF_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CF)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_CF_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_CF_mvill_pruss*S_CF) // mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W  

R_CF_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CF)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein DE' 

S_DE=2.75*h_1;      // Seina DE pindala, m^2 

C_DE_kips=S_DE*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_DE_mvill_50=(S_DE*d_mvill_5-V_pruss50*4)*roo_mvill*c_mvill // siseseina mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_DE_pruss_50=V_pruss50*4*roo_pruss*c_pruss  // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_DE_kvill_100=S_DE*d_kvill_10*roo_kvill*c_kvill // klaasvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_DE_voodrilaud=S_DE*d_voodrilaud*roo_voodrilaud*c_voodrilaud  // vana voodrilaua soojusmahtuvus, 

J/K 

C_DE_mvill_100=(S_DE*d_mvill_10-V_pruss100*4)*roo_mvill*c_mvill// mineraalvilla soojusmahtuvus, 

J/K 

C_DE_pruss_100=V_pruss100*4*roo_pruss*c_pruss  // prusside soojusmahtuvus, J/K 
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C_DE_kips=S_DE*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_DE_mvill_pruss=((S_DE-S_pruss*4)*lam_mvill+S_pruss*4*lam_pruss)/S_DE  

 

R_DE_sis=(alfa_sis*S_DE)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_DE_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_DE)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_DE_mvill_pruss_50=d_mvill_5/(2*lam_DE_mvill_pruss*S_DE) // mineraalvilla ja prusside kihi 

soojustakistus, K/W 

R_DE_kvill_100=d_kvill_10/(2*lam_kvill*S_DE)  // poole klaasvillakihi soojustakistus, K/W 

R_DE_voodrilaud=d_voodrilaud/(2*lam_voodrilaud*S_DE) // poole vana voodrilaua kihi soojustakistus, 

K/W 

R_DE_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_DE_mvill_pruss*S_DE) // mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_DE_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_DE)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein EF' 

S_EF=1.6*h_1;      // Seina EF pindala, m^2 

C_EF_kips=S_EF*d_kips*roo_kips*c_kips   // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_EF_mvill_100=(S_EF*d_mvill_10-V_pruss100*3)*roo_mvill*c_mvill// siseseina mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_EF_pruss_100=V_pruss100*3*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_EF_kips=S_EF*d_kips*roo_kips*c_kips   // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_EF_mvill_pruss=((S_EF-S_pruss*3)*lam_mvill+S_pruss*3*lam_pruss)/S_EF  

 

R_EF_sis=(alfa_sis*S_EF)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_EF_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_EF)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_EF_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_EF_mvill_pruss*S_EF)// mineraalvilla ja prusside kihi 

soojustakistus, K/W  

R_EF_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_EF)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein CG' 

S_CG=5.22*h_2-S_SU2;     // Seina CG pindala, m^2 

C_CG_kips=S_CG*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_CG_mvill_100=(S_CG*d_mvill_10-V_pruss100*9)*roo_mvill*c_mvill// siseseina mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_CG_pruss_100=V_pruss100*9*roo_pruss*c_pruss  // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_CG_kips=S_CG*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_CG_mvill_pruss=((S_CG-S_pruss*9)*lam_mvill+S_pruss*9*lam_pruss)/S_CG  

 

R_CG_sis=(alfa_sis*S_CG)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_CG_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CG)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_CG_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_CG_mvill_pruss*S_CG) // mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_CG_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CG)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein CH' 

S_CH=3.92*h_2-S_SU2     // Seina CH pindala, m^2 

C_CH_kips=S_CH*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_CH_mvill_100=(S_CH*d_mvill_10-V_pruss100*7)*roo_mvill*c_mvill// siseseina mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_CH_pruss_100=V_pruss100*7*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_CH_kips=S_CH*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_CH_mvill_pruss=((S_CH-S_pruss*7)*lam_mvill+S_pruss*7*lam_pruss)/S_CH  
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R_CH_sis=(alfa_sis*S_CH)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_CH_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CH)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_CH_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_CH_mvill_pruss*S_CH) // mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_CH_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_CH)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sisesein GH' 

S_GH=2.45*h_2      // Seina GH pindala, m^2 

C_GH_kips=S_GH*d_kips*roo_kips*c_kips                     // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_GH_mvill_100=(S_GH*d_mvill_10-V_pruss100*4)*roo_mvill*c_mvill// siseseina mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_GH_pruss_100=V_pruss100*4*roo_pruss*c_pruss // prusside soojusmahtuvus, J/K 

C_GH_kips=S_GH*d_kips*roo_kips*c_kips  // siseseina kipsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_GH_mvill_pruss=((S_GH-S_pruss*4)*lam_mvill+S_pruss*4*lam_pruss)/S_GH  

 

R_GH_sis=(alfa_sis*S_GH)^(-1)    // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_GH_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_GH)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_GH_mvill_pruss_100=d_mvill_10/(2*lam_GH_mvill_pruss*S_GH) // mineraalvilla ja prusside 

soojustakistus, K/W 

R_GH_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_GH)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

 

'---------- LAGEDE SOOJUSMAHTUVUSED, J/K  JA SOOJUSTAKISTUS K/W ----------' 

'--------------------------- Lagi LA' 

S_LA=1.504*4.3      // Ruumi A lae pindala (arvestatud on ka katuse 

kallet), m^2 

C_LA_kips=S_LA*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi soojusmahtuvus, J/K 

C_LA_ohk=(S_LA*d_ohk-4.3*0.075*0.025*4)*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_LA_roov=(4.3*0.075*0.025*4)*roo_roov*c_roov // katuse puitroovituse soojusmahtuvus, J/K 

C_LA_aurutoke=S_LA*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkke soojusmahtuvus, J/K 

C_LA_mvill_400=(S_LA*d_mvill_40-(4.3*0.05*0.2*3)-(1.504*0.05*0.2*7))*roo_mvill*c_mvill  // 

mineraalvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_LA_tala=(4.3*0.05*0.2*3)*roo_tala*c_tala  // laetala soojusmahtuvus, J/K 

C_LA_sarikas=(1.504*0.05*0.2*7)*roo_sarikas*c_sarikas // katuse sarika soojusmahtuvus, J/K 

C_LA_kate=S_LA*d_kate*roo_kate*c_kate   // aluskattematerjali soojusmahtuvus, J/K 

 

// õhkvahe ja roovituse soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_LA_ohk_roov=((S_LA-4.3*0.075*4)*0.16+lam_roov*4.3*0.075*4)/S_LA  

// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_LA_mvill_tala=((S_LA-4.3*0.05*3-

1.504*0.05*7)*lam_mvill+4.3*0.05*3*lam_tala+1.504*0.05*7*lam_sarikas)/S_LA  

 

R_LA_sis=(alfa_sis*1.3*S_LA)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% 

suurem), K/W 

R_LA_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_LA)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_LA_ohk_roov=d_roov/(2*lam_LA_ohk_roov*S_LA) // õhkvahe ja roovituse soojustakistus, K/W    

R_LA_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_LA) // poole aurutõkke soojustakistus, K/W 

R_LA_mvill_tala_400=d_mvill_40/(2*lam_LA_mvill_tala*S_LA) // mineraalvilla ja tala ja sarika 

soojustakistus, K/W 

R_LA_kate=d_kate/(2*lam_kate*S_LA)                             // poole katuse aluskatte soojustakistusest, K/W 

R_LA_tuul=(S_LA*alfa_sis*1.3)^(-1)                                 // tuulutusvahe soojustakistus, asendatakse 

sisepinna takistusega, K/W 

 

'--------------------------- Lagi LB' 

S_LB=4.31*2.3                                                                    

C_LB_kips=S_LB*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi soojusmahtuvus, J/K 

C_LB_ohk=(S_LB*d_ohk-(2.3*0.075*0.025*10))*roo_ohk*c_ohk  // õhuvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_LB_roov=(2.3*0.075*0.025*10)*roo_roov*c_roov // katuse puitroovituse soojusmahtuvus, J/K 

C_LB_aurutoke=S_LB*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkke soojusmahtuvus, J/K 
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C_LB_mvill_400=(S_LB*d_mvill_40-(2.3*0.05*0.2*7)-(4.31*0.05*0.2*4))*roo_mvill*c_mvill // 

mineraalvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_LB_tala=(2.3*0.05*0.2*7)*roo_tala*c_tala  // laetala soojusmahtuvus, J/K 

C_LB_sarikas=(4.31*0.05*0.2*4)*roo_sarikas*c_sarikas  // katuse sarika soojusmahtuvus, J/K 

C_LB_kate=S_LB*d_kate*roo_kate*c_kate  // aluskattematerjali soojusmahtuvus, J/K 

 

// õhkvahe ja roovituse soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_LB_ohk_roov=((S_LB-2.3*0.075*10)*0.16+lam_roov*2.3*0.075*10)/S_LB  

// mineraalvilla ja prusside kihi soojuserijuhtivus, W/(m^2*K) 

lam_LB_mvill_tala=((S_LB-2.3*0.05*7-

4.31*0.05*4)*lam_mvill+2.3*0.05*7*lam_tala+4.31*0.05*4*lam_sarikas)/S_LB  

 

R_LB_sis=(alfa_sis*1.3*S_LB)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% 

suurem), K/W 

R_LB_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_LB)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_LB_ohk_roov=d_roov/(2*lam_LB_ohk_roov*S_LB) // õhkvahe ja roovituse soojustakistus, K/W  

R_LB_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_LB) // poole aurutõkke soojustakistus, K/W 

R_LB_mvill_tala_400=d_mvill_40/(2*lam_LB_mvill_tala*S_LB) // mineraalvilla ja tala ja sarika 

soojustakistus, K/W 

R_LB_kate=d_kate/(2*lam_kate*S_LB)   // poole katuse aluskatte soojustakistusest, K/W 

R_LB_tuul=(S_LB*alfa_sis*1.3)^(-1)   //  tuulutusvahe soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Lagi LC' 

S_LC=(4.31*3.65)+(1.153*3.12)+(2.155*3.23)  // Ruumi C lae pindala, m^2 

C_LC_kips=S_LC*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi soojusmahtuvus, J/K 

C_LC_ohk=(S_LC*d_ohk-

((3.63*0.075*0.025*11)+(3.12*0.075*0.025*3)+(3.22*0.075*0.025*5)))*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe 

soojusmahtuvus, J/K 

C_LC_roov=((3.63*0.075*0.025*11)+(3.12*0.075*0.025*3)+(3.22*0.075*0.025*5))*roo_roov*c_roov  // 

katuse puitroovituse soojusmahtuvus, J/K 

C_LC_aurutoke=S_LC*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkke soojusmahtuvus, J/K 

C_LC_mvill_400=(S_LC*d_mvill_40-((3.63*0.05*0.2*7)+(3.12*0.05*0.2*2)+(3.25*0.05*0.2*4))-

