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Euroopa Liit ja Eesti liiguvad jõudsalt energiatõhususe tõstmise ja kasvuhoonegaaside 

vähendamise suunas. Eestis, asudes jahedas kliimavööndis, kulub suur osa energiast 

hoonetes sobiliku sisekliima tagamiseks, seega on hoonete energiatarbe vähendamine hea 

meetod siseriikliku energia lõpptarbimise vähendamiseks. Energiatõhususe tõstmiseks 

tuleb esmalt välja selgitada, kuidas hoonetes energiat kasutatakse, millised on hoonete 

soojuskaod ja millised on elektrienergia tarbimise harjumused. Käesolevas 

bakalaureusetöös uuriti kuuekümnendatel ehitatud pereelamu soojus- ja elektrienergia 

tarbimist, et saada algandmed hoone hilisemaks rekonstrueerimiseks. Analüüsi 

teostamiseks kasutati Eesti Vabariigi standardites esitatud metoodikat ning 

arvutustulemusi võrreldi Eestis kehtivate energiatõhususe miinimumnõuetega. Lisaks 

välistarindite soojuskadude arvutamisele teostati keskküttekatla suitsugaaside analüüs, 

millega hinnati kasutatava katla kasutegurit. Ka võrreldi kasutatava katla kasutegurit ja 

aastast küttematerjali kulu kaasaegsete katelde kasuteguri ning küttematerjali kuluga. 

Arvestades Euroopa Liidu suunda taastuvenergeetika valdkonnas, uuriti ka pereelamu 

katusele päikesepaneelide paigaldamisega saavutatavat elektrienergia tootlikkust.   

Töö käigus leiti hoone suurima osakaaluga soojuskadude allikad ning selgitati välja 

elektrienergia säästmise lahendused. 
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European Union and Estonia are moving towards improving energy efficiency and 

reducing emission of greenhouse gases. As Estonia is situated in colder climate zone, large 

portion of used energy is spent to provide optimal indoor climate, thereby reducing 

building energy consumption is a good method for decreasing national energy 

consumption. To increase energy efficiency of a building it is necessary find out how is 

energy managed, how big are heat losses from constructions and which are electrical 

energy consumption habits. In this thesis energy consumption of a residential building 

built in the sixties has been studied, to obtain valuable preliminaries for building 

reconstruction plans. This analysis has been performed by using Estonian standards and 

results have been compared to existing minimal energy efficiency requirements. In 

addition to heat loss calculations, a flue gas analysis for central heating boiler was 

performed to compare existing boiler efficiency to modern boilers and compare required 

fuel consumption of different fuel types. Taking into consideration the European Union 

trend in renewable energy field, usage of solar power for electricity production with solar 

panels on the residential building roof was analyzed.  

In the end of this thesis largest heat loss sources were identified and ways to reduce 

electrical energy consumption was suggested.  

Keywords: thermal conductivity, energy consumption, energy efficiency, thermal bridges 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU  

 

Ak – köetava ruumi piirdetarindi (k) pindala, m2 

AK – keldri põranda kogupindala, m2 

Apost p – esimese korruse poolkivi kandeposti pindala, m2 

apost p – täiskivi kandeposti laius, m 

Apost t – esimese korruse täiskivi kandeposti pindala, m2 

Apost1 – esimese korruse kandepostide pindala, m2 

B´ – põranda tunnusmõõtmed, m 

d – kihi paksus, m 

dt – põranda kogupaksus, m 

dw – keldriseina kogupaksus, m 

ek, el – varjestuse parandustegur, mis võtab arvesse kliimamõjusid 

ETA – energiatõhususarv 

h – kõrgus, m 

HAU – soojuserikadu läbi akende ja uste, W/K 

hK – keldri kõrgus, m 

HK – soojuserikadu läbi kütmata keldri väliskeskkonda, W/K 

Hkogu – soojuserikadude summa, W/K 

Hlagi – soojuserikadu läbi lae, W/K 

HT,ie – soojuserikadu  köetavast ruumist (i) väliskeskkonda (e), W/K 

HT,ig – soojuserikadu köetavast ruumist (i) pinnasesse (g), W/K 

HT,iue – soojuserikadu  köetavast ruumist (i) läbi kütmata ruumi (u) väliskeskkonda 

(e), W/K 

HT1 – esimese korruse välistarindi soojuserikadu, W/K 

HT2 – teise korruse välistarindi soojuserikadu, W/K 

Hψ  külmasilla soojuserikadu, W/K 

KEK – kaalutud energiakasutus 

ll – sise- ja väliskeskkonna vaheliste tarindite liitekoha (l) pikkus, m 

n – keldri õhuvahetuse kordarv ühes tunnis 

npost p – esimese korruse poolkivi kandepostide arv 

npost t – esimese korruse täiskivi kandepostide arv 
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PK – keldripõranda ümbermõõt, m 

