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Uuritavaks objektiks oli TLÜ Rakvere Kolledži hoone, mis asub Rakveres, Pikk tn. 40. 

Hoone on ehitatud 1796. aastal ja kuulub muinsuskaitse alla. Töö eesmärgiks oli 

teostada tehnilise seisukorra hindamine, uurida hoone energiatõhusust ja pakkuda välja 

võimalusi energiatõhususe parandamiseks.   

 

Hoonele teostati tehnilise seisukorra hindamine vaatluse teel. Koostati muinsuskaitse 

eritingimused. Töö käigus mõõdeti ja analüüsiti hoone välispiirete soojajuhtivust ja 

võrreldi saadud tulemusi käsitsi tehtud arvutustega. Pakuti välja erinevaid soojustamise 

võimalusi vaakumsoojustuspaneelide ja VKL isolatsiooniplaatide näol, arvutati võimalik 

soojusjuhtivus peale soojustamist. Leiti hoone netoenergiavajadused enne ja peale 

soojustamist ning arvutati viimase kolme aasta reaalsele energiatarbimisele vastav 

energiamärgis. 

 

Töös arvutati hoone soojajuhtivus kasutades vaakumsoojustuspaneele (10mm) ja VKL 

isolatsiooniplaate (13mm). Arvutustest tuli välja, et välispiirete soojusjuhtivust on 

võimalik vaakumsoojustuspaneelidega parandada 50% ja VKL isolatsiooniplaatidega 

26%. Hoone mõõdistati ja kostati 3D mõõdistusprojekt. 

 

Leiti, et hoonet soojustades on võimalik saavutada suur kokkuhoid energiatarbimise 

osas. Vaakumsoojustuspaneele kasutades on võimalik märgatavalt energiat kokku hoida, 

kuid tema kalliduse tõttu ei ole siiski majanduslikult mõistlik.  

Märksõnad: Energiatõhusus, energiamärgis, piiret läbiv soojusvoog, 

vaakumsoojustuspaneel, muinsuskaitse 
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protection. Our aim was to carry out a building technical analyses, to explore energy 

efficiency and provide a ways to improve it. 

The building technical condition evaluated by observation. Composed heritage 
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insulation. Found out building net energy requirements before and after insulation, 
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(10mm) and the VKL insulation plate (13mm). The calculations shows that building 

envelope conductive heat transfer can be improved with vacuum insulation panels 50% 
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project. 
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SISSEJUHATUS 

 

Hoonete renoveerimine ja energiasäästmine on muutunud tänapäeval järjest olulisemaks. 

2020 aastal peavad kõik uued avalikud hooned olema liginullenergiahooned, sellest lähtuvalt 

muutub olulisemaks hoonete tõhusama soojustamise teema. Uuringutest selgub, et Eestis 

kulub 49% kogu energia tarbimisest hoonete peale, nende kütmiseks, jahutamiseks, 

valgustusele ja ventilatsiooniks. Hoonete rekonstrueerimise käigus nende 

energiatõhusamaks muutmisega saab seda väärtust oluliselt vähendada. SA Kredex pakub 

korterelamutele toetusi nende täielikuks rekonstrueerimiseks. Vahemikus 2004-2013 aasta 

on Kredexi kaudu rekonstrueeritud 727 korterelamut kogusummas 36,4 miljonit eurot. 

Hoonet tuleb vaadata, kui tervikut, siis on võimalik saavutada suurim energiasääst.  

Keerulisem on olukord vanade hoonetega, mis on muinsuskaitse all. Kuna tihti puudub neil 

korralik soojustus, on energia tarbimine väga suur. Kivihooneid ei ole mõistlik soojustada 

seestpoolt, kuna sellega võivad kaasneda niiskuskahjustused ja väljast seab muinsuskaitse 

piirangud peale, nimelt ei  tohi hoone välisilmet muuta. Lisades sinna aga näiteks 150mm 

villa muutub hoone ilme, seepärast tuleb leida alternatiive. Projekt „Co2olBricks“ on aastaid 

uurinud võimalusi muinsuskaitse all olevate hoonete energiatõhusamaks muutmiseks, 

säilitades samal ajal nende ajaloo- ja kultuuriväärtused. Projekt on viidud läbi just 

Läänemere ääres olevates riikides, sealhulgas ka Tartus ja Tallinnas. Uuringu raportites 

pakutakse välja erinevaid võimalusi, kuidas oleks võimalik energiat säästa. 

Lõputöö eesmärgid on: 

 uurida Rakvere Pikk tn 40 hoone senist energiatarbimist 

 leida lahendusi hoone energiatõhusamaks muutmiseks, eelkõige välisseinte 

soojustamise teel 

 koostada muinsuakaitse eritingimused 

 hoone mõõdistada ja koostada 3D mõõdistusprojekt 
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Lõputöö eesmärkide saavutamiseks viiakse läbi hoone tehnilise seisukorra hindamine, 

vastavalt Eesti Maaülikoolis väljatöötatud juhendile. Uuritakse välisseina läbivaid 

soojusvooge, viies läbi vastavad mõõtmised ja analüüsitakse saadud tulemusi. Arvutatakse 

erinevused tegeliku ja teoreetilise soojajuhtivuse vahel välispiiretes. Pakutakse välja 

lisasoojustuse võimalused vaakumsoojustuspaneelide näol ja VKL isolatsiooniplaatidega. 

Arvutatakse välisseina soojajuhtivus peale soojustamist ja leitakse tasuvusperiood. 

Koostatakse hoone energiamärgis viimase kolme kütteperioodi andmete põhjal ja tarkvaraga 

BV2 arvutatakse hoone netoenergiavajadused peale soojustamist. 

Kuna hoonel puuduvad korralikud plaanid oli kolledži poolne soov, et hoone saaks üles 

mõõdistatud ja hoone 3D mõõdistusprojekt koostatud.  

Töö autor soovib tänada juhendajat Tõnis Teppandit, kes oli töö valmimisele abiks. Samuti 

tänab autor TLÜ Rakvere Kolleži direktorit Kalle Karronit ja haridustehnoloog Andri 

Innot. 
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1. TEEMA PROBLEMAATIKA JA AKTUAALSUS 

 

1.1.  Problemaatika 

 

Iga muinsuskaitse- ja miljööväärtuslik kivihoone on unikaalne ehitis, seega tuleb nende 

rekonstrueerimisse ja energiatõhusamaks muutmisse läheneda individuaalselt. Arvesse tuleb 

võtta hoone eripära, mistõttu ei ole kindlaid soovitusi selliste hoonete energiatõhusamaka 

muutmiseks (Soovitused muinsuskaitse... 2013). 

Ajalooliste hoonete rekonstrueerimise eesmärgiks ei tohiks olla säästa võimalikult palju 

energiat, vaid rakendada võimalikult palju meetmeid hoone energiatõhusamaks muutmisel, 

hoonet kahjustamata (Scherz 2013).  

Ehitusseaduse § 3 (Ehitusseadus) järgi ei ole energiatõhususe miinimumnõuete järgimine 

nõutav järgmiste sisekliima tagamisega hoonete puhul: 

 1) üld- või detailplaneeringu alusel miljööväärtuslikule hoonestusalale jäävad või 

väärtusliku üksikobjektina määratletud hooned või hooned, mis on tunnistatud 

kultuurimälestisteks, mis asuvad muinsuskaitsealal muinsuskaitseseaduse alusel või mis 

kuuluvad UNESCO maailmapärandi nimekirja ning mille olemust või välisilmet muudaks 

energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt; 

Muinsuskaitse- ja miljööväärtuslike hoonete puhul ei ole nõutav, et hoone pärast 

renoveerimist või rekonstrueerimist vastaks hoone energiatõhususe miinimumnõuetele. 

Enne hoone energiatõhusamaks muutmise kavandamist tuleks selgeks teha, millised 

kitsendused konkreetsele hoonele kehtivad (Soovitused muinsuskaitse...2013).  

Vanad kivihooned võib jagada: 

 Mälestis 

 Muinsuskaitsealal paiknev hoone 

 Kaitsevööndis paiknev hoone 



9 
 

 Miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev hoone 

 Ilma eristaatuseta hoone (Soovitused muinsuskaitse... 2013) 

Antud hoone puhul on tegemist muinsuskaitsealal paikneva hoonega ja projekteerimisel 

tuleb arvestada muinsuskaitse eritingimustega.  

 

 

1.2. Soovitused hoone energiatõhusamaks muutmiseks 

 

Hoone energiatõhusamaks muutmiseks on mitmeid meetmeid ning need võib jagada kaheks 

rühmaks, välispiirdetarindite või tehnosüsteemide kaudu. (Soovitused muinsuskaitse... 

2013) 

Hoone tehnosüsteemide muutmisel kehtib oluliselt vähem kitsendusi kui välispiirdetarindite 

puhul. Välispiirete soojustamise täpsemad nõuded ja võimalused sõltuvad hoone asukohast, 

piirangutest ja eritingimustest (Soovitused muinsuskaitse... 2013). 

Välispiirete soojuskaod sõltuvad piirde konstruktsioonist, mida iseloomustab piirde 

soojusläbivus, mida suurem on soojusjuhtivus, seda rohkem soojust läbi välispiirde läheb ja 

seda suuremad on küttearved (Soovitused muinsuskaitse... 2013). Enne Esimest 

Maailmasõda ehitatud hoonete välisseinad on vähe soojapidavad, näiteks 60cm paksuse 

paekiviseina soojusjuhtivus on umbes 1,85 W/(m2K) (Masso 2012). Tänapäeval 

projekteeritud hoonete soojusjuhtivus on aga vahemikus 0,1-0,2 W/(m2K), akende puhul 

0,8-1,2 W/(m2K). Renoveerimata kivihoonete soojusjuhtivus on ligi 10 korda suuremad, kui 

kehtivad normid lubavad. Saavutamaks tänapäeval ehitatavate hoonete seinte 

soojusjuhtivus, tuleks olemasolevale seinale lisada umbes 20-25 cm soojustust. See muudab 

aga oluliselt hoone välisilmet, mida muinsuskaitse ei luba (Soovitused muinsuskaitse... 