((4.31*0.05*0.2*6)+(1.153*0.05*0.2*5)+(2.155*0.05*0.2*5)))*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_LC_tala=((3.63*0.05*0.2*7)+(3.12*0.05*0.2*2)+(3.25*0.05*0.2*4))*roo_tala*c_tala // laetala 

(pikkus*laius*kõrgus)soojusmahtuvus, J/K 

C_LC_sarikas=((4.31*0.05*0.2*6)+(1.153*0.05*0.2*5)+(2.155*0.05*0.2*5))*roo_sarikas*c_sarikas // 

katuse sarika soojusmahtuvus, J/K 

C_LC_kate=S_LC*d_kate*roo_kate*c_kate  // katuse aluskattematerjali soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_LC_ohk_roov=((S_LC-

(3.63*0.075*11+3.12*0.075*3+3.22*0.075*5))*0.16+lam_roov*(3.63*0.075*11+3.12*0.075*3+3.22*0.075

*5))/S_LC 

lam_LC_mvill_tala=((S_LC-(3.63*0.05*7+3.12*0.05*2+3.25*0.05*4)-

(4.31*0.05*6+1.153*0.05*5+2.155*0.05*5))*lam_mvill+(3.63*0.05*7+3.12*0.05*2+3.25*0.05*4)*lam_tal

a+(4.31*0.05*6+1.153*0.05*5+2.155*0.05*5)*lam_sarikas)/S_LC 

 

R_LC_sis=(alfa_sis*1.3*S_LC)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% 

suurem), K/W 

R_LC_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_LC)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_LC_ohk_roov=d_roov/(2*lam_LC_ohk_roov*S_LC) // õhkvahe ja roovituse soojustakistus, K/W 

R_LC_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_LC) // poole aurutõkke soojustakistus, K/W 

R_LC_mvill_tala_400=d_mvill_40/(2*lam_LC_mvill_tala*S_LC) // mineraalvilla ja tala ja sarika 

soojustakistus, K/W 

R_LC_kate=d_kate/(2*lam_kate*S_LC)   // poole katuse aluskatte soojustakistusest, K/W 

R_LC_tuul=(S_LC*alfa_sis*1.3)^(-1)   // poole tuulutusvahe soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Lagi LD' 

S_LD=3.2*4.4      // Ruumi D lae pindala, m^2 

C_LD_kips=S_LD*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi soojusmahtuvus, J/K 
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C_LD_ohk=(S_LD*d_ohk-((3.2*0.075*0.025*11)))*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_LD_roov=((3.2*0.075*0.025*11))*roo_roov*c_roov // katuse puitroovituse soojusmahtuvus, J/K 

C_LD_aurutoke=S_LD*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkke soojusmahtuvus, J/K 

C_LD_mvill_400=(S_LD*d_mvill_40-3.2*0.05*0.2*7-4.4*0.05*0.2*5)*roo_mvill*c_mvill // 

mineraalvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_LD_tala=(3.2*0.05*0.2*7)*roo_tala*c_tala  // laetala soojusmahtuvus, J/K 

C_LD_sarikas=(4.4*0.05*0.2*5)*roo_sarikas*c_sarikas // katuse sarika soojusmahtuvus, J/K 

C_LD_kate=S_LD*d_kate*roo_kate*c_kate  // aluskattematerjali soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_LD_ohk_roov=((S_LD-3.2*0.075*11)*0.16+lam_roov*3.2*0.075*11)/S_LD 

lam_LD_mvill_tala=((S_LD-3.2*0.05*7-

4.4*0.05*5)*lam_mvill+3.2*0.05*7*lam_tala+4.4*0.05*5*lam_sarikas)/S_LD 

 

R_LD_sis=(alfa_sis*1.3*S_LD)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% 

suurem), K/W 

R_LD_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_LD)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W         

R_LD_ohk_roov=d_roov/(2*lam_LD_ohk_roov*S_LD) // õhkvahe ja roovituse soojustakistus, K/W 

R_LD_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_LD) // poole aurutõkke soojustakistus, K/W 

R_LD_mvill_tala_400=d_mvill_40/(2*lam_LD_mvill_tala*S_LD) // mineraalvilla ja tala ja sarika 

soojustakistus, K/W 

R_LD_kate=d_kate/(2*lam_kate*S_LD)   // poole katuse aluskatte soojustakistusest, K/W 

R_LD_tuul=(S_LD*alfa_sis*1.3)^(-1)   // poole tuulutusvahe soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Lagi LG' 

S_LG=(3.458*3.12)+(2.456*1.1)    // Ruumi G lae pindala, m^2 

C_LG_kips=S_LG*d_kips*roo_kips*c_kips                      // kipsi soojusmahtuvus, J/K 

C_LG_ohk=(S_LG*d_ohk-((3.12*0.075*0.025*9)+(1.1*0.075*0.025*6)))*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe 

soojusmahtuvus, J/K 

C_LG_roov=((3.12*0.075*0.025*9)+(1.1*0.075*0.025*6))*roo_roov*c_roov  // katuse 

puitroovituse soojusmahtuvus, J/K 

C_LG_aurutoke=S_LG*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkke soojusmahtuvus, J/K 

C_LG_mvill_400=(S_LG*d_mvill_40-((3.12*0.05*0.2*6)+(1.1*0.05*0.2*4))-

((3.458*0.05*0.2*5)+(2.456*0.05*0.2*2)))*roo_mvill*c_mvil // mineraalvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_LG_tala=((3.12*0.05*0.2*6)+(1.1*0.05*0.2*4))*roo_tala*c_tala // laetala soojusmahtuvus, J/K 

C_LG_sarikas=((3.458*0.05*0.2*5)+(2.456*0.05*0.2*2))*roo_sarikas*c_sarikas // sarika 

soojusmahtuvus, J/K 

C_LG_kate=S_LG*d_kate*roo_kate*c_kate  // aluskattematerjali soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_LG_ohk_roov=((S_LG-

(3.12*0.075*9+1.1*0.075*6))*0.16+lam_roov*(3.12*0.075*9+1.1*0.075*6))/S_LG 

lam_LG_mvill_tala=((S_LG-(3.12*0.05*6+1.1*0.05*4)-

(3.458*0.05*5+2.456*0.05*2))*lam_mvill+(3.12*0.05*6+1.1*0.05*4)*lam_tala+(3.458*0.05*5+2.456*0.05

*2)*lam_sarikas)/S_LG 

 

R_LG_sis=(alfa_sis*1.3*S_LG)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% 

suurem), K/W 

R_LG_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_LG)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W         

R_LG_ohk_roov=d_roov/(2*lam_LG_ohk_roov*S_LG) // õhkvahe ja roovituse soojustakistus, K/W 

R_LG_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_LG) // poole aurutõkke soojustakistus, K/W 

R_LG_mvill_tala_400=d_mvill_40/(2*lam_LG_mvill_tala*S_LG)  // mineraalvilla ja tala ja sarika 

soojustakistus, K/W 

R_LG_kate=d_kate/(2*lam_kate*S_LG)   // poole katuse aluskatte soojustakistusest, K/W 

R_LG_tuul=(S_LG*alfa_sis*1.3)^(-1)   // poole tuulutusvahe soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Lagi LH' 

S_LH=(2.155*2.75)+(2.45*4.88)    // Ruumi H lae pindala, m^2 

C_LH_kips=S_LH*d_kips*roo_kips*c_kips  // kipsi soojusmahtuvus, J/K 

C_LH_ohk=(S_LH*d_ohk-((2.75*0.075*0.025*5)+(4.88*0.075*0.025*6)))*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe 

soojusmahtuvus, J/K 
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C_LH_roov=((2.75*0.075*0.025*5)+(4.88*0.075*0.025*6))*roo_roov*c_roov // katuse 

puitroovituse soojusmahtuvus, J/K 

C_LH_aurutoke=S_LH*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkke soojusmahtuvus, J/K 

C_LH_mvill_400=(S_LH*d_mvill_40-((2.155*0.05*0.2*5)+(2.45*0.05*0.2*8))-

((2.75*0.05*0.2*4)+(4.88*0.05*0.2*4)))*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla soojusmahtuvus, J/K 

C_LH_sarikas=((2.155*0.05*0.2*5)+(2.45*0.05*0.2*8))*roo_sarikas*c_sarikas // sarika 

soojusmahtuvus, J/K 

C_LH_tala=((2.75*0.05*0.2*4)+(4.88*0.05*0.2*4))*roo_tala*c_tala // laetala 

(pikkus*laius*kõrgus)soojusmahtuvus, J/K 

C_LH_kate=S_LH*d_kate*roo_kate*c_kate   // katuse aluskattematerjali soojusmahtuvus, 

J/K 

 

lam_LH_ohk_roov=((S_LH-

(2.75*0.075*5+4.88*0.075*6))*0.16+lam_roov*(2.75*0.075*5+4.88*0.075*6))/S_LH 

lam_LH_mvill_tala=((S_LH-(2.75*0.05*4+4.88*0.05*4)-

(2.155*0.05*5+2.45*0.05*8))*lam_mvill+(2.75*0.05*4+4.88*0.05*4)*lam_tala+(2.155*0.05*5+2.45*0.05*

8)*lam_sarikas)/S_LH  

 

R_LH_sis=(alfa_sis*1.3*S_LH)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% 

suurem), K/W 

R_LH_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_LH)   // poole kipsikihi soojustakistus, K/W 

R_LH_ohk_roov=d_roov/(2*lam_LH_ohk_roov*S_LH) // õhkvahe ja roovituse soojustakistus, K/W 

R_LH_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_LH) // poole aurutõkke soojustakistus, K/W 

R_LH_mvill_tala_400=d_mvill_40/(2*lam_LH_mvill_tala*S_LH) // mineraalvilla ja tala ja sarika 

soojustakistus, K/W 

R_LH_kate=d_kate/(2*lam_kate*S_LH)   // poole katuse aluskatte soojustakistusest, K/W 

R_LH_tuul=(S_LH*alfa_sis*1.3)^(-1)   // poole tuulutusvahe soojustakistus, K/W 

 

'----------------- PÕRANDA MAHTUVUSED, J/K JA SOOJUSTAKISTUSED K/W -----------------' 

'-------------------------- Põrand PA' 

S_PA=7.31;     // Ruumi A põranda pindala, m^2 

C_PA_parkett=S_PA*d_parkett*roo_parkett*c_parkett // parketi soojusmahtuvus, J/K 

C_PA_alus=S_PA*d_alus*roo_alus*c_alus  // parketi aluskatte soojusmahtuvus, J/K 

C_PA_rb=S_PA*d_rb*roo_rb*c_rb  // raudbetooni kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PA_kile=S_PA*d_kile*roo_kile*c_kile  // ehituskile soojusmahtuvus, J/K 

C_PA_eps_200=S_PA*d_eps_200*roo_eps*c_eps // soojustusmaterjali eps kihi soojusmahuvus, J/K 