R1,2…n – piirdes kasutatavate materjalide soojustakistus,  m2· K/W 

Rpõrand – esimese korruse põranda soojusjuhtivus, W/(m2·K) 

Ri – elemendi (i) soojustakistus, m2·K/W 

Rse – piirde välispinna soojatakistus, m2· K/W 

Rsi – piirde sisepinna soojataksitus, m2· K/W 

z – keldriseina pinnases oleva osa kõrgus, m 

Ubf – keldri põrandaplaadi soojusjuhtivus, W/(m2·K) 

Ubw – pinnases oleva keldriseina soojusjuhtivus, W/(m2·K) 

Ui
 – elemendi (i) soojusläbivus, W/(m²·K) 

Uk – hoone elemendi (k) soojusläbivus, W/(m²·K) 

Usein – väljaspool pinnast oleva keldriseina soojusjuhtivus, W/(m2·K) 

V – keldri kubatuur, m3 

w – pinnasest kõrgemal paikneva seina paksus, m 

θe – arvutuslik välisõhutemperatuur, °𝐶 

Θe – arvutuslik välisõhutemperatuur, °𝐶 

θint,i – köetava ruumi arvutuslik siseõhutemperatuur, °𝐶 

Θint,i – köetava ruumi arvutuslik siseõhutemperatuur, °𝐶 

λ – soojusjuhtivustegur, W/(m·K) 

Φkogu – kogu hoone soojuskadu, W 

ΦT,i – köetava ruumi (i) arvutuslik soojuskadu, W 

Ψ – joonsoojusläbivus, W/(m²·K) 

Ψl – joonkülmasilla soojusläbivus, W/(m·K) 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Tallinnas, Pirita linnaosas paikneva 

kahekorruselise pereelamu energiakasutust. Analüüsi teostamiseks kasutatakse Eesti 

Vabariigi standardites toodud meetodeid ning saadavaid tulemusi võrreldakse kehtivate 

hoonete energiatõhususe miinimumnõuetega. Lisaks standarditele tuginevale 

arvutusmetoodikale teostatakse üle kolmekümne aasta vanusele malmist keskküttekatlale 

suitsugaaside analüüs, selgitamaks välja katla kasutegur. Energiakasutuse analüüsi tulemusi 

saab kasutada hoone rekonstrueerimise lähteülesande seadmiseks. Arvutusmetoodikaga 

paralleelselt on hoonest tehtud termokaameraga ülesvõtteid, millelt saab esialgsed 

indikatsioonid võimalikest probleemsetest kohtadest. Ülesehitusel on töö jaotatud viieks 

suuremaks peatükiks ning alapeatükkideks.  

Esimeses peatükis antakse ülevaade Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi suunast 

energiatõhususe valdkonnas, käsitletakse Euroopa Liidu eesmärke aastateks 2020, 2030 ja 

edasi ning antakse ülevaade Eesti Vabariigis pereelamutele kehtivatest energiatõhususe 

nõuetest.  

Teises peatükis antakse ülevaade uuritavast pereelamust ning selle energiatõhususe analüüsi 

vajadusest.  

Kuna elamute suurim energiakulu on just soojusenergia kulu, tuleb olukorra parandamiseks 

esmalt välja selgitada uuritava pereelamu soojusenergia kaod. Sellest tulenevalt on kolmas, 

kõige mahukam peatükk suunatud hoone soojusenergia kadude väljaselgitamisele.  

Neljandas peatükis uuritakse olemasoleva katla kasutegurit ja aastast küttekulu. Kasuteguri 

ja kasutatava kütuse põhjal uuritakse kivisöele alternatiivsete kütuste kasutamist.  

Viiendas peatükis uuritakse pereelamus olevate elektriseadmete energiatarvet nii töö- kui 

ooterežiimis. Eesmärgiks on välja selgitada elektrienergia kokkuhoiu potentsiaal. Lisaks 

seadmete elektrienergia tarbimisele uuritakse viiendas peatükis eramu katusele 

päikesepaneelide paigaldamist ning katuse kaldenurga mõju päikesepaneelide aastasele 

tootlikkusele.    
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1. ÜLEVAADE ENERGIATÕHUSUSEST 

 

1.1 Ülevaade Euroopa Liidu energiastrateegiast 

 

Euroopa Liidus astuti suur samm energiatõhususe tõstmise suunas 2009. aastal, kui jõustus 

2007. aastal allkirjastatud Lissaboni leping. Jõustunud lepingu taustal oli Euroopa Liidus 

võimalik jõuliselt liikuda energiatõhusama ja keskkonda säästvama Euroopa suunas. 

Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärkidena toodi välja energiaturu toimimise tagamine, 

Euroopa Liidu energiavarustuse kindluse tagamine, energia säästmine ja selle tõhusam 

kasutamine, uute taastuvate energiaallikate väljaarendamine ja liikmesriikide 

energiavõrkude sidumine [1].  

2010. aasta 19. mail võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2010/31/EL 

hoonete energiatõhususe kohta. Samal aastal seati ka energiavaldkonna täpsemad eesmärgid 

aastaks 2020. „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia“ näeb ette, et aastaks 2020 vähendatakse kasvuhoonegaaside kogust 20%, sobilike 

tingimuste korral 30% võrreldes 1990. aasta tasemega, kogu tarbitava energia tootmine 

taastuvatest energiaallikatest peab saavutama 20% piiri ja energiatõhusus peab paranema 

20% [2]. Energiatõhususe tõstmiseks tuleb liikmesriikidel tõsta investeeringuid 

energiatõhusate hoonete arendamisel ja renoveerida avaliku sektori hooneid. Ühise 

energiaturu arendamiseks tuleb leida viisid liikmesriikide energiaturgude ühendamiseks, 

tagamaks kõigile liikmesriikidele tõrgeteta energiavarustatus. Pikemaajalistes plaanides 

nähakse ette, et aastaks 2030 vähendatakse kasvuhoonegaaside emissiooni 40% võrreldes 

1990. aasta tasemega, tõstetakse taastuvenergeetika mahtu 27%-ni kogu energiavajadusest 

ja suurendatakse energiatõhusust 27%-ni ning aastaks 2050 suudetakse kasvuhoonegaaside 

emissiooni vähendada 80 kuni 95% võrreldes 1990. aasta tasemega [3].  

2015 aasta lõpus Pariisis toimunud kliimakonverentsil astuti järgmine kindel samm 

kliimamuutuste vähendamise suunas, kui üle 190 osalenud riigi esindajad nõustusid 

panustama kasvuhoonegaaside emisiooni vähendamisse eesmärgil hoida maailma keskmise 

temperatuuri tõus alla 2 °C. Teiste seas osalesid konverentsil ka Hiina ja Ameerika 

Ühendriikide, kui suurimate kasvuhoonegaaside emiteerijate esindajad [4].  



10 

 

 

 

 

1.2 Nõuded Eesti Vabariigis 

 

Eesti järgib Euroopa Liidu liikmesriikide poolt vastu võetud energiapoliitika juhiseid ning 

liigub energiatõhusama Eesti ja Euroopa suunas. Arvestades, et enamik Eesti hoonetefondist 

ei ole tänaseks päevaks piisavalt energiatõhusad puuduliku soojustuse ja 

ventilatsioonisüsteemi tõttu ning ligikaudu 33% riigis tarbitud energiast moodustab elamute 

energiatarve [5], on hoonete energiatõhususe tõstmine vajalik nii Euroopa 2020 eesmärkide 

saavutamiseks kui ka kodukulude vähendamiseks. Kuigi väikeelamute rekonstrueerimise 

toetust ei ole alates 2012. a septembrist võimalik taotleda ning riik panustab pigem 

kortermajade renoveerimisele, on väikeelamute omanikel võimalik taotleda KredEX´ilt 

toetust vedelkütust kasutava katelseadme asendamiseks taastuvenergiaallikaid kasutava 

kütteseadme vastu [6].  

Eestis on kehtestatud miinimumnõuded hoonete energiatõhususele vastavalt hoone tüübile 

ja suurusele. Hoonete energiatõhusust hinnatakse hoone energiatõhususarvu põhjal, 

energiatõhususarvu mõiste on defineeritud Majandus- ja taristuministri määruses, mis võeti 

vastu 01.07.2015. „Energiatõhususarv [kWh/(m²·a)] – arvutuslik summaarne tarnitud 

energiate kaalutud erikasutus hoone tüüpilisel kasutusel, millest arvatakse maha summaarne 

eksporditud energiate kaalutud erikasutus. Energiatõhususarv kajastab hoone kompleksset 

energiakasutust nii sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks kui ka olme- ja muude 

elektriseadmete kasutamiseks ning see arvutatakse hoone köetava pinna ruutmeetri kohta 

hoone tüüpilisel kasutamisel“[7]. 

Uue, üle 100 m² köetava pinnaga väikeelamu energiatõhususarv ei tohi ületada 160 

kWh/(m2·a), oluliselt rekonstrueeritava väikeelamu puhul on vastava piir 210 kWh/(m2·a). 