2013). Konkreetse hoone puhul lahendatakse välispiirete soojustamine 

vaakumsoojustuspaneel plaatide näol, kuna paneel ise on õhuke, ei tohiks see hoone 

välisilmet muuta, lisaks on teostatud arvutused VKL isolatsiooniplaatidega soojustamisel ja 

kasutades kivivilla Paroc. 

Katuse- või pööningulae soojustamine on üheks potentsiaalseks energiatõhususe 

parandamise meetmeks, kuna üldjuhul ei muuda see hoone välisilmet, kuid ka siin kohal on 
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oma ohud, tuleb jälgida, et soojustamisega ei rikutaks piirde niiskusrežiimi (Soovitused 

muinsuskaitse... 2013).  

Hoone energiasäästlikumaks muutmisel tuleb üle vaadata ka aknad. Akende soojusjuhtivus 

sõltub aknaklaasi paksusest ja klaasi tüübist. Enne akende vahetust tuleb kindlaks teha nende 

seisukord (Kobylinski 2013). Vanade akende asendamisega väheneb akende soojusjuhtivus 

ja õhuleke akende ning selle ümbruse ebatiheduse kaudu, mis toob kaasa olulise 

energiasäästu (Soovitused muinsuskaitse... 2013).  

Välispiirete soojustamine on kõige suuremaks energiasäästu kohaks, kuid see on ka kõige 

problemaatilisem. Välisseinu ei soovitata seestpoolt soojustada, kuna sellega võivad 

kaasneda niiskuskahjustused, kui soovitakse siiski seestpoolt soojustada, tuleb teostada 

niiskus- ja soojustehnilised arvutused. Arvutuste põhjal saab analüüsida niiskusriske ja 

otsustada soojustamise otstarbekuse üle. Insenertehniliselt on soovitav soojustada hoonet 

väljastpoolt, kuid muinsuskaitse all olevate hoonete puhul seavad muinsuskaitse 

eritingimused sellele piirangud ette, sellisel juhul tuleks leida kompromiss 

järelvalveametnikuga. Koos seinte soojustamisega tuleb lahendada mõne visuaalselt olulise 

koha sõlmed, nii et hoone välisilme ei muutuks. Vajalikuks võib osutuda ka akende 

nihutamine soojustuse kihti. Ei tohi ära unustada ka niiskustehnilised arvutused, kuna valed 

konstruktsioonilahendused põhjustavad niiskusprobleeme (Soovitused muinsuskaitse... 

2013).  

 

 

1.3. Efektiivne energiakasutus 

 

Vastavalt Kyoto protokollile tuleb suunata ehitussektorit rohkem energiasäästule, et 

vähendada CO2 emissioonide teket. 1997 aastal kulus Euroopas umbes 25% energiast 

hoonete energiatarbele. Suurenevad nõudmised ehitusvaldkonnas keskenduvad just hoonete 

paremale soojustamisele (Slimmer jt. 2005). Vastavalt Eesti energiamajanduse arengukavale 

on seatud eesmängiks aastaks 2020 vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid 20% võrra 

võrreldes aastaga 1990, samuti peavad kõik 2020 aastal Euroopa Liidus ehitatavad uued 

avalikud hooned olema liginullenergiahooned. Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium on sõlminud koostööprogrammi Šveitsiga, mille raames 
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rekonstrueeritakse ja rajatakse näidisena neli kohaliku omavalitsuse hoonet. Projekti raames 

tahetakse tõsta inimeste teadlikust madala energiakasutusega hoonete osas ja katsetada uusi 

energiatõhususe standardeid. Projekti eesmärk on avalike hoonete energiatõhususe 

suurendamine ja kasvuhoonegaaside vähendamine. (Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium). Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 

„Energiatõhususe miinimumnõuded“ ei tohi liginullenergiahoone energiatõhususarv 

avalikes hoonetes ületada piirväärtust 120 kWh/(m2a) ja haridushoonetes 90 kWh/(m2a) 

(Energiatõhususe miinimumnõuded 2015). Energia tarbimine hoonete kütmiseks, 

ventilatsiooniks, jahutuseks, valgustuseks on kõige suurem lõppenergiatarbe komponent nii 

Eestis kui ka Euroopa Liidus, vt joonis 1.1. 

 

 

Joonis 1.1. Energia tarbimine Eestis. Allikas: (Eesti Energiamajanduse arengukava 2030+) 
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2.  KASUTATUD MÕISTED 
 

Renoveerimine- uuendamine (Käärid 2002) 

Rekonstrueerimine- hoone põhjalik ümberehitamine uute kaasaegsemate põhimõtete 

(normide) järgi, kus-kusjuures tehakse juurde-, peale- ja allaehitusi ning kõrvaldatakse 

üheaegselt nii hoone füüsiline kui moraalne vananemine (Käärid 2002) 

Restaureerimine- ennistamine (Käärid 2002) 

Energiaarvutus- arvutus, mille tulemusena määratakse kaalutud energiakasutus hoones 

selle standardkasutusel. Selle arvutuse lähteandmete hulka kuuluvad välis- ja sisekliimat, 

hoone ja tehnosüsteemide kasutus- ja käiduaeg, vabasoojus, hoone õhupidavust ning muud 

hoone ehitusprojektis sisalduvad hoonet iseloomustavad andmed (Energiamärgise vorm ja 

väljastamise kord 2014) 

Energiatõhususarv- arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone 

standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud 

erikasutus (Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika 2013) 

Kraadpäev- hoone sisetemperatuuri ja välisõhu temperatuuri vahet iseloomustav näitaja, 

mille ühikuks on Celsiuse järgi ühekraadine temperatuurierinevus arvestusliku 

sisetemperatuuri ja ööpäeva ehk 24-tunnise ajavahemiku keskmise välisõhu temperatuuri 

vahel (Energiamärgise vorm ja väljastamise kord 2014) 

Liginullenergiahoone- parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja 

taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille 

energiatõhususarv on suurem kui 0 kWh/(m2a), kuid mitte suurem kui energiatõhususe 

miinimumnõuete § 7  sätestatud piirväärtused (Energiatõhususe miinimumnõuded 2015) 

Netoenergiavajadus- sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks ning valgustuse ja 

seadmete kasutamiseks vajalik soojus- ja elektrienergia ilma süsteemikadudeta ning energia 

muundamiseta (Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika 2013) 
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3. UURITAVA OBJEKTI KIRJELDUS 
 

3.1. Hoone olulised tehnilised andmed 

 

Hoone on ehitatud 1796. aastal, mõeldud algselt elumajaks, hiljem võetud kasutusele 

õppehoonena. Hoone oli ühekordne ja ehitatud paekivist, hiljem tehti telliskivist teine 

korrus. Aadressiks on Rakvere linn, Pikk tn.40, Lääne-Virumaa. Olulised tehnilised andmed 

on ära toodud tabelis 3.1.-3.2. 

 

Tabel 3.1. Pikk tn. 40 hoone üldandmed. Allikas: (Ehitisregister) 

Üldandmed  

Ehitisregistri kood 108009457 

Esmase kasutuselevõtu aasta - 

Ehitise nimetus Õppehoone 

Ehitise staatus Kasutusel 

Kasutamise otstarve Muu haridus- või teadushoone 

Omandi liik Kinnisasi 

 

Tabel 3.2. Tehnilised andmed. Allikas: (Ehitisregister) 

Ehitise üldised tehnilised andmed  

Ehitisalune pind (m2) 581 

Suletud netopind (m2) 1095,1 

Maapealsete korruste arv 2 

Maa-aluste korruste arv 1 

Kõrgus (m) 10,27 

Pikkus (m) 31,62 

Laius (m) 20,88 

Maht (m3) 4553 

 

Kinnistu asub Rakvere linnas. Juurdepääs on Pika tänava poolt, vt joonis 3.1. 
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Joonis 3.1. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal. Allikas: 
(Rakvere vanalinna muinsuskaitseala hoonete inventeerimine I osa, 2012-2013a.) 

 

 

3.2 . Hoone ajalugu 

 

Esimesed andmed selle kinnistu kohta on pärit 17. sajandi II poolest, sellest ajast säilinud 

linnaplaani visandil pole küll märgitud valdajat, kuid võib arvata, et krunt kuulus Rakvere 

mõisale (Rakvere linnas...1995). 

18.sajandi II poolel kuulus krunt linnale, mis müüdi 1785.aastal kreisiülemale parun 

Rhebinderile, kes maksis krundi eest 1200 rubla hõbedas. 1796.aaastal ehitas Rehbinder 

puitmajade asemele kivist elumaja ja kõrvalhooned. 1804.aaastal oli krunt aga juba vasesepp 

Repseri nimel, kes müüs krundi 1805.aastal koos kivimajadega edasi Rakverre rajatavale 

kreiskoolile (Rakvere linnas...1995). 

7. august 1805.aastal alustas Rakvere Pikk tn.40 hoones tegevust Rakvere Kreiskool. Kooli 

eesmärgiks oli valmistada noormehi ette gümnaasiumi astumiseks ja anda lastele 

laialdasemaid teadmisi. Koolist kujunes õppeasutus, kus õppisid koos erinevast seisusest 

õpilased, mõnest neist sai hiljem kogu Eestimaal tuntud kultuuritegelane. Näiteks on siin 

õppinud F.R. Faehlmann, F.R. Kreutzwald, Kristjan ja Paul Raud, J. Parijõgi, R. Titus.  
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Kreiskooli oli esialgu 1-korruseline. Hoones asusid peale klassitubade veel inspektori ja ühe 

õpetaja korter. 1820. aastaiks oli enam, kui 20 aastat remontimata maja seisukord muutunud 

viletsaks. 1820. aastate lõpuks- 1830. aastate alguseks remonditi katus ja tehti veel mõned 

hädavajalikumad tööd ära (Rakvere linnas...1995).  