C_PA_kruus=S_PA*d_kruus*roo_kruus*c_kruus // kruusakihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PA_sis=(alfa_sis*0.7*S_PA)^(-1) // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% väiksem), K/W 

R_PA_parkett=d_parkett/(2*lam_parkett*S_PA) // poole parketi soojustakistus, K/W 

R_PA_alus=d_alus/(2*lam_alus*S_PA)  // poole parketi alusvaiba soojustakistusest K/W  

R_PA_rb=d_rb/(2*lam_rb*S_PA)   // poole raudbetoonplaadi soojustakistusest, K/W 

R_PA_kile=d_kile/(2*lam_kile*S_PA)  // ehituskile soojustakistus, K/W 

R_PA_eps_200=d_eps_200/(2*lam_eps*S_PA) // soojustusmaterjali eps soojustakistus, K/W 

R_PA_kruus=d_kruus/(2*lam_kruus*S_PA) // poole kruusapadja soojustakistus, K/W 

 

P_PA=7.7;  // Välisseinaga seotud perimeeter, m 

w1=0.3;   // välisseina paksus, m 

w2=0.37;  

B_PA=S_PA/(0.5*P_PA) // Põranda iseloomulik mõõde - kujutegur 

d_PA=w2+lam_pin*(0+0+alfa_val^(-1))  // pinnasel asuva põranda ekvivalentne paksus, m 

U_PA=2*lam_pin/(3.14*B_PA+d_PA)*log(3.14*B_PA/d_PA+1)  

R_PA_pin=(U_PA*S_PA)^(-1)   // Pinnase soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sokkel PA1' 

S_PA1=7.7*1;     // Välisseina sokkel, selle pindala, m^2 

C_PA1_eps_100=S_PA1*d_eps_100*roo_eps*c_eps// välisseina sokli epsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PA1_fibo=S_PA1*d_fibo*roo_fibo*c_fibo // fibo ploki soojusmahtuvus, J/K 

C_PA1_krohv=S_PA1*d_krohv*roo_krohv*c_krohv// polümeerkrohvi kihi soojusmahtuvus, J/K 
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R_PA1_sis=(alfa_sis*S_PA1)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_PA1_eps_100=d_eps_100/(2*lam_eps*S_PA1) // poole eps-i soojustakistus, K/W 

R_PA1_fibo=d_fibo/(2*lam_fibo*S_PA1)  // poole fibo ploki soojustakistus, K/W  

R_PA1_krohv=d_krohv/(2*lam_krohv*S_PA1) // poole krohvikihi soojustakistus, K/W 

R_PA1_val=(alfa_val*S_PA1)^(-1)  // soojustakistus välisõhult välispnnale, K/W  

 

'-------------------------- Põrand PB' 

S_PB=9.89;     // Ruumi B põranda pindala, m^2 

C_PB_parkett=S_PB*d_parkett*roo_parkett*c_parkett // parketi soojusmahtuvus, J/K 

C_PB_alus=S_PB*d_alus*roo_alus*c_alus  // parketi aluskatte soojusmahtuvus, J/K 

C_PB_rb=S_PB*d_rb*roo_rb*c_rb   // raudbetooni kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PB_kile=S_PB*d_kile*roo_kile*c_kile  // ehituskile soojusmahtuvus, J/K 

C_PB_eps_200=S_PB*d_eps_200*roo_eps*c_eps // soojustusmaterjali eps kihi soojusmahuvus, J/K 

C_PB_kruus=S_PB*d_kruus*roo_kruus*c_kruus // kruusakihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PB_sis=(alfa_sis*0.7*S_PB)^(-1)  // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% väiksem), 

K/W 

R_PB_parkett=d_parkett/(2*lam_parkett*S_PB) // poole parketi soojustakistus, K/W 

R_PB_alus=d_alus/(2*lam_alus*S_PB)  // poole parketi alusvaiba soojustakistusest K/W  

R_PB_rb=d_rb/(2*lam_rb*S_PB)   // poole raudbetoonplaadi soojustakistusest, K/W 

R_PB_kile=d_kile/(2*lam_kile*S_PB)  // ehituskile soojustakistus, K/W 

R_PB_eps_200=d_eps_200/(2*lam_eps*S_PB) // soojustusmaterjali eps soojustakistus, K/W 

R_PB_kruus=d_kruus/(2*lam_kruus*S_PB) // poole kruusapadja soojustakistus, K/W 

 

P_PB=4.3;      // Välisseinaga seotud perimeeter, m 

B_PB=S_PB/(0.5*P_PB)    // Põranda iseloomulik mõõde - kujutegur 

d_PB=w2+lam_pin*(0+0+alfa_val^(-1))  // pinnasel asuva põranda ekvivalentne paksus, m 

U_PB=2*lam_pin/(3.14*B_PB+d_PB)*log(3.14*B_PB/d_PB+1)  

R_PB_pin=(U_PB*S_PB)^(-1)   // Pinnase soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sokkel PB1' 

S_PB1=4.15*1;     // Välisseina sokkel, selle pindala, m^2 

C_PB1_eps_100=S_PB1*d_eps_100*roo_eps*c_eps// välisseina sokli epsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PB1_fibo=S_PB1*d_fibo*roo_fibo*c_fibo // fibo ploki soojusmahtuvus, J/K 

C_PB1_krohv=S_PB1*d_krohv*roo_krohv*c_krohv// polümeerkrohvi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PB1_sis=(alfa_sis*S_PB1)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_PB1_eps_100=d_eps_100/(2*lam_eps*S_PB1) // poole eps-i soojustakistus, K/W 

R_PB1_fibo=d_fibo/(2*lam_fibo*S_PB1)  // poole fibo ploki soojustakistus, K/W  

R_PB1_krohv=d_krohv/(2*lam_krohv*S_PB1) // poole krohvikihi soojustakistus, K/W 

R_PB1_val=(alfa_val*S_PB1)^(-1)  // soojustakistus välisõhult välispnnale, K/W  

 

'-------------------------- Põrand PC' 

S_PC=42.1     // Ruumi C põranda esimese tsooni pindala, m^2  

C_PC_parkett=S_PC*d_parkett*roo_parkett*c_parkett // parketi soojusmahtuvus, J/K 

C_PC_alus=S_PC*d_alus*roo_alus*c_alus  // parketi aluskatte soojusmahtuvus, J/K 

C_PC_rb=S_PC*d_rb*roo_rb*c_rb  // raudbetooni kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PC_kile=S_PC*d_kile*roo_kile*c_kile  // ehituskile soojusmahtuvus, J/K 

C_PC_eps_200=S_PC*d_eps_200*roo_eps*c_eps // soojustusmaterjali eps kihi soojusmahuvus, J/K 

C_PC_kruus=S_PC*d_kruus*roo_kruus*c_kruus // kruusakihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PC_sis=(alfa_sis*0.7*S_PC)^(-1) // soojustakistus siseõhult sisepinnale 30% väiksem, K/W 

R_PC_parkett=d_parkett/(2*lam_parkett*S_PC) // poole parketi soojustakistus, K/W 

R_PC_alus=d_alus/(2*lam_alus*S_PC)  // poole parketi alusvaiba soojustakistusest K/W  

R_PC_rb=d_rb/(2*lam_rb*S_PC)   // poole raudbetoonplaadi soojustakistusest, K/W 

R_PC_kile=d_kile/(2*lam_kile*S_PC)  // ehituskile soojustakistus, K/W 

R_PC_eps_200=d_eps_200/(2*lam_eps*S_PC) // soojustusmaterjali eps soojustakistus, K/W 

R_PC_kruus=d_kruus/(2*lam_kruus*S_PC) // poole kruusapadja soojustakistus, K/W 

 

P_PC=12.3     // Välisseinaga seotud perimeeter, m 
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B_PC=S_PC/(0.5*P_PC)    // Põranda iseloomulik mõõde - kujutegur 

d_PC=w1+lam_pin*(0+0+alfa_val^(-1))  // pinnasel asuva põranda ekvivalentne paksus, m 

U_PC=2*lam_pin/(3.14*B_PC+d_PC)*log(3.14*B_PC/d_PC+1)  

R_PC_pin=(U_PC*S_PC)^(-1)   // Pinnase soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sokkel PC1' 

S_PC1=1.75*1+10.5*1;    // Välisseina sokkel, selle pindala, m^2 

C_PC1_eps_100=S_PC1*d_eps_100*roo_eps*c_eps// välisseina sokli epsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PC1_fibo=S_PC1*d_fibo*roo_fibo*c_fibo // fibo ploki soojusmahtuvus, J/K 

C_PC1_krohv=S_PC1*d_krohv*roo_krohv*c_krohv// polümeerkrohvi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PC1_sis=(alfa_sis*S_PC1)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_PC1_eps_100=d_eps_100/(2*lam_eps*S_PC1) // poole eps-i soojustakistus, K/W 

R_PC1_fibo=d_fibo/(2*lam_fibo*S_PC1)  // poole fibo ploki soojustakistus, K/W  

R_PC1_krohv=d_krohv/(2*lam_krohv*S_PC1) // poole krohvikihi soojustakistus, K/W 

R_PC1_val=(alfa_val*S_PC1)^(-1)  // soojustakistus välisõhult välispnnale, K/W  

 

'-------------------------- Põrand PD' 

S_PD=13.86;     // Ruumi D põranda pindala, m^2 

C_PD_parkett=S_PD*d_parkett*roo_parkett*c_parkett // parketi soojusmahtuvus, J/K 

C_PD_alus=S_PD*d_alus*roo_alus*c_alus  // parketi aluskatte soojusmahtuvus, J/K 

C_PD_rb=S_PD*d_rb*roo_rb*c_rb  // raudbetooni kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PD_kile=S_PD*d_kile*roo_kile*c_kile  // ehituskile soojusmahtuvus, J/K 

C_PD_eps_200=S_PD*d_eps_200*roo_eps*c_eps // soojustusmaterjali eps kihi soojusmahuvus, J/K 

C_PD_kruus=S_PD*d_kruus*roo_kruus*c_kruus // kruusakihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PD_sis=(alfa_sis*0.7*S_PD)^(-1)  // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, m^2*K/W 

R_PD_parkett=d_parkett/(2*lam_parkett*S_PD) // poole parketi soojustakistus, K/W 

R_PD_alus=d_alus/(2*lam_alus*S_PD)  // poole parketi alusvaiba soojustakistusest K/W  

R_PD_rb=d_rb/(2*lam_rb*S_PD)                      // poole raudbetoonplaadi soojustakistusest, K/W 

R_PD_kile=d_kile/(2*lam_kile*S_PD)  // ehituskile soojustakistus, K/W 

R_PD_eps_200=d_eps_200/(2*lam_eps*S_PD)  // soojustusmaterjali eps soojustakistus, K/W 