1866-1867.a. ehitati koolimaja keskosa kahekordseks, kuhu viidi üle klassiruumid. 

1886.aastal muudeti kreiskool vene õppekeelega linnakooliks, kus oli 3 klassi. Ruumid jäid 

aga uuele koolile kitsaks ja olid selleks ajaks taas korrast ära. 1886.aastal võeti ette suurem 

remont ja ümberehitus. Hoonele ehitati punastest tellistest II korrus. Ümbereitusi tehti ka I 

korrusel, kogu remont läks maksma 11850 rubla. Sellisel kujul on maja fassaad säilinud 

tänapäevani. Eelmise sajandi algul ehitati ümber katus, ühepoolse kaldega katus asendati 

viilkatusega (Rakvere linnas...1995).  

1913.a. muudeti linnakool kõrgemaks algkooliks, mis tegutses 1918.aastani. Linnakool ja 

kõrgem algkool andsid Eesti poliitilisse ellu arvukalt tuntud nimesid. Näiteks 1886-

1888.aastal õppis siin hilisem EV minister ja diplomaat Otto Strandmann (Rakvere 

linnas...1995). 

Eesti ajal kandis kool Rakvere Linna III algkooli nime ja omanikuks oli 

Haridusministeerium. Vana hoone nõudis pidevalt remonti ja 1928.aastal pandi uued 

põrandad. 1936.aastal otsustas Rakvere linnavolikogu III algkooli hoone linnale osta. Hoone 

ja krundi hinnaks kujunes 8919 krooni. 1937.aastal võeti ette suuremad ümber- ja 

juurdeehitustööd. Vanas osas ehitati valmis ja kaeti raudbetoonlaega juurdeehituse 

vundament, need tööd läksid maksma 7500 krooni. Tööd jätkusid ka veel järgmisel aastal, 

selgus ka, et hoonel puudus korralik vundament, osa müüre oli laotud otse liivale. 

Keldrikorruse võlvid osutusid ebakindlaks ja need tuli osaliselt lammutada, asendati ka 

lagede puittalasid, tööd läksid maksma 4100 krooni (Rakvere linnas...1995).  

II maailmasõja päevil oli koolimaja Saksa sõjaväe kasutuses haiglana. Pärast sõda läks hoone 

vene õppekeelega kooli kasutusse, kool töötas 1963. aastani. Pärast seda kasutas maja 

Rakvere III lasteaed (Rakvere linnas...1995). 

Hetkel töötab hoones Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, mis avas oma uksed 1999. aasta 

1.septembril. 2004. aastal uuendati hoone fassaadi. 
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Rakvere Pikk tn. 40 hoone on Rakvere vanalinna kõige olulisem haridustempel. Hoones on 

haridust ja erialaõpetust antud ligi 210 aasta (Rakvere linnas...1995). Pildid hoonest on 

toodud joonisel 3.2.-3.3.  

 

 

Joonis 3.2. Hoone 1990 aastal. Allikas: (Muinsuskaitseamet) 

 

 

Joonis 3.3. Hoone praegu. Allikas: (Autori foto) 
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3.3 . Hoone rekonstrueerimistööd 

 

2004 aastal korrastati hoone fassaad ja katus. Katusel vahetati välja katusekate, eterniit ja 

vana plekkate demonteeriti. Katuseaknad klaasiti, kontrolliti ka korstnate tehnilist 

seisukorda, kõik lahtised kivid paigaldati uuesti, vajadusel tehti krohviparandusi ja värviti 

korstnapitsid. Katusekatteks paigaldati tsingitud valtsplekk, plekk puhastati ja värviti 

tumepunase katusevärviga. Paigaldati ka uued vihmavee ja turvasüsteemid. Vihmavee 

ärajuhtimiseks on paigaldatud räästapealsed rennid ja vihmaveetoru. Katusele pääsemiseks 

tehti korstna kõrvale ketuseluuk. 

Fassaadilt eemaldati lahtine krohv ja vastavalt vajadusele tehti krohviparandusi. Parandused 

tehti lubikrohvi seguga. Fassaadi põhiosa värviti lubivärviga, sokkel krohviti hüdraulilise 

krohviga. Aknad remonditi ja värviti üle linaõliga. Fassaadi renoveerimine läks maksma 

umbes 100 000 krooni ja katuse vahetus 300 000 krooni. Hoone sees on tehtud suuremas 

ulatuses renoveerimistöid 2002-2008 aastatel. 

 

 

3.4 . Hoone tehniline seisukord 

 

Hoonele teostati tehnilise seisukorra hindamine, mis viidi läbi vaatluse teel. Lisaks viidi 

läbi hoone mõõdistamine, vt lisa 1 ja koostati 3D mõõdistusprojekt, vt lisad 1. 

 

 

3.4.1. Vundamendi ja kandeseinte tehniline seisukord 

 

Hoone vundament ja kandeseinad on laotud paekivist ja savitellisest. Keldri vahelaed on 

võlvitud või valatud betoonplaadina nendes konstruktsioonides ei olnud märgata 

deformatsioone.  
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3.4.2. Fassaadide tehniline seisukord 

 

Fassaad on krohvitud, mis on osaliselt maha koorunud. Sokli krohvi osa on murenenud ja 

mitmel pool täheldatud sokliosa murenemist. Hoone peauks on heas seisukorras. Teised 

uksed vajavad remonti. Aknad on rahuldavas seisukorras.  

 

 

3.4.3. Katuse tehniline seisukord 

 

Katuse puidust toolvärk on ehitatud erineva ristlõikega saematerjalist, läbivajumisi, 

konstruktsiooni deformatsioone, putuk- ega seenkahjustusi ei tuvastatud. Kohati on 

läbijooksudest põhjustatud puidu värvimuutusi. Katuse katteks on tsingitud valtsplekk. Teise 

korruse vahelae talad on tõenäoliselt ühest kohast ära vajunud ja pööningul on 

konstruktsioon, mis hoiab seda üleval, vt joonis 3.4. 

 

 

Joonis 3.4. Konstruktsioon, mis hoiab vahelage üleval. Allikas: (Autori foto) 
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3.4.4. Hoone tehnilise seisukorra hindamise metoodika 

 

Hoone tehnilise seisukorra hindamisel kasutati Eesti Maaülikoolis väljatöötatud metoodikat, 

kus hindamine toimub visuaalse vaatluse põhjal numbriliselt. Hoone kulumisprotsess 

jaotatakse neljaks staadiumiks (0,1,2,3). Hinne 3 antakse täiesti korras süsteemile ja hinne 0 

tähendab avariilist süsteemi, hinded 1 ja 2 on vahepealsed. Hoone kui terviku keskmise hinde 

leidmiseks kasutatakse valemit: 

H= (HP+HTe/25+HT/5)/1,34 

kus H on kogu hoone keskmine hinne 

HP- põhiliste ehituslike süsteemide keskmine hinne, mis leitakse valemiga, 

HP= (HV+HS+HVa+HK)/4 

kus HV on vundamendi keskmine hinne 

HS- seinte keskmine hinne 

HVa- vahelagede keskmine hinne 

HK- katuse keskmine hinne 

HTe- teiste ehituslike süsteemide hinne, mis leitakse valemiga, 

HTe=(HUA+HR)/2 

kus HUA on uste ja akende keskmine hinne 

HR- ühiskondlike ruumide keskmine hinne 

HT- tehniliste süsteemide keskmine hinne, mis leitakse valemiga, 

HT=(HKU+HV+HKA+HE)/4 

kus HKU on küttesüsteemi keskmine hinne 

HV- veevarustuse keskmine hinne 

HKA- kanalisatsioonisüsteemide keskmine hinne 
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HE- elektrisüsteemide keskmine hinne 

Tegur 1,34 on kaalude summa 

Hoone põhilise kandekonstruktsiooni osade- vundamentide, seinte, vahelegede ja katuste 

osakaalud on sellise hindamissüsteemi juures võrdsed, kuna neist sõltub hoone töövõime. 

Teiste ehituslike süsteemide osakaal on 25 korda väiksem ja tehniliste süsteemide osakaal 5 

korda väiksem. Osakaalud on põhiliselt seotud hoone töövõimega (Keskküla 2010). 

Vastavalt metoodikale leiame hoone tehnilise seisukorra 

HP =
HV + HS + HVa + HK

4
=

2 + 2 + 2 + 2

4
= 2 

HTe =
HUA + HR

2
=

1 + 3

2
= 2 

HT =
HKU + HV + HKA + HE

4
=

1 + 2 + 2 + 2

4
= 1,75 

H =
HP +

HTe
25

+
HT
5

1,34
=

2 +
2

25
+

1,75
5

1,34
= 1,81 

Hoone sai hindeks 1,81, selle põhjal võib öelda, et tehniliselt on üsnagi heas seisukorra. 

 

 

3.5 . Fassaadikahjustused 

 

2004 aastal on renoveeritud küll hoone fassaad, kuid praeguseks on see väga halvas 

seisukorras. Mitmes kohas on märgata niiskuskahjustusi ja krohvi maha koorumist. 

Järgnevalt on ära toodud fotod fassaadikahjustustest.  