R_PD_kruus=d_kruus/(2*lam_kruus*S_PD) // poole kruusapadja soojustakistus, K/W 

 

P_PD=7.55     // Välisseinaga seotud perimeeter, m 

B_PD=S_PD/(0.5*P_PD)    // Põranda iseloomulik mõõde - kujutegur 

d_PD=w2+lam_pin*(0+0+alfa_val^(-1))  // pinnasel asuva põranda ekvivalentne paksus, m 

U_PD=2*lam_pin/(3.14*B_PD+d_PD)*log(3.14*B_PD/d_PD+1)  

R_PD_pin=(U_PD*S_PD)^(-1)   // Pinnase soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sokkel PD1' 

S_PD1=7.55*1     // Välisseina sokkel, selle pindala, m^2 

C_PD1_eps_100=S_PD1*d_eps_100*roo_eps*c_eps// välisseina sokli epsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PD1_fibo=S_PD1*d_fibo*roo_fibo*c_fibo // fibo ploki soojusmahtuvus, J/K 

C_PD1_krohv=S_PD1*d_krohv*roo_krohv*c_krohv// polümeerkrohvi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PD1_sis=(alfa_sis*S_PD1)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_PD1_eps_100=d_eps_100/(2*lam_eps*S_PD1) // poole eps-i soojustakistus, K/W 

R_PD1_fibo=d_fibo/(2*lam_fibo*S_PD1)  // poole fibo ploki soojustakistus, K/W  

R_PD1_krohv=d_krohv/(2*lam_krohv*S_PD1) // poole krohvikihi soojustakistus, K/W 

R_PD1_val=(alfa_val*S_PD1)^(-1)  // soojustakistus välisõhult välispnnale, K/W  

 

'-------------------------- Põrand PE' 

S_PE=6.94;     // Ruumi E põranda esimese tsooni pindala, m^2 

C_PE_plaat=S_PE*d_plaat*roo_plaat*c_plaat  // keraamilise plaadi soojusmahtuvus, J/K 

C_PE_rb=S_PE*d_rb*roo_rb*c_rb  // raudbetooni kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PE_kile=S_PE*d_kile*roo_kile*c_kile  // ehituskile soojusmahtuvus, J/K 

C_PE_eps_200=S_PE*d_eps_200*roo_eps*c_eps // soojustusmaterjali eps kihi soojusmahuvus, J/K 

C_PE_kruus=S_PE*d_kruus*roo_kruus*c_kruus // kruusakihi soojusmahtuvus, J/K 
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R_PE_sis=(alfa_sis*0.7*S_PE)^(-1) // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% väiksem), K/W 

R_PE_plaat=d_plaat/(2*lam_plaat*S_PE)  // keraamilise plaadi soojustakistus, K/W 

R_PE_rb=d_rb/(2*lam_rb*S_PE)   // poole raudbetoonplaadi soojustakistusest, K/W 

R_PE_kile=d_kile/(2*lam_kile*S_PE)  // ehituskile soojustakistus, K/W 

R_PE_eps_200=d_eps_200/(2*lam_eps*S_PE) // soojustusmaterjali eps soojustakistus, K/W 

R_PE_kruus=d_kruus/(2*lam_kruus*S_PE) // poole kruusapadja soojustakistus, K/W 

  

P_PE=3.80     // Välisseinaga seotud perimeeter, m 

B_PE=S_PE/(0.5*P_PE)    // Põranda iseloomulik mõõde - kujutegur 

d_PE=w1+lam_pin*(0+0+alfa_val^(-1))  // pinnasel asuva põranda ekvivalentne paksus, m 

U_PE=2*lam_pin/(3.14*B_PE+d_PE)*log(3.14*B_PE/d_PE+1)  

R_PE_pin=(U_PE*S_PE)^(-1)   // Pinnase soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sokkel PE1' 

S_PE1=3.85*1;     // Välisseina sokkel, selle pindala, m^2 

C_PE1_eps_100=S_PE1*d_eps_100*roo_eps*c_eps// välisseina sokli epsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PE1_fibo=S_PE1*d_fibo*roo_fibo*c_fibo // fibo ploki soojusmahtuvus, J/K 

C_PE1_krohv=S_PE1*d_krohv*roo_krohv*c_krohv // polümeerkrohvi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PE1_sis=(alfa_sis*S_PE1)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_PE1_eps_100=d_eps_100/(2*lam_eps*S_PE1) // poole eps-i soojustakistus, K/W 

R_PE1_fibo=d_fibo/(2*lam_fibo*S_PE1)  // poole fibo ploki soojustakistus, K/W  

R_PE1_krohv=d_krohv/(2*lam_krohv*S_PE1) // poole krohvikihi soojustakistus, K/W 

R_PE1_val=(alfa_val*S_PE1)^(-1)  // soojustakistus välisõhult välispnnale, K/W  

 

'-------------------------- Põrand PF' 

S_PF=4.62;     // Ruumi F põranda esimese tsooni pindala, m^2  

C_PF_plaat=S_PF*d_plaat*roo_plaat*c_plaat // keraamilise plaadi soojusmahtuvus, J/K 

C_PF_rb=S_PF*d_rb*roo_rb*c_rb   // raudbetooni kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PF_kile=S_PF*d_kile*roo_kile*c_kile  // ehituskile soojusmahtuvus, J/K 

C_PF_eps_200=S_PF*d_eps_200*roo_eps*c_eps // soojustusmaterjali eps kihi soojusmahuvus, J/K 

C_PF_kruus=S_PF*d_kruus*roo_kruus*c_kruus // kruusakihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PF_sis=(alfa_sis*0.7*S_PF)^(-1) // soojustakistus Siseõhult sisepinnale (30% väiksem), K/W 

R_PF_plaat=d_plaat/(2*lam_plaat*S_PF)  // keraamilise plaadi soojustakistus, K/W 

R_PF_rb=d_rb/(2*lam_rb*S_PF)   // poole raudbetoonplaadi soojustakistusest, K/W 

R_PF_kile=d_kile/(2*lam_kile*S_PF)  // ehituskile soojustakistus, K/W 

R_PF_eps_200=d_eps_200/(2*lam_eps*S_PF) // soojustusmaterjali eps soojustakistus, K/W 

R_PF_kruus=d_kruus/(2*lam_kruus*S_PF)  // poole kruusapadja soojustakistus, K/W 

  

P_PF=4.3     // Välisseinaga seotud perimeeter, m 

B_PF=S_PE/(0.5*P_PF)    // Põranda iseloomulik mõõde - kujutegur 

d_PF=w1+lam_pin*(0+0+alfa_val^(-1))  // pinnasel asuva põranda ekvivalentne paksus, m 

U_PF=2*lam_pin/(3.14*B_PF+d_PF)*log(3.14*B_PF/d_PF+1)  

R_PF_pin=(U_PF*S_PF)^(-1)   // Pinnase soojustakistus, K/W 

 

'--------------------------- Sokkel PF1' 

S_PF1=4.2*1;     // Välisseina sokkel, selle pindala, m^2 

C_PF1_eps_100=S_PF1*d_eps_100*roo_eps*c_eps // välisseina sokli epsi kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PF1_fibo=S_PF1*d_fibo*roo_fibo*c_fibo // fibo ploki soojusmahtuvus, J/K 

C_PF1_krohv=S_PF1*d_krohv*roo_krohv*c_krohv // polümeerkrohvi kihi soojusmahtuvus, J/K 

 

R_PF1_sis=(alfa_sis*S_PF1)^(-1)   // soojustakistus Siseõhult sisepinnale, K/W 

R_PF1_eps_100=d_eps_100/(2*lam_eps*S_PF1) // poole eps-i soojustakistus, K/W 

R_PF1_fibo=d_fibo/(2*lam_fibo*S_PF1)  // poole fibo ploki soojustakistus, K/W  

R_PF1_krohv=d_krohv/(2*lam_krohv*S_PF1) // poole krohvikihi soojustakistus, K/W 

R_PF1_val=(alfa_val*S_PF1)^(-1)                     // soojustakistus välisõhult välispnnale, K/W  

   

'---------------------- Vahelagi PCG' 

S_PCG=3.12*3.45+1.1*2.45;   // Teise korruse ruumi G põranda pindala, m^2 
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C_PCG_parkett=S_PCG*d_parkett*roo_parkett*c_parkett  // parketikihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PCG_alus=S_PCG*d_alus*roo_alus*c_alus // parketi aluskatte soojusmahtuvus, J/K 

C_PCG_laast=S_PCG*d_laast*roo_laast*c_laast // puitlaastplaadi soojumahtuvus, J/K 

C_PCG_mvill_200=(S_PCG*d_mvill_20-(3.12*0.05*0.2*6+1.1*0.05*0.2*4))*roo_mvill*c_mvill   // 

mineraalvilla kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PCG_tala=(3.12*0.05*0.2*6+1.1*0.05*0.2*4)*roo_tala*c_tala // laetalade soojusahtuvus, J/K 

C_PCG_aurutoke=S_PCG*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkkekile soojusmahtuvus, J/K 

C_PCG_ohk=(S_PCG*d_ohk-(3.12*0.075*0.025*9+1.1*0.075*0.025*6))*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe 

soojusmahtuvus, J/K 

C_PCG_roov=(3.12*0.075*0.025*9+1.1*0.075*0.025*6)*roo_roov*c_roov // puitroovide 

soojusmahtuvus, J/K 

C_PCG_kips=S_PCG*d_kips*roo_kips*c_kips // kipsi soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_PCG_ohk_roov=((S_PCG-

(3.12*0.075*9+1.1*0.075*6))*0.16+(3.12*0.075*9+1.1*0.075*6)*lam_roov)/S_PCG    

lam_PCG_mvill_pruss=((S_PCG-

(3.12*0.05*6+1.1*0.05*4))*lam_mvill+(3.12*0.05*6+1.1*0.05*4)*lam_pruss)/S_PCG    

 

R_PCG_sis=(alfa_sis*1.3*S_PCG)^(-1)  // soojustakistus parketilt siseõhule, K/W  

R_PCG_parkett=d_parkett/(2*lam_parkett*S_PCG) // Parketi soojustakistus, K/W 

R_PCG_alus=d_alus/(2*lam_alus*S_PCG)  // parketi aluskatte soojustakistus, K/W 

R_PCG_laast=d_laast/(2*lam_laast*S_PCG) // puitlaastplaadi soojustakistus, K/W 

R_PCG_mvill_tala_200=d_mvill_20/(2*lam_PCG_mvill_pruss*S_PCG)// mineraalvilla ja laetala 

soojustkistus, K/W 

R_PCG_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_PCG) // aurutõkkekile soojustakistus, K/W 

R_PCG_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_PCG_ohk_roov*S_PCG) // õhkvahe ja roovituse soojustkistus, K/W 

R_PCG_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_PCG)  // kipsplaadi soojustakistus, K/W   

R_PCG_sis=(alfa_sis*1.3*S_PCG)^(-1)  // soojustakistus siseõhult kipsile, K/W  

 

'---------------------- Vahelagi PCH' 

S_PCH=0.39*2.13+2.45*1.73;   // ruumi H ja ruumi C vaheline põranda pindala, m^2 

C_PCH_parkett=S_PCH*d_parkett*roo_parkett*c_parkett // parketikihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PCH_alus=S_PCH*d_alus*roo_alus*c_alus // parketi aluskatte soojusmahtuvus, J/K 

C_PCH_laast=S_PCH*d_laast*roo_laast*c_laast // puitlaastplaadi soojumahtuvus, J/K 

C_PCH_mvill_200=(S_PCH*d_mvill_20-(2.13*0.05*0.2*1+1.73*0.05*0.2*6))*roo_mvill*c_mvill   // 

mineraalvilla kihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PCH_tala=(2.13*0.05*0.2*1+1.73*0.05*0.2*6)*roo_tala*c_tala // laetalade soojusahtuvus, J/K 

C_PCH_aurutoke=S_PCH*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkkekile soojusmahtuvus, J/K 

C_PCH_ohk=(S_PCH*d_ohk-(2.13*0.075*0.025*1+1.73*0.075*0.025*6))*roo_ohk*c_ohk  // õhkvahe 

soojusmahtuvus, J/K 

C_PCH_roov=(2.13*0.075*0.025*1+1.73*0.075*0.025*6)*roo_roov*c_roov// puitroovide soojusmahtuvus, 

J/K 

C_PCH_kips=S_PCH*d_kips*roo_kips*c_kips // kipsi soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_PCH_ohk_roov=((S_PCH-

(2.13*0.075*1+1.73*0.075*6))*0.16+(2.13*0.075*1+1.73*0.075*6)*lam_roov)/S_PCH 

lam_PCH_mvill_pruss=((S_PCH-

(2.13*0.05*1+1.73*0.05*6))*lam_mvill+(2.13*0.05*1+1.73*0.05*6)*lam_pruss)/S_PCH    

 

R_PCH_sis=(alfa_sis*1.3*S_PCH)^(-1)  // soojustakistus parketilt siseõhule, K/W  

R_PCH_parkett=d_parkett/(2*lam_parkett*S_PCH) // Parketi soojustakistus, K/W 

R_PCH_alus=d_alus/(2*lam_alus*S_PCH)  // parketi aluskatte soojustakistus, K/W 

R_PCH_laast=d_laast/(2*lam_laast*S_PCH) // puitlaastplaadi soojustakistus, K/W 

R_PCH_mvill_tala_200=d_mvill_20/(2*lam_PCH_mvill_pruss*S_PCH)   // mineraalvilla ja laetala 

soojustkistus, K/W 

R_PCH_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_PCH) // aurutõkkekile soojustakistus, K/W 

R_PCH_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_PCH_ohk_roov*S_PCH) // õhkvahe ja roovituse soojustkistus, K/W 

R_PCH_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_PCH)  // kipsplaadi soojustakistus, K/W   

R_PCH_sis=(alfa_sis*1.3*S_PCH)^(-1)  // soojustakistus siseõhult kipsile, K/W  
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'---------------------- Vahelagi PEH' 

S_PEH=2.425*2.750;    // Ruumi H ja ruumi E vahelise põranda pindala, m^2 

C_PEH_parkett=S_PEH*d_parkett*roo_parkett*c_parkett // parketikihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PEH_alus=S_PEH*d_alus*roo_alus*c_alus // parketi aluskatte soojusmahtuvus, J/K 

C_PEH_laast=S_PEH*d_laast*roo_laast*c_laast // puitlaastplaadi soojumahtuvus, J/K 

C_PEH_mvill_200=(S_PEH*d_mvill_20-(2.75*0.05*0.2*4))*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla kihi 

soojusmahtuvus, J/K 

C_PEH_tala=(2.75*0.05*0.2*4)*roo_tala*c_tala // laetalade soojusahtuvus, J/K 

C_PEH_aurutoke=S_PEH*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkkekile soojusmahtuvus, J/K 

C_PEH_ohk=(S_PEH*d_ohk-(2.75*0.075*0.025*6))*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_PEH_roov=(2.75*0.075*0.025*6)*roo_roov*c_roov // puitroovide soojusmahtuvus, J/K 

C_PEH_kips=S_PEH*d_kips*roo_kips*c_kips // kipsi soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_PEH_ohk_roov=((S_PEH-2.75*0.075*6)*0.16+2.75*0.075*6*lam_roov)/S_PEH 

lam_PEH_mvill_pruss=((S_PEH-2.75*0.05*4)*lam_mvill+(2.75*0.05*4)*lam_pruss)/S_ 

 

R_PEH_sis=(alfa_sis*1.3*S_PEH)^(-1)  // soojustakistus parketilt siseõhule, K/W  

R_PEH_parkett=d_parkett/(2*lam_parkett*S_PEH) // Parketi soojustakistus, K/W 

R_PEH_alus=d_alus/(2*lam_alus*S_PEH)  // parketi aluskatte soojustakistus, K/W 

R_PEH_laast=d_laast/(2*lam_laast*S_PEH) // puitlaastplaadi soojustakistus, K/W 

R_PEH_mvill_tala_200=d_mvill_20/(2*lam_PEH_mvill_pruss*S_PEH)// mineraalvilla ja laetala 

soojustkistus, K/W 

R_PEH_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_PEH) // aurutõkkekile soojustakistus, K/W 

R_PEH_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_PEH_ohk_roov*S_PEH) // õhkvahe ja roovituse soojustkistus, K/W 

R_PEH_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_PEH)  // kipsplaadi soojustakistus, K/W   

R_PEH_sis=(alfa_sis*1.3*S_PEH)^(-1)  // soojustakistus siseõhult kipsile, K/W  

 

'---------------------- Vahelagi PFH' 

S_PFH=2.15*2.15;    // Ruumi H ja F vahelise põranda pindala, m^2 

C_PFH_parkett=S_PFH*d_parkett*roo_parkett*c_parkett // parketikihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PFH_alus=S_PFH*d_alus*roo_alus*c_alus // parketi aluskatte soojusmahtuvus, J/K 

C_PFH_laast=S_PFH*d_laast*roo_laast*c_laast // puitlaastplaadi soojumahtuvus, J/K 

C_PFH_mvill_200=(S_PFH*d_mvill_20-(2.15*0.05*0.2*4))*roo_mvill*c_mvill  // mineraalvilla 

soojusmahtuvus, J/K 

C_PFH_tala=(2.15*0.05*0.2*4)*roo_tala*c_tala // laetalade soojusahtuvus, J/K 

C_PFH_aurutoke=S_PFH*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkkekile soojusmahtuvus, J/K 

C_PFH_ohk=(S_PFH*d_ohk-(2.15*0.075*0.025*5))*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_PFH_roov=(2.15*0.075*0.025*5)*roo_roov*c_roov // puitroovide soojusmahtuvus, J/K 

C_PFH_kips=S_PFH*d_kips*roo_kips*c_kips // kipsi soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_PFH_ohk_roov=((S_PFH-2.15*0.075*5)*0.16+2.15*0.075*5*lam_roov)/S_PFH 

lam_PFH_mvill_pruss=((S_PFH-2.15*0.05*4)*lam_mvill+2.15*0.05*4*lam_pruss)/S_PFH    

 

R_PFH_sis=(alfa_sis*1.3*S_PFH)^(-1)  // soojustakistus parketilt siseõhule, K/W  

R_PFH_parkett=d_parkett/(2*lam_parkett*S_PFH) // Parketi soojustakistus, K/W 

R_PFH_alus=d_alus/(2*lam_alus*S_PFH)  // parketi aluskatte soojustakistus, K/W 

R_PFH_laast=d_laast/(2*lam_laast*S_PFH) // puitlaastplaadi soojustakistus, K/W 

R_PFH_mvill_tala_200=d_mvill_20/(2*lam_PFH_mvill_pruss*S_PFH)  // mineraalvilla ja laetala 

soojustkistus, K/W 

R_PFH_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_PFH) // aurutõkkekile soojustakistus, K/W 

R_PFH_ohk_roov=d_ohk/(2*lam_PFH_ohk_roov*S_PFH) // õhkvahe ja roovituse soojustkistus, K/W 

R_PFH_kips=d_kips/(2*lam_kips*S_PFH)  // kipsplaadi soojustakistus, K/W   

R_PFH_sis=(alfa_sis*1.3*S_PFH)^(-1)  // soojustakistus siseõhult kipsile, K/W  

 

'---------------------- Vahepõrand (lagi) PH, SEE ON KUI VÄLISSEIN' 

S_PH=1.15*2.05     // Ruumi H põranda osa, mis on õhus, m^2 

C_PH_parkett=S_PH*d_parkett*roo_parkett*c_parkett // parketikihi soojusmahtuvus, J/K 

C_PH_alus=S_PH*d_alus*roo_alus*c_alus  // parketi aluskatte soojusmahtuvus, J/K 

C_PH_laast=S_PH*d_laast*roo_laast*c_laast // puitlaastplaadi soojumahtuvus, J/K 

C_PH_aurutoke=S_PH*d_aurutoke*roo_aurutoke*c_aurutoke // aurutõkkekile soojusmahtuvus, J/K 
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C_PH_mvill_200=(S_PH*d_mvill_20-(1.15*0.05*0.2*3))*roo_mvill*c_mvill // mineraalvilla kihi 

soojusmahtuvus, J/K 

C_PH_tala=(1.15*0.05*0.2*3)*roo_tala*c_tala // laetalade soojusahtuvus, J/K 

C_PH_tuuletoke=S_PH*d_tuuletoke*roo_tuuletoke*c_tuuletoke// tuuletõkkeplaadi soojusmahtuvus, J/K 

C_PH_ohk=(S_PH*d_ohk-(1.15*0.075*0.025*5))*roo_ohk*c_ohk // õhkvahe soojusmahtuvus, J/K 

C_PH_roov=(1.15*0.075*0.025*5)*roo_roov*c_roov // puitroovide soojusmahtuvus, J/K 

C_PH_voodrilaud=S_PH*d_voodrilaud*roo_voodrilaud*c_voodrilaud // uue voodrilaua 

soojusmahtuvus, J/K 

 

lam_PH_mvill_pruss=((S_PH-2.15*0.05*4)*lam_mvill+2.15*0.05*4*lam_pruss)/S_PH   

 

R_PH_sis=(alfa_sis*1.3*S_PH)^(-1)  // soojustakistus parketilt siseõhule, K/W  

R_PH_parkett=d_parkett/(2*lam_parkett*S_PH) // Parketi soojustakistus, K/W 

R_PH_alus=d_alus/(2*lam_alus*S_PH)  // parketi aluskatte soojustakistus, K/W 

R_PH_laast=d_laast/(2*lam_laast*S_PH)  // puitlaastplaadi soojustakistus, K/W 

R_PH_aurutoke=d_aurutoke/(2*lam_aurutoke*S_PH) // aurutõkkekile soojustakistus, K/W 