Joonis 3.5 on tehtud 22.01.2015 ja sealt on näha kuidas akna alt on fassaad märgunud, joonis 

3.6 on tehtud 03.04.2015 ning sellel joonisel on juba fassaad kuivanud. Põhjus, miks talvel 

krohv märgub võib olla selles, et aknaplekid puuduvad. 
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Joonis 3.5. Talvel märgunud fassaad. Allikas: (Autori foto) 

 

 

Joonis 3.6. Fassaad kuivanud. Allikas: (Autori foto) 

     

Joonisel 3.7 on samuti märgata fassaadi märgumist. Seal võib põhjus olla selles, et lumi on 

vastu hoone seina ja krohv imab niiskust endasse. Arvatavasti puudub sokli pealt ka 

hüdroisolatsioon, mis laseb niiskusel levida. Joonisel 3.8 on märgata, et krohv on ära 

kuivanud soojemate ilmadega, kuid niiskuskahjustuse jäljed on märgata. 
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Joonis 3.7. Talvel märgunud fassaad. Allikas: (Autori foto)                                                           

 

 

Joonis 3.8. Fasaad kuivanud. Allikas: (Autori foto) 

         

Joonisel 3.9. on jällegi akende alt krohv märgunud, see võib olla tekkinud soojakadudest, 

kuna akende all puudub soojustust. Joonisel 3.10. on krohv kuivanud, kuid kahjustuste jäljed 

märgatavad. 
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Joonis 3.9. Talvel märgunud fassaad. Allikas: (Autori foto)                                                         

 

 

Joonis 3.10. Fassaad kuivanud. Allikas: (Autori foto) 

 

Joonistel 3.11 ja 3.13 on krohv märgunud, kuna arvatavasti puudub sokli pealt 

hüdroisolatsioon ja niiskuskahjustuse tõttu on sokli osalt hakanud krohv maha kooruma. 

Joonistel 3.12 ja 3.14 on krohv kuivanud aga kahjustuste jäljed märgatavad. 
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Joonis 3.11. Talvel fassaad märgunud. Allikas: (Autori foto)                                                         

 

 

Joonis 3.12. Fassaadi niiskuskahjustus. Allikas: (Autori foto) 

     

      

Joonis 3.13. Talvel fassaad märgunud. Allikas: (Autori foto) 
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Joonis 3.14. Fassaadi niiskuskahjustus. Allikas: (Autori foto) 

 

Joonistel 3.15 ja 3.16 on märgata sokli murenemist ja pragunemist, mis võib olla tingitud 

niiskusest ja külmast. 

 

 

Joonis 3.15. Sokli murenemine. Allikas: (Autori foto) 
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Joonis 3.16. Sokli pragunemine. Allikas: (Autori foto) 

 

 

3.6 . Muinsuskaitse eritingimused hoone fassaadi rekonstrueerimiseks 

 

Käesolevad tingimused on koostatud hoone fassaadi rekonstrueerimistöödeks. Hoone 

algupärane välisilme on hästi säilinud ja tuleks säilitada võimalikult autentsena, taastades 

hoone algupärase värvilahenduse. Kahjustatud fassaadidetailid tuleks restaureerida või 

taastada säilinud originaaldetailide eeskujul. Soojustada hoone välisseinad, mis tuleb 

kooskõlastada muinsuskaitseametiga. 

Eritingimused fassaadi rekonstrueerimiseks: 

1. Säilitada ja restaureerida hoone välisilme, säilitades olemasolevad originaaldetailid 

ja taastada hoone fassaad varasemate värviuuringute alusel. 

2. Korrastada hoone sadeveesüsteem. Asendatavad sadeveetorud teha olemasolevate 

eeskujul. 

3. Sadevee äravool teha nii, et sadeveed juhitakse hoone vundamendist kõrvale. 

4. Restaureerida maakivist soklimüüritis, katkised tellised asendada ja sokkel krohvida. 

5. Säilitada ja restaureerida kõik hoone algupärased fassaadidekoori elemendid.  

6. Taastada elamu fassaadide algupärane värvilahendus, võttes aluseks fassaadi 

värviuuringute alumise kihi värvitoonid. 
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7. Hoone fassaadid soojustada, kasutades soojustusmaterjale, mis ei muuda hoone 

välisilmet. 

8. Säilitada ja vajadusel restaureerida kõik algupärased puitaknad koos säilinud 

originaalsulustega. Aknad puhastada ja vajadusel värvida. 

9. Restaureerida hoone välisuksed. Uksed puhastada ja vajadusel värvida. 
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4. PIIRDETARINDITE SOOJAPIDAVUS 
 

Hoone esimese korruse kandvateks elementideks on paekivist kandeseinad. Seinad on 

850mm paksused, seejärel tuleb 50mm õhkvahe ja peal on 12,5mm paksune kipsplaat. Teise 

korruse kandeseinad on laotud punastest telliskividest, konstruktsiooni paksus on 827mm. 

Võttes arvesse Ehituskonstruktori käsiraamatu piirete soojapidavuse arvutuse juhendi 

(Masso 2010), leitakse antud konstruktsiooni soojajuhtivus järgmiselt: 

U =
1

RT
 

(4.1) 

Kus R on piirde soojustakistus, mis leitakse valemiga: 

                                                     RT = Rsi + R1+. . . Rn + Rõ + Rse                                  (4.2) 

Arvutuskäik 1 korruse kohta (materjalide soojaerijuhtivused on ära toodud lisas 2): 

RT =
0,85

1,8
+ 0,18 +

0,0125

0,21
= 0,712 m2K/W 

U =
1

0,712
= 1,404 W/(m2K) 

Esimese korruse välispiirde soojajuhtivus on: 

U=1,404 W/(m2K) 

Arvutuskäik 2 korruse kohta: 

RT =
0,827

0,7
= 1,181 m2K/W  

U =
1

1,181
= 0,847 W/(m2K) 
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Teise korruse välispiirde soojajuhtivus on: 

U= 0,847 W/(m2K) 

Antud soojusjuhtivus võib erineda, olenevalt tootjate poolt pakutavast soojaerijuhtivusest, 

kuid antud töös on kasutatud arvutustes samu soojaerijuhtivusi ja oluline on nende 

soojusjuhtivuste erinevus. 
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5. VÄLISSEINTE SOOJAPIDAVUSE UURIMINE 
 

5.1 . Piiret läbiva soojusvoo mõõtmise metoodika.  

 

Arvutustulemustest selgus, et hoone esimese korruse soojusjuhtivus peaks jääma vahemikku 

1,3-1,5 W/(m2K) ning teise korruse soojusjuhtivus jääb vahemikku 0,8-0,9 W/(m2K). 

Kontrollimaks, kas need arvutused vastavad tõele, mõõdeti välispiirete soojapidavust 

tänapäevaste vahenditega.  

Antud objektil kasutati selleks andmesalvestajat Almemo 2890-9 (joonis 5.2). Antud seade 

võimaldab andmeid lugeda mitmelt andurilt korraga, antud objektil olid nendeks: 

 Tarindit läbivat soojusvoogu registreeriv plaatandur 

 Sisetemperatuuri registreeriv andur 

 Sisetemperatuuri seina pinnal registreeriv andur 

Välja oli paigutatud välistemperatuuri mõõtev andmeloendur Hobo U12-011, vt joonis 5.1 

ja välistemperatuuri seina pinnalt mõõtev andur, vt joonis 5.3. 

 

                                                                        

Joonis 5.1. Andmeloendur. Allikas: (Tootja foto)              Joonis 5.2. Logger. Allikas: (Tootja foto) 
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Joonis 5.3. Andur. Allikas: (Tootja foto) 

 

 

5.2 . Tarindit läbiva soojusvoo mõõtmiste käik 

 

5.2.1. Esimese korruse välisseina soojusvoo mõõtmine 

 

Pikk 40 hoone esimese korruse välispiirete soojusvoogude mõõtmisega tehti algust 

25.02.2015 ja kestis kuni 6.03.2015. Antud välispiirete kontrollimise meetod pole maailmas 

veel laialt levinud ja seetõttu puudub mõõtmismetoodikat käsitlev standard. Mõõtmised 

toimusid hoone ida poolsel küljel (joonis 5.4), vältimaks päikese soojendavat mõju 

konstruktsioonile ja välja paigutatud andurile. Mõõtmised teostati hoone mõlemal korrusel, 

kuna välispiirete konstruktsioonid on erinevad. 

 

 

Joonis 5.4. Mõõtmiste asukohad. Allikas: (Autori joonis) 
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Andmesalvestaja oli paigutatud vastavalt joonisele 5.5, mõõtmised toimusid seinas, kus ei 

olnud ühtegi avatäidet, mis võiks mõjutada mõõtmistulemusi.  

 

 

Joonis 5.5. Esimese korruse mõõteseadmete paigutus. Allikas: (Autori foto) 

 

Andmesalvestajate mõõteintervalliks oli seatud 15 minutit, mõõtmised kestsid 10 ööpäeva 

ja selle aja jooksul tehti 864 mõõtmist. 

 

 

5.2.2. Teise korruse välisseina soojusvoo mõõtmine 

 

Teise korruse mõõtmise asukoht on toodud joonisel 5.4. Mõõtmised teostati ajavahemikul 

02.03.2015-06.03.2015. Andmesalvestajate paigutus on näha joonisel 5.6. Välisõhku 

mõõtev andur oli kogu mõõtmise vältel samas kohas.  
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Joonis 5.6. Teise korruse mõõteseadmete paigutus. Allikas: (Autori foto) 

 

Andmesalvestaja mõõteintervalliks oli seatud 15 minutit, kuid kuna esimestel päevadel ei 

registreeritud kõiki tulemusi ära, teostati selle aja jooksul 284 mõõtmist.  

 

 

5.3 . Piiret läbiva soojusvoo mõõtmistulemuste töötlemine ja statistiline 

analüüs 

 

5.3.1. Esimese korruse piiret läbiva soojusvoo mõõtmistulemuste töötlemine ja 

statistiline analüüs 

 

Piiret läbiv soojusvoog on pidevat tüüpi tunnus. Mõõtmistulemused on vahemikus -0,2-8,9 

Wm ja kokku registreeriti 864 tulemust. Piiret läbiva soojusvoo keskmine väärtus on 4,69. 

Registreeritud tulemustest moodustatud variatsioonireas mediaan on 4,5, kuna mediaan on 
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keskmistest väärtusest väiksem on tunnuse väärtuste hulgas suuremaid tulemusi rohkem. 

Kõige rohkem väärtusi on vahemikus 4,5-5Wm, vt joonis 5.7.  