R_PH_mvill_tala_200=d_mvill_20/(2*lam_PH_mvill_pruss*S_PH)   // mineraalvilla ja laetala kihi 

soojustkistus, K/W 

R_PH_tuuletoke=d_tuuletoke/(2*lam_tuuletoke*S_PH) // tuuletõkkeplaadi soojustakistus, K/W 

R_PH_ohk=(S_PH*alfa_sis)^(-1)   // ventileeritava õhkvahe soojustakistus, K/W 

 

'----- Joonkülmasillad ruumide kaupa -----' 

Y1=0.4;  // Katus-sein joonkülmsilla soojusjuhtivus, W/(m*K)  

Y2=-0.15; // Välisseina välisnurga joonkülmasilla soojusjuhtivus, W/(m*K) 

Y3=0.0;  // Välissein-sisesein joonkülmasilla soojusjuhtivus, W/(m*K) 

Y4=0.7;  // Teise korruse põranda  ja välisseina joonkülmasilla soojusjuhtivus, W/(m*K) 

Y5=0.5;  // Pinnasel asuva põranda joonkülmasilla soojusjuhtivus, W/(m*K) 

Y6=0.1;  // Akende ja uste äärte joonkülmasilla soojusjuhtivus, W/(m*K) 

Y7=0.1;  // Välisseina sisenurga joonkülmasilla soojusjuhtivus, W/(m*K)     

 

Y_A=7.7*Y1+5*Y2+2.5*Y3+7.7*Y5+5.8*Y6+2.5*Y7// Ruumi A-ga seonduvad joonkülmasildade 

erisoojusjuhtivused, W/K 

R_A=1/Y_A   // Ruumi A-ga seonduvate joonkülmasildade soojustakistus, K/W  

Y_B=4.3*Y1+2.5*Y3+4.3*Y5+5.8*Y6 

R_B=1/Y_B   // Ruumi B-ga seonduvate joonkülmasildade soojustakistus, K/W 

Y_C=9.25*Y1+5.61*Y2+5.31*Y3+3.55*Y4+12.3*Y5+17.04*Y6 

R_C=1/Y_C   // Ruumi C-ga seonduvate joonkülmasildade soojustakistus, K/W 

Y_D=7.55*Y1+2.6*Y2+2.5*Y3+7.55*Y5+5.4*Y6 

R_D=1/Y_D   // Ruumi D-ga seonduvate joonkülmasildade soojustakistus, K/W 

Y_E=2.81*Y2+2.81*Y3+3.85*Y5+3.4*Y6 

R_E=1/Y_E   // Ruumi E-ga seonduvate joonkülmasildade soojustakistus, K/W 

Y_F=2.81*Y2+5.62*Y3+4.05*Y5+6.2*Y6 

R_F=1/Y_F   // Ruumi F-ga seonduvate joonkülmasildade soojustakistus, K/W 

Y_G=7.67*Y1+3*Y2+5.8*Y3+7.67*Y4+10.8*Y6 

R_G=1/Y_G   // Ruumi G-ga seonduvate joonkülmasildade soojustakistus, K/W 

Y_H=12.23*Y1+5.8*Y2+2.8*Y3+12.23*Y4+10.8*Y6 

R_H=1/Y_H   // Ruumi H-ga seonduvate joonkülmasildade soojustakistus, K/W 

 

 

'-------------- Ventilatsioon ----------' 

H_A_vent=S_A*0.42*0.34 // Ruumi A ventilatsiooni soojuserikadu, W/K         

H_B_vent=S_B*0.42*0.34 // Ruumi B ventilatsiooni soojuserikadu, W/K 

H_C1_vent=20*0.34  // Ruumi C1 ehk köögi ventilatsiooni soojuserikadu, W/K 

H_C_vent=28.8*1*0.34  // Ruumi C ehk elutoa ventilatsiooni soojuserikadu, W/K 

H_D_vent=S_D*1*0.34  // Ruumi D ventilatsiooni soojuserikadu, W/K 

H_E_vent=15*0.34  // Ruumi E ehk dussiruumi ventilatsiooni soojuserikadu, W/K 

H_F_vent=S_F*0.42*0.34 // Ruumi F ventilatsiooni soojuserikadu, W/K 

H_G_vent=S_G*1*0.34  // Ruumi G ventilatsiooni soojuserikadu, W/K 

H_H_vent=S_H*1*0.34  // Ruumi H ventilatsiooni soojuserikadu, W/K 

// Ventilatsiooni soojuserikao pöördväärtused 
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R_V_A=(H_A_vent)^(-1)  // Ruumi A ventilatsiooni soojusERIkao pöördväärtus ehk soojustakistus 

R_V_B=(H_B_vent)^(-1)  // Ruumi B ventilatsiooni soojustakistus 

R_V_C=(H_C_vent)^(-1)  // Ruumi C ventilatsiooni soojustakistus 

R_V_C1=(H_C1_vent)^(-1) // Köögi ventilatsiooni soojustakistus 

R_V_D=(H_D_vent)^(-1)  // Ruumi D ventilatsiooni soojustakistus 

R_V_E=(H_E_vent)^(-1)  // Ruumi E ventilatsiooni soojustakistus 

R_V_F=(H_F_vent)^(-1)  // Ruumi F ventilatsiooni soojustakistus 

R_V_G=(H_G_vent)^(-1)  // Ruumi G ventilatsiooni soojustakistus 

R_V_H=(H_H_vent)^(-1)  // Ruumi H ventilatsiooni soojustakistus 

 

// Elektrikütte konvektorite soojusmahtuvus ja takistus 

d_rad=0.002;   // radiaatori teraslehe paksus, m 

lam_rad=43;   // terase soojuserijuhtivus,  W/(m*K) 

roo_rad=8050;   // radiaatori terase tihedus, kg/m^3 

c_rad=420;   // radiaatori terase soojusmahtuvus, J/(kg*K) 

 

C_rad_500=0.476628*d_rad*roo_rad*c_rad 

C_rad_750=0.476628*d_rad*roo_rad*c_rad 

C_rad_1000=0.55492*d_rad*roo_rad*c_rad 

R_rad_500=d_rad/(2*lam_rad*0.476628) 

R_rad_750=d_rad/(2*lam_rad*0.476628) 

R_rad_1000=d_rad/(2*lam_rad*0.55492) 
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Lisa D. Elamu soojuskao leidmisega seotud arvutustulemuste tabelid 

 

Tabel D.1. Soojuskao arvutamiseks vajalikud üldised elamu andmed  

Klimaatilised andmed 

Kirjeldus Sümbol Ühik Väärtus 

Arvutuslik välistemperatuur tav 
o
C -24 

Aasta keskmine välistemperatuur tvk 
o
C 7 

Varjestusteguri parandustegurid ek ja el 

Suund Väärtus 

Kõik 1,00 

Köetavate ruumide andmed 

Ruumi nimetus 

Arvutuslik 

temperatuur 

Ruumi 

pindala 

Sisemine 

ruumala 

ts Ai Vi 
o
C m

2
 m

3
 

Abiruum, B 16 8,0 18,4 

Köök, C1 22 13,3 30,6 

Elutuba, C 22 28,8 72,0 

Magamistuba 1, D 22 11,5 24,6 

WC/Dušširuum, E 24 4,9 12,3 

Esik 2, F 22 3,2 8,0 

Magamistuba 2, G 22 10,9 27,3 

Magamistuba 3, H 22 14,0 35,0 

Kokku 94,6 228,2 

Kütmata ruumide andmed 

Ruumi nimetus 

Kujunev 

temperatuur 

Ruumi 

pindala 

Sisemine 

ruumala 

ts Ai Vi 
o
C m

2
 m

3
 

Esik 1, A -11,9 5,5 11,7 

Kokku 5,5 11,7 
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Tabel D.2. Ehituselementide soojusjuhtivuse arvutustulemused 

Koodid 
Kirjeldus 

Kihi 

paksus 

Soojuseri-

juhtivus 

Soojus-

takistus 

Soojus-

juhtivus 

d λ R U 

 
Materjal m W/(m·K) m

2
·K/W W/(m

2
·K) 

E
h

it
u
se

le
m

en
d
i 

k
o

o
d
 

Ehituselemendi nimetus 

Kood Sisepinnakihi nimetus Rs   

Kood Materjali nimetus d1 λ1 R1=d1/λ1   

... ... ... ... ...   

Kood Materjali nimetus dn λ n Rn=dn/λn   

Kood Välispinnakihi nimetus  Rv   

Kogu paksus, R ja U Σd   ΣR 1/ΣR 

VS1 

VS2 

VS3 

VS4 

Soojustatud välissein  

VS1_sis 
Sisepinna soojustakistus (horisontaalne 

soojusvool) 
0,13   

VS1_kips Kips 0,015 0,350 0,04   

VS1_ohk_roov Õhk 0,025 0,136 0,18   

VS1_aurutoke Aurutõkkekile 0,0002 0,330 0,00   

VS1_mvill_pruss_50 Mineraalvill 0,050 0,046 1,09   

VS1_kvill_100 Klaasvill 0,100 0,050 2,00   

VS1_voodrilaud Vana voodrilaud 0,020 0,130 0,15   

VS1_mvill_pruss_100 Mineraalvill 0,100 0,046 2,17   

VS1_tuuletoke Tuuletõkkeplaat 0,015 0,032 0,47   

VS1_tuul 

Ventileeritav õhkvahe 

ehk sisepinna 

soojustakistus 

0,025   0,13   

VS1_voodrilaud Pealmine voodrilaud 0,020       

Kogu paksus, R ja U 0,370   6,37 0,157 

VS5 

VS6 

VS7 

VS8 

VS9 

Soojustatud välissein  

VS5_sis 
Sisepinna soojustakistus (horisontaalne 

soojusvool) 
0,13   

VS5_kips Kips 0,015 0,350 0,04   

VS5_ohk Õhk 0,025 0,136 0,18   

VS5_aurutoke Aurutõkkekile 0,0002 0,330 0,00   

VS5_mvill_pruss_200 Mineraalvill 0,200 0,046 4,35   

VS5_tuuletoke Tuuletõkkeplaat 0,015 0,032 0,47   

VS5_tuul 

Ventileeritav õhkvahe 

ehk sisepinna 

soojustakistus 

0,025   0,13   

VS5_voodrilaud Pealmine voodrilaud 0,02       

Kogu paksus, R ja U 0,300   5,30 0,189 

AB             

AC           

BC1            

CD1             

CE               

CF               

CG              

CH             

EF                

GH 

Sisesein  

AB_sis 
Sisepinna soojustakistus (horisontaalne 

soojusvool) 
0,13   

AB_kips Kips 0,015 0,350 0,04   

AB_mvill_pruss_100 Mineraalvill 0,100 0,046 2,17   

AB_kips Kips 0,015 0,350 0,04   

AB_sis 
Sisepinna soojustakistus (horisontaalne 

soojusvool) 
0,13   

Kogu paksus, R ja U 0,130   2,52 0,397 
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Tabel D.2 järg 