 

 

Joonis 5.7. Piiret läbiva soojusvoo histogram. Allikas: (Autori joonis) 

 

Korrelatsioonigraafikust selgus, et piiret läbiva soojusvoo ja välisõhu temperatuuri vahel 

puudub lineaarne seos.Vaadates joonist 5.8 selgub, et tulemuse hajuvus on küllaltki väike, 

kuid esineb väärtusi, mis võiks arvutustest välja jätta.  

 

 

Joonis 5.8. Soojusvoo sõltuvus välisõhu temperatuurist. Allikas: (Autori joonis) 
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Piiret läbiva soojajuhtivuse saab leida valemiga: 

𝑈 =
𝑃𝑖𝑖𝑟𝑒𝑡 𝑙ä𝑏𝑖𝑣 𝑠𝑜𝑜𝑗𝑢𝑠𝑣𝑜𝑜𝑔

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠𝑖𝑠𝑒 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑣ä𝑙𝑖𝑠
 

(5.1) 

Tabel 5.1. Esimese korruse tarindi soojusjuhtivus. Allikas: (Autori tabel) 

1 KORRUS W/(m2·K) 

Aritmeetiline keskmine, soojajuhtivusest U 0,261 

Standardhälve 0,040 

Kahekordne standardhälve 0,080 

Aritmeetiline keskmine + standardhälve 0,301 

Aritmeetiline keskmine + 2x standardhälve 0,341 

 

Tabelist 5.1 võib näha, et esimese korruse mõõtmistulemustega saadi oluliselt väiksem 

soojusjuhtivus, kui eelmises peatükis käsitsi arvutades. Põhjuseks võib olla õhkvahe paekivi 

ja kipsi vahel ning tühimikud paekivi seinas, kuid see need ei tohiks tulemusi nii palju 

mõjutada. Veel võis tulemusi mõjutada plaatanduri ebakorrektne paigaldus, plaat ei olnud 

piisavalt õhutihedalt seina vastas ja ruumi soe õhk pääses vahele. Piirde soojajuhtivuse 

võrdlused on ära toodud joonisel 5.9. 

 

 

Joonis 5.9.  Piirde soojajuhtivuste võrdlus [W/(m2·K)]. Allikas: (Autori joonis) 
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5.3.2. Teise korruse piiret läbiva soojusvoo mõõtmistulemuste töötlemine ja 

statistiline analüüs 

 

Piiret läbiv soojusvoog on pidevat tüüpi tunnus. Mõõtmistulemused on vahemikus 14,3-20,9 

Wm ja kokku registreeriti 284 tulemust. Piiret läbiva soojusvoo keskmine väärtus on 16,24. 

Registreeritud tulemustest moodustatud variatsioonireas mediaan on 16,2, kuna mediaan on 

keskmistest väärtusest väiksem on tunnuse väärtuste hulgas suuremaid tulemusi rohkem. 

Mediaan ja keskmine väärtus on enam vähem võrdsed, mis tähendab, et tulemused 

lähenevad normaaljaotusele. Kõige rohkem väärtusi on vahemikus 16,5-17 Wm, vt joonis 

5.10. 

 

 

Joonis 5.10. Piiret läbiva soojusvoo histogram. Allikas: (Autori joonis) 

 

Korrelatsioonigraafikust selgus, et piiret läbiva soojusvoo ja välisõhu temperatuuri vahel 

on lineaarne seos.Vaadates joonist 5.11 selgub, et tulemuste hajuvus on väga väike. Paar 

tulemust võiks siiski arvutustest välja jätta. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21

Sa
ge

d
u

s

Klassid



37 
 

 

Joonis 5.11. Soojusvoo sõltuvus välisõhu temperatuurist. Allikas: (Autori joonis) 

 

Piiret läbiva soojajuhtivuse saab leida valemiga: 

𝑈 =
𝑃𝑖𝑖𝑟𝑒𝑡 𝑙ä𝑏𝑖𝑣 𝑠𝑜𝑜𝑗𝑢𝑠𝑣𝑜𝑜𝑔

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠𝑖𝑠𝑒 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑣ä𝑙𝑖𝑠
 

 

Tabel 5.2. Teise korruse tarindi soojusjuhtivus. Allikas: (Autori tabel) 

2 KORRUS W/(m2·K) 

Aritmeetiline keskmine, soojajuhtivusest U 0,864 

Standardhälve 0,080 

Kahekordne standardhälve 0,161 

Aritmeetiline keskmine + standardhälve 0,945 

Aritmeetiline keskmine + 2x standardhälve 1,025 

 

Tabelist 5.2 selgub, et mõõtmistulemused ja eelmises peatükis käsitsi arvutatud tulemused 

langevad kokku. Joonisel 5.12 on ära toodud piirde soojajuhtivuste võrdlused.  
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Joonis 5.12. Piirde soojajuhtivuste võrdlused [W/(m2·K)]. Allikas: (Autori joonis) 

 

 

5.3.3. Välisõhu temperatuuri andmete statistiline töötlemine 

 

Temperatuur on pidevat tüüpi tunnus. Mõõtmistulemused on vahemikus -2 - 6,3 oC ja kokku 

registreeriti 864 tulemust. Õhutemperatuuri keskmine väärtus on 1,55 oC. Registreeritud 

tulemustest moodustatud variatsioonireas mediaan on 1,67, kuna mediaan on keskmistest 

väärtusest suurem on tunnuse väärtuste hulgas väiksemaid tulemusi rohkem. Kõige rohkem 

väärtusi on vahemikus 2,5-3 oC, vt joonis 5.13.  

 

 

Joonis 5.13. Õhutemperatuuri histogram. Allikas: (Autori joonis) 
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6. HOONE SOOJAPIDAVUSE PARANDAMINE 
 

6.1.  Vaakumsoojustuspaneel 

 

6.1.1.  Vaakumsoojustuspaneeli kontseptsioon 

 

Hästi soojustatud hoone tagab mugavad elutingimused ja madala energiakulu. 

Vaakumsoojustuspaneele kasutades on võimalik saavutada need tingimused, seejuures ei 

suurene piirdetarindi konstruktsioon, vt joonis 6.1. Vaakumsoojustuspaneelid arendati välja 

juba 1970 aastal, algselt kasutati neid jahutus seadmetes ja külmkappides, kuid praeguseks 

on neid kohandatud kasutamaks ka konstruktsioonides.  Eesmärk on parandada 

soojusjuhtivust, kui alandada õhu rõhku materjali sees, suureneb selle soojustakistus 

(Insulation through vacuums... 2011). Vaakumsoojustuspaneelide kasutegur on 5-8 korda 

parem, kui traditsioonilistel soojustusmaterjalidel. Neid on võimalik kasutada nii seina-, 

põranda-, kui ka katusekonstruktsioonides (Binz 2005). 

Materjal, mis sobib vaakumsoojustuspaneeli tuumaks peaks olema võimalikult madala 

soojajuhtivusega. Kõige paremini sobivad tuumaks aerogeelid või pürogeenne ränioksiid. 

(Insulation through vacuums... 2011). Kõige tähtsamaks komponendiks nende juures on aga 

väline kate, mis vastutab paneelis vaakumi püsimise eest. Tavaliselt kasutatakse 

polümeerlaminaatfilmi. Väline kate määrab ära paneeli eluea, kuna paneeli sisemine rõhk ei 

tohi 30-50 aasta jooksul suureneda rohkem, kui 100 mbar (Simmer jt. 2005). 

Vaakumsoojustuspaneelide soojuserijuhtivuseks on mõõdetud 0,002-0,008 W/(m*K) 

(Insulation through vacuums... 2011).  

Pakendamise protsess sarnaneb suuresti toiduainetööstuses kasutatavale tehnoloogiale. 

Pakendamise käigus paigaldatakse plaadile ümber polümeerlaminaatfilm. Kest suletakse 

nelja või kahe õmblusega nurkadest või plaadi keskelt. Kogu selle protsessi vältel on plaat 

rõhukambris, kus tekitatakse vaakum (Simmer jt. 2005).  
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Joonis 6.1. Vaakumsoojustuspaneel. Allikas:(Tootja foto) 

 

 

6.1.2 Vaakumsoojustuspaneelide kasutamine 

 

Uue materjali turule tuues peab peale efektiivsuse ja praktilisuse tõestama veel mitmeid 

parameetreid, väga oluline aspekt on näiteks tulekaitse. Kõik vaakumsoojustuspaneelid on 

kinnitatud tuleohutusklassiga B2 kuni DIN 4102. Hetkel puudub tehniline standard 

vaakumsoojustuspaneelide kasutamise kohta. Paneele on ehitusturul saada mitmes 

standardmõõdus, see on mõeldud selleks, et lihtsustada planeerimist ja vältida eritellimusi 

(Insulation through vacuums... 2011). Nende kasutamisel tuleb koostada põhjalik projekt, 

kuna ehitusplatsil ei ole võimalik lõigata neid vastavasse mõõtu. Paneele saab kasutada 

soojustamaks nii sise-, kui ka välisseinu. Kõige rohkem kasutatakse neid olemasolevate 

välisseinte soojustamisel (Johansson 2012). Oma hapruse tõttu tuleb paneelide paigutus 

ehitusplatsil hoolikalt läbi mõelda ja koordineerida. Nõuetekohaseks kasutamiseks on vaja 

vastavat koolitust läbinud spetsialisti (Insulation through vacuums... 2011).  
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6.1.3 Soojapidavus peale vaakumsoojustuspaneele 

 

Leiame välispiirete soojapidavuse peale 10mm vaakumsoojustuspaneelide paigaldust. 

Arvutustes kasutatud soojuserijuhtivuseks on võetud K.Igasta poolt koostatud magistritöös 

„Vaakumsoojustuspaneelide uurimine“ (Igasta 2011) leitud ƛ, kus on arvestatud paneeli 

ümbrisest ja paneelide vahelisest vuugist tingitud joonkülmasilla efekti .   