Koodid 
Kirjeldus 

d λ R U 

 
Materjal m W/(m·K) m

2
·K/W W/(m

2
·K) 

BC2    

CD2   

DE 

Sisesein  

BC2_sis 
Sisepinna soojustakistus (horisontaalne 

soojusvool) 
0,13   

BC2_kips Kips 0,015 0,350 0,04   

BC2_mvill_pruss50 Mineraalvill 0,050 0,046 1,09   

BC2_kvill_100 Klaasvill 0,100 0,050 2,00   

BC2_voodrilaud Vana voodrilaud 0,020 0,130 0,15   

BC2_mvill_pruss_100 Mineraalvill 0,100 0,046 2,17   

BC2_kips Kips 0,015 0,350 0,04   

BC2_sis 
Sisepinna soojustakistus (horisontaalne 

soojusvool) 
0,13   

Kogu paksus, R ja U 0,300   5,76 0,174 

SU1  

SU2  

SU3 

Siseuks  

SU1_sis 
Sisepinna soojustakistus (horisontaalne 

soojusvool) 
0,13   

SU1_mand Puit 0,040 0,130 0,31   

SU1_sis 
Sisepinna soojustakistus (horisontaalne 

soojusvool) 
0,13   

Kogu paksus, R ja U 0,040   0,57 1,762 

PCG 

PCH 

PEH 

PFH 

Vahelagi  

PCG_sis Sisepinna soojustakistus (soojusvool üles) 0,10   

PCG_parkett Parkett 0,010 0,230 0,04   

PCG_alus Parketi alusvaip 0,003 0,060 0,05   

PCG_laast Puitlaastplaat 0,022 0,130 0,17   

PCG_mvill_tala_200 Mineraalvill 0,200 0,052 3,85   

PCG_aurutoke Aurutõkkekile 0,000 0,330 0,00   

PCG_ohk_roov Õhk 0,025 0,136 0,18   

PCG_kips Kips 0,015 0,300 0,05   

PCG_sis Sisepinna soojustakistus (soojusvool üles) 0,10   

Kogu paksus, R ja U 0,275   4,54 0,220 

 PH 

Põrand õhus  

PH_sis Sisepinna soojustakistus (soojusvool alla) 0,17   

PH_parkett Parkett 0,010 0,230 0,04   

PH_alus Parketi alusvaip 0,003 0,060 0,05   

PH_laast Puitlaastplaat 0,022 0,170 0,13   

PH_aurutoke Aurutõkkekile 0,000 0,330 0,00   

PH_mvill_tala_200 Mineraalvill 0,200 0,046 4,35   

PH_tuuletoke Tuuletõkkeplaat 0,015 0,032 0,47   

PH_tuul 

Ventileeritav õhkvahe 

ehk välispinna 

soojustakistus 

0,025   0,17   

PH_voodrilaud Voodrilaud 0,020       

Kogu paksus, R ja U 0,295   5,38 0,186 
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Tabel D.2 järg 

Koodid 
Kirjeldus 

d λ R U 

 
Materjal m W/(m·K) m

2
·K/W W/(m

2
·K) 

LA 

LB 

LC 

LD 

LG 

LH 

Katuslagi 

LA_sis Sisepinna soojustakistus (soojusvool alla) 0,10   

LA_kips Kips 0,015 0,350 0,04   

LA_ohk_roov Õhk 0,025 0,151 0,17   

LA_aurutoke Aurutõkkekile 0,000 0,330 0,00   

LA_mvill_tala_400 Mineraalvill 0,400 0,052 7,69   

LA_kate Katuse aluskate 0,001 0,200 0,00   

LA_tuul 

Ventileeritav õhkvahe 

ehk välispinna 

soojustakistus 

0,025   0,10   

LA_laudis Laudis 0,025       

LA_plekk Katuse plekk 0,020       

Kogu paksus, R ja U 0,511   8,11 0,123 

 PA   

PB    

PC    

PD 

Põrand pinnasel  

PA_sis Sisepinna soojustakistus (soojusvool alla) 0,17   

PA_parkett Parkett 0,010 0,230 0,04   

PA_alus Parketi alusvaip 0,003 0,060 0,05   

PA_rb Raudbetoon plaat 0,080 1,400 0,06   

PA_kile Ehituskile 0,0002 0,330 0,001   

PA_eps_200 Soojustus EPS 100 0,200 0,035 5,71   

PA_kruus Kruus 0,250 2,000 0,13   

Kogu paksus, R ja U 0,543   6,16 0,162 

PE     

PF 

Põrand pinnasel  

PE_sis Sisepinna soojustakistus (soojusvool alla) 0,17   

PE_plaat Keraamiline plaat 0,007 1,300 0,01   

PE_rb Raudbetoon plaat 0,080 1,400 0,06   

PE_kile Ehituskile 0,0002 0,330 0,001   

PE_eps_200 Soojustus EPS 100 0,200 0,035 5,71   

PE_kruus Kruus 0,250 2,000 0,13   

Kogu paksus, R ja U 0,537   6,07 0,165 
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Tabel D.3. Ruumi A soojuserikao ja soojuskao arvutustulemused 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H=A·U 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

VS1 Välissein 18,7 0,157 2,94 

LA Katuslagi 6,5 0,123 0,80 

PA1 Sokkel 7,7 0,248 1,91 

VU2 Välisuks 1,7 1,400 2,35 

Ehituselemendid kokku   H=ΣA·U, W/K 8,00 

Kood  Külmasild 

Pikkus Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

l Ψ H=Ψ·l 

m  W/(m·K) W/K 

  

Katuse ja välisseina liitumiskoht 7,7 0,40 3,08 

Välisseina välisnurk 5,0 -0,15 -0,75 

Siseseina ja välisseina liitumiskoht 2,5 0,00 0,00 

Põranda, välisseina ja maapinna 

liitumiskoht 
7,7 0,50 3,85 

Väliseina sisenurk 2,5 0,10 0,25 

Akende ja uste ümber 5,8 0,10 0,58 

Külmasillad kokku   H=ΣΨ·l, W/K 7,01 

Ruumi soojuserikadu otse välisskeskkonda  H=ΣA·U+ΣΨ·l, W/K 16,08 

Ruumi soojuskadu otse väliskeskkonda Φpiirded = H·(ts-tv), W 181,6 

Soojuskadu läbi pinnasel asuva põranda 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H 

m W/(m
2
·K) W/K 

PA1 
Põrand 7,3 0,162   

Pinnas   1,522   

Pinnasel põranda soojusjuhtivus  0,146   

Pinnasel põranda soojuserikadu H=U·A, W/K 1,07 

Pinnasel põranda soojuskadu Φ pinnas= H·(ts-tpin), W -21,3 

Kogu ruumi välispiirete soojuskadu Φ = Φpiirded+Φ pinnas , W 160,3 
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Tabel D.4. Ruumi B soojuserikao ja soojuskao arvutustulemused 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H=A·U 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

VS2 Välissein 9,3 0,157 1,64 

LB Katuslagi 9,9 0,123 1,22 

PB1 Sokkel 4,2 0,248 1,03 

VU2 Välisuks 1,7 1,400 2,35 

Ehituselemendid kokku   H=ΣA·U, W/K 6,06 

Kood  Külmasild 

Pikkus Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

l Ψ H=Ψ·l 

m  W/(m·K) W/K 

  

Katuse ja välisseina liitumiskoht 4,3 0,40 1,72 

Siseseina ja välisseina liitumiskoht 2,5 0,00 0,00 

Põranda, välisseina ja maapinna 

liitumiskoht 
4,3 0,50 2,15 

Akende ja uste ümber 5,8 0,10 0,58 

Külmasillad kokku   H=ΣΨ·l, W/K 4,45 

Ruumi soojuserikadu otse välisskeskkonda  H=ΣA·U+ΣΨ·l, W/K 10,51 

Ruumi soojuskadu otse väliskeskkonda Φpiirded = H·(ts-tv), W 420,5 

Soojuskadu läbi pinnasel asuva põranda 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H 

m W/(m
2
·K) W/K 

PB 
Põrand 9,9 0,162   

Pinnas   0,862   

Pinnasel põranda soojusjuhtivus  0,136   

Pinnasel põranda soojuserikadu H=U·A, W/K 1,35 

Pinnasel põranda soojuskadu Φ pinnas= H·(ts-tpin), W 10,8 

Kogu ruumi välispiirete soojuskadu Φ = Φpiirded+Φ pinnas , W 431,3 
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Tabel D.5. Ruumi C soojuserikao ja soojuskao arvutustulemused 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H=A·U 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

VS3 Välissein 3,7 0,157 0,58 

VS5 Välissein 40,0 0,189 7,55 

LC Katuslagi 26,3 0,123 3,23 

PC1 Sokkel 12,3 0,248 3,04 

A1 A6 Aknad 4,2 1,400 5,88 

VU3 Välisuks 1,4 1,400 2,02 

Ehituselemendid kokku   H=ΣA·U, W/K 22,30 

Kood  Külmasild 

Pikkus Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

l Ψ H=Ψ·l 

m  W/(m·K) W/K 

  

Katuse ja välisseina liitumiskoht 9,25 0,40 3,70 

Välisseina välisnurk 5,61 -0,15 -0,84 

Teise korruse põranda ja välisseina 

liitumiskoht 
3,55 0,70 2,49 

Siseseina ja välisseina liitumiskoht 5,31 0,00 0,00 

Põranda, välisseina ja maapinna 

liitumiskoht 
12,30 0,50 6,15 

Akende ja uste ümber 17,04 0,10 1,70 

Külmasillad kokku   H=ΣΨ·l, W/K 13,20 

Ruumi soojuserikadu otse välisskeskkonda  H=ΣA·U+ΣΨ·l, W/K 35,5 

Ruumi soojuskadu otse väliskeskkonda Φpiirded = H·(ts-tv), W 1632,9 

Soojuskadu läbi pinnasel asuva põranda 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H 

m
2 

W/(m
2
·K) W/K 

PC 
Põrand 42,1 0,162   

Pinnas   0,680   

Pinnasel põranda soojusjuhtivus  0,131   

Pinnasel põranda soojuserikadu H=U·A, W/K 5,52 

Pinnasel põranda soojuskadu Φ pinnas= H·(ts-tpin), W 77,1 

Kogu ruumi välispiirete soojuskadu Φ = Φpiirded+Φ pinnas , W 1710,0 
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Tabel D.6. Ruumi D soojuserikao ja soojuskao arvutustulemused 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H=A·U 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