Arvutuskäik 1 korruse kohta (arvutustes kasutatud valemid on ära toodud peatükis 4): 

RT =
0,85

1,8
+ 0,18 +

0,0125

0,21
+

0,01

0,0086
= 1,875 m2K/W 

U =
1

1,875
= 0,533 W/(m2K) 

1 korruse välispiirde soojajuhtivus peale vaakumsoojustuspaneelide paigaldust: 

U=0,533 W/(m2K) 

Arvutuskäik 2 korruse kohta (arvutustes kasutatud valemid on ära toodud peatükis 4): 

RT =
0,827

0,7
+

0,01

0,0086
= 2,344 m2K/W  

U =
1

2,344
= 0,427 W/(m2K) 

2 korruse välispiirde soojajuhtivus peale vaakumsoojustuspaneelide paigaldust: 

U=0,427 W/(m2K) 

 

 

6.2.  Hoone soojapidavus kasutades Isover VKL isolatsiooniplaati 

 

Võrdluseks vaakumsoojustuspaneelidega leiame hoone soojapidavuse lisades 13mm 

paksuse Isoveri VKL isolatsiooniplaadi. Arvutustes kasutatav soojuserijuhtivus on võetud 

tootja koduleheküljelt (Isover). 
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Arvutuskäik 1 korruse kohta (arvutustes kasutatud valemid on ära toodud peatükis 4): 

RT =
0,85

1,8
+ 0,18 +

0,0125

0,21
+

0,013

0,032
= 1,118 m2K/W 

U =
1

1,118
= 0,894 W/(m2K) 

1 korruse välispiirde soojajuhtivus peale VKL isolatsiooniplaatide paigaldust: 

U=0,894 W/(m2K) 

Arvutuskäik 2 korruse kohta (arvutustes kasutatud valemid on ära toodud peatükis 4): 

RT =
0,827

0,7
+

0,013

0,032
= 1,588 m2K/W  

U =
1

1,588
= 0,630 W/(m2K) 

2 korruse välispiirde soojajuhtivus peale VKL isolatsiooniplaatide paigaldust: 

U=0,630 W/(m2K) 

 

 

6.3.  Hoone soojapidavus kasutades kivivilla Paroc 

 

Lisaks vaakumsoojustuspaneelidele ja VKL plaadile leiame ka hoone soojapidavuse lisades 

150mm kivivilla. Arvutustes kasutatud soojaerijuhtivus on võetud Ehituskonstruktori 

käsiraamatust (Masso 2010).  

Arvutuskäik 1 korruse kohta (arvutustes kasutatud valemid on ära toodud peatükis 4): 

RT =
0,85

1,8
+ 0,18 +

0,0125

0,21
+

0,15

0,06
= 3,212 m2K/W 

U =
1

3,212
= 0,311 W/(m2K) 
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1 korruse välispiirde soojajuhtivus peale kivivilla lisamist: 

U=0,311 W/(m2K) 

Arvutuskäik 2 korruse kohta (arvutustes kasutatud valemid on ära toodud peatükis 4): 

RT =
0,827

0,7
+

0,15

0,06
= 3,681 m2K/W  

U =
1

3,681
= 0,272 W/(m2K) 

2 korruse välispiirde soojajuhtivus peale kivivilla lisamist: 

U=0,272 W/(m2K) 

 

 

6.4. Soojustusmaterjalide võrdlus 

 

Hoone soojapidavuse võrdlused on ära toodud joonistel 6.2-6.3.  

 

 

Joonis 6.2. Esimese korruse soojusjuhtivuse võrdlus [W/(m2K)]. Allikas: (Autori joonis) 
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Joonis 6.3. Teise korruse soojusjuhtivuse võrdlus [W/(m2K)]. Allikas: (Autori joonis) 

 

10mm vaakumsoojustuspaneelidega ei saavutata küll välisseinte soojapidavus, mis on ära 

toodud energiatõhususe miinimumnõuetes, mitteelamute puhul on selleks arvuks 0,25 

W/(m2K) (Energiatõhususe miinimumnõuded 2015). Konkreetne hoone aga kuulub 

muinsuskaitse alla ja energiatõhususe miinimumnõuete järgmine ei ole nõutav. 

Joonistelt 6.2-6.3 näitab, et kasutades VKL isolatsiooniplaate (13mm) on võimalik 

saavutada ka väga hea tulemus. Esimese korruse puhul on võimalik saavutada 36% parem 

soojapidavus ja teise korruse puhul 25%.  

150mm kivivilla lisamisega saavutati energiatõhususe miinimumnõuetes ära toodud 

soojajuhtivusele lähedane tulemus. Hoone kuulub aga muinsuskaitse alla ja hoonele pole 

lubatud lisada 150mm soojustust, kuna see muudaks oluliselt hoone välisilmet. Mitte 

muinsuskaitse all oleva hoone puhul sobiks kasutada kivivilla. 
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7. ENERGIATARBE ANALÜÜS 
 

7.1. Energiavajaduste arvutamine programmiga BV2 

 

7.1.1. BV2 tutvustus 

 

BV2 on välja arendatud Rootsi ettevõtte CIT Energi Management AB poolt. Programm on 

vabavarana kättesaadav majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljelt 

(Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium). 

Programmi eelised: 

 Lihtne kasutada 

 Kiire 

 Võimaldab määrata energiatõhususarvu 

 Sobiv igasugustele hoonetüüpidele 

 Saadaval eesti keelsena, koos eesti keelse manuaaliga ja kasutusnäidetega 

(Energiatõhususe miinimumnõuete... 2010) 

Peamised puudused: 

 Kasutab lihtsustatud meetodit 

 Keeruka konfiguratsiooniga hoonete puhul tuleb teha lihtsustusi 

 Ventilatsiooni kütte- ja jahutusenergia arvutamises esineb puudusi (Energiatõhususe 

miinimumnõuete... 2010) 

Antud magistritöös kasutatakse seda hindamaks netoenergiavajadust peale soojustamist, 

kuna BV2 on vabavarana kättesaadav. Programm on küll eelkõige mõeldud kasutamiseks 

eluhoonete energiavajaduste arvutamiseks. Tulemusi ei saa ametlikult kasutada, kuid annab 

ülevaate hoone energiakasutusest peale soojustamist. 
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7.1.2. Hoone netoenergiavajadus 

 

BV2-ga leiti hoone netoenergiavajadused, tulemused on toodud joonisel 7.1,vt lisa 3.  

 

 

Joonis 7.1. Hoone netoenergiavajadused [kWh/m2]. Allikas: (Autori joonis) 

 

Protsentuaalselt on võimalik hoone energiavajadust vähendada vaakumsoojustuspaneele 

kasutades 51,8%, VKL plaatide puhul 29,6% ja kivivilla kasutades 66,1% (antud hoone 

puhul välistatud).  

 

 

7.2. Hoone energiajaotus 

 

Programmiga BV2 on võimalik leida hoone piirdekonstruktsioonide energiajaotused. 

Praeguse konstruktsiooni ja täiustatud versiooni tulemused on ära toodud lisas 4. 

Energiajaotus annab protsentuaalse ülevaate piiretest ja muudest teguritest põhjustatud 

soojusülekannetest. Soojusülekanne seinte, akende/uste, katuse ja põranda kaudu on 

praeguse konstruktsiooni puhul 92,8%, vaakumsoojustuspaneele kasutades 88,6%, VKL 
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plaadiga 90,9% ja kivivilla puhul 86,2%. Ülejäänud soojusülekanne on põhjustatud 

õhuinfiltratsioonist. 

 

 

7.3 . Lisasoojustuse kasutuse tasuvusperioodi leidmine 

 

Tasuvusperioodi leidmisel kasutatakse Rakvere Kolledžist saadud elektrienergia  tarbimise 

andmeid 2014 aasta kohta, nende põhjal tuli 1kWh elektri hinnaks 0,0603€. Kasutades 

peatükis 7.1.2 saadud netoenergiavajadusi, on võimalik hinnata hoone energiakulu peale 

soojustamist ja soojustamise tasuvust, vt tabel 7.1. Vaakumsoojustuspaneelide m2 hinnad 

jäävad vahemikku 80-100€, sõltuvalt paneeli tüübist (Vaakumsoojustuspaneel), VKL plaadi 

m2 hind on 3,50€ (Tarnekor). 

  

Tabel 7.1. Soojustuse tasuvus. Allikas: (Autori tabel) 

 Vaakumsoojustuspaneel VKL plaat 

1 kWh hind 0,0603€ 0,0603€ 

Netoenergia vajadus kWh/m2 113,09 165,35 

Netoenergia % vähenemine 51,8% 29,6% 

Energiamaksumus enne soojustamist 15 513€ 15 513€ 

Prognoositav energiamaksumus peale 

soojustamist (aastas) 
7467€ 10 918€ 

Soojustuse maksumus kokku  102 960€ 3604€ 

Tasuvusperiood (aastates) 13 1 

 

Arvutustes on arvestatud ainult soojustuse maksumust, ilma lisatarvikute ja töödeks kuluva 

maksumusega,  tegelikkuses on tasuvusperiood pikem. 
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8. ENERGIAMÄRGISE ARVUTAMINE 
 

Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada milline on hoone energiatarbimine 

(Ehitusseadus). Eestis reguleerib energiamärgise väljastamist majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 23.aprillil 2013a. vastu võetud määrus nr.30 „Energiamärgise 

vorm ja väljastamise kord“ (Energiamärgise vorm ja väljastamise kord 2014).  Arvutustes 

kasutatavad energiatarbe andmed pärinevad Rakvere Kolledži haridustehnoloogi A. Inno 

käest. Tasakaalutemperatuurid on võetud SA Kredex internetileheküljelt (SA Kredex). 

Arvutustes on kasutatud tegelikke energiatarbe andmeid, mis on kogutud vahemikus 2012-

2014 aastatel. 

Kütteenergia allikas: elekter ja puuküte 

Elekter 

Aastane elektrikulu on toodud tabelis 8.1. 

 

Tabel 8.1. Aastane elektrikulu. Allikas: (Autori tabel) 

Aastane elektrikulu MWh 

2012 110,659 

2013 84,174 

2014 81,176 

 

Arvutustes kasutatud kraadpäevad on võetud Kredexi internetileheküljelt, 

tasakaalutemperatuuriks on vastavalt juhendile võetud tb=15oC (vt, lisa 5-6).  

 

Tabel 8.2. Elektri viimase kolme aasta taandatud tarbimine. Allikas: (Autori tabel) 

 2012 2013 2014  

Elektrikulu Qteg 110,659 84,174 81,176 MWh 

Kraadpäevad (võtmepiirkond 1, Jõhvi) Steg 3934 3529 3493  

Normkraadpäevade arv SN 3871 3871 3871  

Normtarbimine arvestades kraadpäevi QN 108,887 92,331 89,961 MWh 



49 
 

Normtarbimine arvestades kraadpäevi on arvutatud valemiga: 

𝑄𝑁 =  𝑄𝑡𝑒𝑔 ∗  
𝑆𝑁

𝑆𝑡𝑒𝑔
 

(8.1) 

Kasutades tabelit 8.2 saab leida viimase kolme normaalaasta taandatud keskmise 

elektritarbimise. 

𝑄𝑁,𝑘𝑒𝑠𝑘 =  
108,887 + 92,331 + 89,961

3
= 97,060 𝑀𝑊ℎ 

Viimase kolme normaalaasta kaalutud keskmine elektri tarbimine 

Energiakandjate kaalumistegur elektrile on 2. (Energiatõhususe miinimumnõuded 2015) 

𝑄𝐶,𝑒𝑙 = 97,060 ∗ 2 = 194,12 𝑀𝑊ℎ/𝑎 

Puuküte 

 

Tabel 8.3. Aastane küttepuu kulu. Allikas: (Autori tabel) 

Aastane küttepuu kulu rm 

2012 60 

2013 50 

2014 70 

 

Kütmiseks kasutati mändi, haaba ja kuuske segamini, võtame puidu kütteväärtuseks 20% 

puiduniiskuse juures keskmise, mis on 1,336MWh/rm (Erametsakeskus). Kasutades tabelis 

8.3 toodud andmeid saab välja arvutada küttepuidust saadud energia hulga, mis on toodud 

tabelis 8.4. 

 

Tabel 8.4. Küttepuidust saadud energia. Allikas: (Autori tabel) 

Küttepuidust saadud energia hulk MWh 

2012 80,160 

2013 66,800 

2014 93,520 

 



50 
 

Kasutades tabelis 8.2 ja 8.4 ära toodud andmeid saame leida küttepuust tuleneva energia 

normtarbimise arvestades kraadpäevi. 

 

Tabel 8.5. Küttepuidust saadud energia normtarbimine arvestades kraadpäevi. Allikas: 

(Autori tabel) 

Normtarbimine arvestades kraadpäevi MWh 

2012 78,876 

2013 73,274 

2014 103,640 

 

Tabelis 8.5 toodud andmete põhjal saame arvutada viimase kolme normaalaasta taandatud 

keskmise puuküttest tuleneva energiahulga 

𝑄𝑁,𝑘𝑒𝑠𝑘 =  
78,876 + 73,274 + 103,640

3
= 85,263 𝑀𝑊ℎ 

Viimase kolme normaalaasta kaalutud keskmine puuküttest tuleneva energia tarbimine 

Energiakandjate kaalumistegur puuküttele on 0,75. (Energiatõhususe miinimumnõuded 

2015) 

𝑄𝐶,𝑝 = 85,263 ∗ 0,75 = 63,948 𝑀𝑊ℎ/𝑎 

Tarbevesi 

Vee soojendamiseks kasutatav energia on elekter. 

Kogutarbimine 

Viimase kolme aasta kaalutud kogutarbimine 

𝑄𝐶 = 194,12 + 63,948 = 258,068 𝑀𝑊ℎ/𝑎 

Energiatõhususarv (kaalutud energiakasutus): 

𝑞𝐶 =
1000 𝑘𝑊ℎ ∗ 258,068 𝑀𝑊ℎ/𝑎

1095,1 𝑚2
= 235,657 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎 

Vastavalt energiatõhususarvule saab hoone energia üldtarbimisele vastava energiamärgise 

„E“ , vt joonis 8.1. 
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Joonis 8.1. Hoone energiatõhususklass. Allikas: (Autori joonis) 
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KOKKUVÕTE 
 

Hoonete energiatõhusamaks muutmisel tuleks hoonet käsitleda tervikuna, ei piisa vaid 

välispiirete soojustamisest. Tuleb kontrollida vundamendi ja sokliosa olukorda, hinnata 

välispiirete soojajuhtivust ja sellest lähtuvalt valida parim soojustamislahendus, mis arvestab 

konkreetse hoone eripära. Üle tuleb vaadata ka uksed ja aknad, vajadusel asendada uutega. 

Soojustama peab kindlasti ka pööningulae või katuse. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb 

hinnata ka küttesüsteemi olukorda. Muinsuskaitse all olevate hoonete puhul tuleb järgida 

muinsuskaitse eritingimustest tulenevaid kitsendusi. 

Magistritöös uuritav hoone on ehitatud 1796. aastal ja algselt oli mõeldud eluhooneks, hiljem 

võeti kasutusele õppehoonena, hoonel on 2 korrust.  Töö käigus teostati tehnilist seisukorra 

hindamine ja hoone mõõdistamine, mille põhjal koostati 3D mõõdistusprojekt. Vastavalt 

kasutatud metoodikale saadi hoone tehniliseks seisukorraks hinne 1,81, see kehtib hoone 

piirdetarindite ja tehnosüsteemide kohta. Hoone vanust arvestades on see väga hea tulemus. 

Fassaad vajab aga renoveerimist, krohv on paljudest kohtadest maha koorunud. Samuti vajab 

renoveerimist sokliosa, kus on näha lahtiseid telliseid ja krohvi maha koorumist.  

Hoone esimese ja teise korruse välisseintele on teostatud käesoleva magistritöö käigus 

soojapidavuse uuring, kasutades soojusvooplaate. Uuring teostati mõlemale korrusele, kuna 

välispiide konstruktsioonid on erinevad. Esimesel korrusel on välisseinad laotud paekivist, 

850mm paksused, teisel korrusel on välispiirded 827mm telliskivist. Teise korruse 

tulemused langesid kokku käsitsi tehtud arvutustega. Hoone soojusjuhtivuseks saadi 

0,847W/(m2K). Hoone soojustamis lahendustena on välja pakutud vaakumsoojustuspaneele 

ja VKL isolatsiooniplaadid, arvutused teostati ka kivivilla kasutades, kuid seda praktiliselt 

teha ei saa, kuna hoone kuulub muinsuskaitse alla ja 150 mm kivivilla lisamine muudaks 

oluliselt hoone fassaadi. Soojusjuhtivus vaakumsoojustuspaneel plaatidega tuleks esimesel 

korrusel 0,533W/(m2K) ja teisel korrusel 0,427W/(m2K). VKL plaatide puhul esimesel 

korrusel 0,894W/(m2K) ja teisel korrusel 0,630W/(m2K). Tulemused on 

vaakumsoojustuspaneele  kasutades küll head, kuid neid tuleb rohkem uurida, just Eesti 

kliimale vastavates tingimustes ja tuleks uurida nende eluiga. Majanduslikus mõttes ei ole 
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hetkel mõistlik kasutada vaakumsoojustuspaneele, kuna nende käsitlemiseks on vaja vastava 

koolituse läbinud spetsialisti, paneeli oma hind m2 kohta on kõrge ja paigaldamine vajab 

kallist tööjõudu. 

Töös kasutati programmi BV2, et leida netoenergiavajadused enne ja peale võimalikke 

soojustuslahendusi. Arvutuste alusel saadi netoenergiavajaduseks 234,95kWh/m2, peale 

vaakumsoojustuspaneelide 113,09 kWh/m2, VKL plaadiga 165,35 kWh/m2. Energia hulgad 

on oluliselt väiksemad peale soojustamist. Isegi VKL plaadi puhul on tulemus väga hea. 

BV2 on mõeldud küll kasutamiseks eelkõige elamute puhul, kuid antud töös kasutati 

programmi hindamaks hoone netoenergiavajadusi. Hoonele arvutati ka energiamärgis, 

viimase kolme aasta andmete põhjal. Energiatõhususarvuks saadi 235,7 kWh/(m2a).  
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ANALYSES OF BUILDING STRUCTURES AT RAKVERE 

COLLEGE OF TALLINN UNIVERSITY AND TECHNICAL 

THERMAL SOLUTIONS ACCORDING TO HERITAGE 

PROTECTION REQUIREMENTS 
 

Summary 

To make builging more energy efficient have to treat it like whole. Have to check the 

foundation and plinth situasion, assess envelope thermal conductivity and choose the best 

insulation solution, which is best to particular building. It is necessary to evaluate doors and 

windows condition and if needed, replace. Can not forget attic ceiling and roof as well. For 

the best results heating system must be evaluated. If building is in heritage protection then 

must be consider heritage protection requirements. 

The master thesis examined building is built in 1796 and was originally intended for 

residential building, but was adapted to educational building. The technical condition 

assassments were performed during the work, also building were surveing and compiled the 

3D project. According to the methodology of the technical state the building can gave grade 

1.81, this applies to the building constructions. Accounting the age of building, this is very 

good results. Although the façade needs renovation, because the plaster is peeling off. Also 

the plinth area need renovation, because of the loose bricks.  

The building first and second floor external walls thermal flow were examined, using 

thermal flow plates. The study was performed on each floor because of the construction 

differences. The first floor external walls is stacked of limestone 850mm and the second 

floor is set by a bricks.  Survey shows that the second floor results coincide by the results 

done manually. The building thermal conductivity is 0,847 W/(m2K), building insulation 

solutions calculation execute with vacuum insulation panels and with VKL insulation plates. 