VS4 Välissein 18,2 0,157 2,86 

LD Katuslagi 14,0 0,123 1,73 

PD1 Sokkel 7,6 0,248 1,87 

A3 Aken 1,8 1,500 2,70 

Ehituselemendid kokku   H=ΣA·U, W/K 9,16 

Kood  Külmasild 

Pikkus Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

l Ψ H=Ψ·l 

m  W/(mK) W/K 

  

Katuse ja välisseina liitumiskoht 7,55 0,40 3,02 

Välisseina välisnurk 2,60 -0,15 -0,39 

Siseseina ja välisseina liitumiskoht 2,50 0,00 0,00 

Põranda, välisseina ja maapinna 

liitumiskoht 
7,55 0,50 3,78 

Akende ja uste ümber 5,40 0,10 0,54 

Külmasillad kokku   H=ΣΨ·l, W/K 6,95 

Ruumi soojuserikadu otse välisskeskkonda  H=ΣA·U+ΣΨ·l, W/K 16,11 

Ruumi soojuskadu otse väliskeskkonda Φpiirded = H·(ts-tv), W 741,0 

Soojuskadu läbi pinnasel asuva põranda 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H 

m
2 

W/(m
2
·K) W/K 

PA1 
Põrand 13,86 0,162   

Pinnas   1,005   

Pinnasel põranda soojusjuhtivus  0,140   

Pinnasel põranda soojuserikadu H=U·A, W/K 1,93 

Pinnasel põranda soojuskadu Φ pinnas= H·(ts-tpin), W 27,1 

Kogu ruumi välispiirete soojuskadu Φ = Φpiirded+Φ pinnas , W 768,0 
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Tabel D.7. Ruumi E soojuserikao ja soojuskao arvutustulemused 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H=A·U 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

VS6 Välissein 9,64 0,189 1,82 

PE1 Sokkel 3,85 0,248 0,95 

A5 Aknad 0,56 1,600 0,90 

Ehituselemendid kokku   H=ΣA·U, W/K 3,67 

Kood  Külmasild 

Pikkus Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

l Ψ H=Ψ·l 

m  W/(m·K) W/K 

  

Välisseina välisnurk 2,81 -0,15 -0,42 

Siseseina ja välisseina liitumiskoht 2,81 0,00 0,00 

Põranda, välisseina ja maapinna 

liitumiskoht 
3,85 0,50 1,93 

Akende ja uste ümber 3,40 0,10 0,34 

Külmasillad kokku   H=ΣΨ·l, W/K 1,84 

Ruumi soojuserikadu otse välisskeskkonda  H=ΣA·U+ΣΨ·l, W/K 5,52 

Ruumi soojuskadu otse väliskeskkonda Φpiirded = H·(ts-tv), W 264,8 

Soojuskadu läbi pinnasel asuva põranda 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

PC 
Põrand 6,94 0,165   

Pinnas   1,066   

Pinnasel põranda soojusjuhtivus  0,143   

Pinnasel põranda soojuserikadu H=U·A, W/K 0,99 

Pinnasel põranda soojuskadu Φ pinnas= H·(ts-tpin), W 15,9 

Kogu ruumi välispiirete soojuskadu Φ = Φpiirded+Φ pinnas , W 280,7 
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Tabel D.8. Ruumi F soojuserikao ja soojuskao arvutustulemused 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H=A·U 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

VS7 Välissein 9,03 0,189 1,71 

PF1 Sokkel 4,20 0,248 1,04 

VU1 Välisuks 2,10 1,400 2,94 

Ehituselemendid kokku   H=ΣA·U, W/K 5,69 

Kood  Külmasild 

Pikkus Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

l Ψ H=Ψ·l 

m  W/(m·K) W/K 

  

Välisseina välisnurk 2,81 -0,15 -0,42 

Siseseina ja välisseina liitumiskoht 5,62 0,00 0,00 

Põranda, välisseina ja maapinna 

liitumiskoht 
4,05 0,50 2,03 

Akende ja uste ümber 6,20 0,10 0,62 

Külmasillad kokku   H=ΣΨ·l, W/K 2,22 

Ruumi soojuserikadu otse välisskeskkonda  H=ΣA·U+ΣΨ·l, W/K 7,91 

Ruumi soojuskadu otse väliskeskkonda Φpiirded = H·(ts-tv), W 363,9 

Soojuskadu läbi pinnasel asuva põranda 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

PC 
Põrand 4,62 0,165   

Pinnas   1,160   

Pinnasel põranda soojusjuhtivus  0,144   

Pinnasel põranda soojuserikadu H=U·A 0,67 

Pinnasel põranda soojuskadu Φ pinnas= H·(ts-tpin), W 9,3 

Kogu ruumi välispiirete soojuskadu Φ = Φpiirded+Φ pinnas , W 373,3 
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Tabel D.9. Ruumi G soojuserikao ja soojuskao arvutustulemused 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H=A·U 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

VS8 Välissein 16,77 0,189 3,17 

LG Katuslagi 13,53 0,120 1,62 

A2 A4 Aknad 3,56 1,440 5,13 

Ehituselemendid kokku   H=ΣA·U, W/K 9,92 

Kood  Külmasild 

Pikkus Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

l Ψ H=Ψ·l 

m  W/(m·K) W/K 

  

Välisseina välisnurk 2,81 -0,15 -0,42 

Katuse ja välisseina liitumiskoht 7,67 0,40 3,07 

Siseseina ja välisseina liitumiskoht 5,80 0,00 0,00 

Teise korruse põranda ja välisseina 

liitumiskoht 
7,67 0,70 5,37 

Akende ja uste ümber 10,80 0,10 1,08 

Külmasillad kokku   H=ΣΨ·l, W/K 9,10 

Kogu soojuserikadu otse välisskeskkonda  H=ΣA·U+ΣΨ·l, W/K 19,01 

Kogu ruumi välispiirete soojuskadu Φ= H·(ts-tv), W 874,5 

 

Tabel D.10. Ruumi H soojuserikao ja soojuskao arvutustulemused 

Kood Ehituselement 

Pindala Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

A U H=A·U 

m
2
 W/(m

2
·K) W/K 

VS9 Välissein 21,56 0,189 4,08 

PH Välissein 2,36 0,186 0,44 

LH Katuslagi 17,88 0,120 2,15 

A2 A4 Aknad 3,56 1,44 5,13 

Ehituselemendid kokku   H=ΣA·U, W/K 11,79 

Kood  Külmasild 

Pikkus Soojusjuhtivus Soojuserikadu 

l Ψ H=Ψ·l 

m  W/(m·K) W/K 

  

Välisseina välisnurk 5,80 -0,15 -0,87 

Katuse ja välisseina 

liitumiskoht 
12,23 0,40 4,89 

Siseseina ja välisseina 

liitumiskoht 
2,80 0,00 0,00 

Teise korruse põranda ja 

välisseina liitumiskoht 
12,23 0,70 8,56 

Akende ja uste ümber 10,80 0,10 1,08 

Külmasillad kokku   H=ΣΨ·l, W/K 13,66 

Kogu soojuserikadu otse välisskeskkonda  H=ΣA·U+ΣΨ·l, W/K 25,45 

Kogu ruumi välispiirete soojuskadu Φ= H·(ts-tv), W 1170,7 
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Tabel D.11. Ventilatsiooni soojuskao arvutustulemused elamu ruumide lõikes 

Ruumi nimetus 

E
si

k
 1

, 
A

 

A
b

ir
u

u
m

, 
B

 

K
ö
ö
k

, 
C

1
 

E
lu

tu
b

a
 C

 

M
a
g
a
m

is
tu

b
a
 1

, 
D

 

W
C

/D
u

šš
ir

u
u

m
, 

E
 

E
si

k
 2

, 
F

 

M
a
g
a
m

is
tu

b
a
 2

, 
G

 

M
a
g
a
m

is
tu

b
a
 3

, 
H

 

K
o
k

k
u

 

Ruumi sisepindala Si m
2
 5,5 7,9 13,3 28,8 11,6 4,9 3,2 10,9 14,0 100 

Ruumi sisemaht Vi m
3 11,7 18,4 30,6 72,0 24,6 12,3 8,0 27,3 35,0 240 

Välisõhutemperatuur tv 
o
C -24   

Siseõhutemperatuur ts 
o
C -12 16 20 20 20 24 20 20 20   

M
in

im
a

a
ls

ed
  

  
  

 

h
ü

g
ie

en
i-

n
õ

u
d

ed
 Minimaalne hügieeniline 

õhuvoolu hulk 
Vmin l/(s·m

2
) 0,42 0,42 - 1 1 -  0,42 1 1   

Minimaalne hügieeniline 

õhuvooluhulk 
Vmin l/s 2,3 3,3 20 28,8 11,6 15,0 1,4 10,9 14,0   

In
fi

lt
ra

ts
io

o
n

iõ
h

u
 

v
o

o
lu

h
u

lg
a

 t
a

se
 Avatud avaused   1 1 1 2 1 1 1 2 2   

Õhuvahetuse kordarv 50 Pa 

juures 
n50 h

-1
 6,0 

  

Varjestustegur e  0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03   

Kõrguse parandustegur ε  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Infiltratsiooni-õhu 

vooluhulk Vinf=2·Vi·n50·e·ε 
Vinf l/s 0,8 1,2 2,0 7,2 1,6 0,6 0,5 2,7 3,5 

  

V
en

ti
la

ts
io

o
n

i 

so
o

ju
sk

a
o

 a
rv

u
tu

s Arvutuse valitud väärtus 

Vi=max(Vinf;Vmin) 
Vi m

3
/h 2,3 3,3 20 28,8 11,6 15,0 1,4 10,9 14,0 

  

Arvutuslik ventilatsiooni 

soojuserikadu Hvent=Vi·ρ·c 
Hvent W/K 0,8 1,1 6,8 9,8 3,9 5,1 0,5 3,7 4,8 36,5 

Temperatuuride vahe ts-tv 
o
C 12 40 46 46 46 48 46 46 46   

Arvutuslik ventilatsiooni 

soojuskadu Φvent=Hvent·(ti-te) 
Φvent W 9 45 313 450 181 245 21 170 219 1654 
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Lisa E. Energiatõhususprogrammi BV
2
 tulemused

 

 

 

Joonis E.1. Programmi BV
 2
 dimensioneeritud küttevõimsus sisetemperatuuril 22 

o
C ja 

välistemperatuuril -24 
o
C 

 

 

 

Joonis E.2. Programmi BV
 2
 elektervalgustuse kasutusprofiil, mille järgi arvutatakse 

elektervalgustuse vabasoojus 
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Joonis E.3. Programmi  BV
2
 arvutatud soojuskao liigid protsentuaalselt läbi erinevate 

piirdetarindite ja infiltatsiooni 

 

 

 

Joonis E.4. Programmi BV
2
 poolt arvutatud energiatõhususarv 
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