Calculation were performed also with rock wool, but this solution can not do because of the 

heritage protection. Thermal conductivity with the vacuum insulation panels on the first floor 

is 0,533 W/(m2K) and the second floor 0,427 W/(m2K) and with the VKL panels 0,894 
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W/(m2K) and 0,630 W/(m2K). Vacuum insulation panels should be examined more 

especially in the Estonian climate condition. Econamically it is not reasonable to use vacuum 

insulation panels due to its high cost and pricey labour. 

BV2 program was used to find out building net energy cunsumption before and after 

potential thermal solutions. Building net energy consumption is 234,95 kWh/m2,  after 

vacuum insulated panels 113,09 kWh/m2 and with VKL plates 165,35 kWh/m2. Energy 

cunsumptions is much lower after the insulation, even the VKL plate gave good results. Also 

calculated building energy efficiency, which is 235,7 kWh/(m2a). 
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LISA 1. Mõõdistuse välilehed 

 

 

Joonis 1.1. Esimese korruse mõõdistusleht. Allikas: (Autori mõõdistus) 
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Lisa 1 järg 

 

Joonis 1.2. Teise korruse mõõdistusleht. Allikas: (Autori mõõdistus) 
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Lisa 1 järg 

 

Joonis 1.3. Keldri mõõdistusleht. Allikas: (Autori mõõdistus) 
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LISA 2. Materjalide sooja-erijuhtivused 

 

 

Joonis 2.1. Materjalide soojatakistused. Allikas: (Masso 2010) 
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LISA 3. Hoone netoenergiavajadused  

 

 

Joonis 3.1. Netoenergiavajadus praegu. Allikas: (BV2) 

 

 

Joonis 3.2. Netoenergiavajadus kivivillaga.  Allikas: (BV2) 
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Lisa 3 järg 

 

Joonis 3.3. Netoenergiavajadus vaakumsoojustuspaneelidega. Allikas: (BV2) 

 

 

Joonis 3.4. Netoenergiavajadus VKL plaadiga. Allikas: (BV2) 
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LISA 4. Hoone energiajaotused 

 

 

Joonis 4.1. Energiajaotused praegu. Allikas: (BV2) 

 

 

Joonis 4.2. Energiajaotused kivivillaga. Allikas: (BV2) 
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Lisa 4 järg 

 

Joonis 4.3. Energiajaotused vaakumsoojustuspaneelidega. Allikas: (BV2) 

 

 

Joonis 4.4. Energiajatused VKL plaatidega. Allikas: (BV2) 
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LISA 5. Normaalaasta kraadpäevad 

 

Normaalaasta kraadpäevad erinevatel tasakaalutemperatuuridel kuude kaupa        

Tasakaalutemp. tB jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember Aasta 

1 208 211 108 16 0 0 0 0 0 10 70 166 790 

2 237 237 133 26 0 0 0 0 0 16 89 194 932 

3 267 264 161 39 1 0 0 0 0 23 111 223 1090 

4 298 291 190 54 3 0 0 0 1 33 135 254 1259 

5 329 319 221 72 6 0 0 0 2 46 160 284 1438 

6 360 348 251 92 10 0 0 0 4 62 188 315 1629 

7 391 376 282 114 16 0 0 0 8 81 217 346 1831 

8 422 404 313 138 25 1 0 0 15 103 246 377 2043 

9 453 432 344 163 38 2 0 0 24 128 276 408 2267 

10 484 461 375 190 53 4 0 1 37 155 306 439 2502 

11 515 489 406 217 70 8 0 2 53 184 336 470 2749 

12 546 517 437 245 90 14 1 5 72 214 366 501 3008 

13 577 545 468 274 112 25 3 11 95 244 396 532 3281 

14 608 574 499 303 136 38 7 20 120 275 426 563 3568 

15 639 602 530 332 161 55 15 34 147 306 456 594 3871 

16 670 630 561 362 189 75 27 52 175 337 486 625 4189 

17 701 658 592 391 217 98 43 74 204 368 516 656 4518 

18 732 687 623 421 247 123 64 99 234 399 546 687 4861 

19 763 715 654 451 277 149 87 125 264 430 576 718 5210 

20 794 743 685 481 308 177 114 153 294 461 606 749 5564 

21 825 771 716 511 339 205 142 183 324 492 636 780 5924 

 

 

 



68 
 

LISA 6. 2012-2014 aasta kraadpäevad 

 

2012. aasta kraadpäevad erinevatel tasakaalutemperatuuridel kuude kaupa        

Tasakaalutemp. tB jaan.2012 veebr.2012 märts.2012 apr.2012 mai.2012 juuni.2012 juuli.2012 aug.2012 sept.2012 okt.2012 nov.2012 dets.2012 Aasta 

1 207 350 77 21 0 0 0 0 0 16 22 273 966 

2 238 379 102 31 0 0 0 0 0 23 31 304 1107 

3 269 408 131 43 0 0 0 0 0 30 44 335 1259 

4 300 437 162 57 0 0 0 0 0 37 62 366 1419 

5 331 466 193 73 0 0 0 0 0 47 86 397 1591 

6 362 495 224 89 1 0 0 0 0 61 113 428 1772 

7 393 524 255 109 4 0 0 0 0 77 142 459 1961 

8 424 553 286 130 7 0 0 0 0 96 172 490 2157 

9 455 582 317 153 15 1 0 0 1 118 202 521 2364 

10 486 611 348 180 27 3 0 0 7 143 232 552 2587 

11 517 640 379 207 40 7 0 2 18 172 262 583 2825 

12 548 669 410 235 57 15 0 5 32 203 292 614 3078 

13 579 698 441 264 77 27 0 12 52 234 322 645 3348 

14 610 727 472 294 98 44 1 21 73 265 352 676 3630 

15 641 756 503 324 121 66 5 36 98 296 382 707 3934 

16 672 785 534 354 145 94 15 55 127 327 412 738 4257 

17 703 814 565 384 172 124 28 79 156 358 442 769 4592 

18 734 843 596 414 202 154 43 106 186 389 472 800 4938 

19 765 872 627 444 232 184 61 136 216 420 502 831 5288 

20 796 901 658 474 262 214 84 167 246 451 532 862 5645 

21 827 930 689 504 292 244 110 198 276 482 562 893 6005 
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Lisa 6 järg 

2013. aasta kraadpäevad erinevatel tasakaalutemperatuuridel kuude kaupa       

Tasakaalutemp. 
tB jaan.2013 veebr.2013 märts.2013 apr.2013 mai.2013 juuni.2013 juuli.2013 aug.2013 sept.2013 okt.2013 nov.2013 dets.2013 Aasta 

1 231 128 276 30 0 0 0 0 0 1 13 43 722 

2 262 155 307 40 0 0 0 0 0 5 19 58 846 

3 293 183 338 53 0 0 0 0 0 11 26 78 981 

4 324 211 369 70 0 0 0 0 1 18 40 103 1134 

5 355 239 400 88 0 0 0 0 3 27 55 132 1300 

6 386 267 431 108 0 0 0 0 8 38 77 163 1477 

7 417 295 462 132 0 0 0 0 13 52 103 194 1667 

8 448 323 493 159 2 0 0 0 19 71 132 225 1871 

9 479 351 524 187 6 0 0 0 26 93 162 256 2084 

10 510 379 555 217 12 0 0 0 33 117 192 287 2301 

11 541 407 586 247 19 0 0 0 41 141 222 318 2522 

12 572 435 617 277 30 0 0 0 52 170 252 349 2754 

13 603 463 648 307 42 1 0 1 69 201 282 380 2996 

14 634 491 679 337 60 4 0 3 92 232 312 411 3253 

15 665 519 710 367 80 9 2 11 120 263 342 442 3529 

16 696 547 741 397 100 18 8 27 150 294 372 473 3822 

17 727 575 772 427 122 29 19 47 180 325 402 504 4128 

18 758 603 803 457 147 43 36 69 210 356 432 535 4448 

19 789 631 834 487 176 60 59 92 240 387 462 566 4781 

20 820 659 865 517 207 80 85 119 270 418 492 597 5127 

21 851 687 896 547 238 104 114 147 300 449 522 628 5483 
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Lisa 6 järg 

2014. aasta kraadpäevad erinevatel tasakaalutemperatuuridel kuude kaupa       

Tasakaalutemp. 
tB jaan.2014 veebr.2014 märts.2014 apr.2014 mai.2014 juuni.2014 juuli.2014 aug.2014 sept.2014 okt.2014 nov.2014 dets.2014 Aasta 

1 278 58 35 4 0 0 0 0 0 18 66 89 547 

2 305 82 47 9 0 0 0 0 0 26 83 116 667 

3 333 109 64 16 0 0 0 0 0 35 101 147 805 

4 362 136 86 26 2 0 0 0 0 46 123 178 959 

5 392 163 112 39 8 0 0 0 0 57 147 209 1128 

6 422 191 142 56 14 0 0 0 0 72 172 240 1311 

7 453 219 173 77 21 0 0 0 2 90 200 271 1507 

8 484 247 204 98 31 1 0 0 4 110 229 302 1710 

9 515 275 235 121 44 2 0 0 6 134 259 333 1925 

10 546 303 266 147 58 6 0 0 13 161 289 364 2154 

11 577 331 297 174 74 14 0 0 22 190 319 395 2392 

12 608 359 328 202 92 25 0 1 34 220 349 426 2645 

13 639 387 359 232 112 40 1 4 53 251 379 457 2915 

14 670 415 390 262 134 60 2 12 75 282 409 488 3199 

15 701 443 421 292 156 82 4 23 99 313 439 519 3493 

16 732 471 452 322 178 106 10 37 127 344 469 550 3799 

17 763 499 483 352 200 131 17 55 157 375 499 581 4114 

18 794 527 514 382 224 158 24 74 187 406 529 612 4433 

19 825 555 545 412 250 186 35 95 217 437 559 643 4759 

20 856 583 576 442 276 215 48 117 247 468 589 674 5091 

21 887 611 607 472 302 244 66 142 277 499 619 705 5431 

              

Kraadpäevad on arvutatud päevaste keskmiste temperatuuride alusel. 
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