Eraldi määratletakse parimate energiatõhusust tõstvate materjalide ja tehniliste lahendustega 

ehitatud hooneid – madalenergiahooned, liginullenergiahooned ja netonullenergiahooned. 

Madalenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhususe- ja 

taastuvenergiatehnoloogia lahendusega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille puhul ei 

eeldata lokaalset elektri tootmist taastuvast energiaallikast. Väikeelamute puhul võib hoonet 
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pidada madalenergiahooneks, kui selle energiatõhususarv ei ületa 120 kWh/(m2·a). 

Liginullenergia väikeelamu on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhususe- 

ja taastuvenergiatehnoloogia lahendusega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille 

energiatõhususarv on suurem kui 0 kWh/(m²·a), kuid mitte suurem kui 50 kWh/(m2·a) ning 

netonullenergiahoone energiatõhususarv peab olema 0 kWh/(m²·a), sõltumata hoone 

otstarbest ja suurustest. Netonullenergiahoonete puhul on lubatud tarnitud energia 

kasutamine, kuid summaarselt peab see olema kompenseeritud eksporditava energiaga [7]. 

Eestis kehtivad energiatõhususe nõuded hoonetele tervikuna ning miinimumnõudeid hoone 

erinevatele osadele ei ole sätestatud.  

Energiatõhususe arvutustes uute ja oluliselt rekonstrueeritavate väikeelamute puhul 

arvestatakse, et hoone varustamisel värske välisõhuga peab välisõhu vooluhulk olema 

minimaalselt 0,42 l/(s·m²) ning kütmise ja jahutuse temperatuuride seadeväärtused on 

vastavalt 21°C ja 27°C. Välisõhu vooluhulk ning kütmise ja jahutuse seadeväärtused 

vastavalt hoone otstarbele on välja toodud Majandus- ja taristuministri 3. juuni 2015. a 

määruse nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” lisas [7].  

 

 

1.3 Energiamärgis 

 

Hoone energiamärgis annab infot hoone energiatõhususe kohta sarnaselt kodumasinatele 

antava energiamärgisega. Juba olemasoleva hoone korral määratakse energiamärgis 

mõõdetud või hinnatud energiakulu põhjal. Projekteeritava hoone korral saab 

energiamärgise määrata arvutuslikult. Väikeelamute puhul võib energiamärgise omistada 

energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamise lihtsustatud meetodil. 

Energiamärgiseid omistatakse hoonetele skaalal vahemikus A-st kuni H-ni ning koos 

energiamärgisega lisatakse soovitused energiatõhususe parandamiseks, kui energiatõhusust 

tõstvate meetmete rakendamine on mõistlik. Hoonetele omistatud energiamärgised kehtivad 

10 aastat ning on avalikult kättesaadavad ehitusregistrist. Uutel hoonetel, mille 

energiamärgis on määratud arvutuslikult, kehtib see 2 aastat ning pärast kehtivusaja lõppu 

tuleb energiamärgis määrata tegeliku tarbimise järgi. Energiamärgis võimaldab hinnata 



12 

 

sarnaste ehitiste energiatõhusust, erinevat tüüpi hoonetele määratakse energiamärgiseid 

erinevate piirmäärade järgi [8].  

Energiamärgis peab olema hoonetel, mida külastavad rahvahulgad ja mille suletud netopind 

on üle 500 m2, ja avaliku sektori hooned, mille pindala on rohkem kui 250 m2. Energiamärgis 

tuleb määrata ka uutele hoonetele ja hoonetele, mida soovitakse müüa või rendile anda. 

Hoonete energiamärgise klasside skaalad on toodud Majandus- ja taristuministri 2015. aasta 

määruses nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.  Tabelis 1.1 on 

esile toodud väikeelamute energiamärgise skaalad sõltuvalt hoone energiatõhususarvust 

(ETA) või kaalutud energiakasutusest (KEK) [9].  

Tabel 1.1. Väikeelamu energiamärgise skaala  

ETA või KEK, kWh/(m2·a) Klass 

ETA või KEK ≤ 50 A 

51 ≤ ETA või KEK ≤ 120 B 

121 ≤ ETA või KEK ≤ 160 C 

161 ≤ ETA või KEK ≤ 210 D 

211 ≤ ETA või KEK ≤ 260 E 

261 ≤ ETA või KEK ≤ 330 F 

331 ≤ ETA või KEK ≤ 400 G 

ETA või KEK ≥ 401 H 

 

Uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele on miinimumnõudeks seatud D klassi 

saavutamine ehk eramute puhul peab energiatõhususarv ETA peale renoveerimist olema 

mitte suurem, kui 210 kWh/(m2·a).  
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2. ÜLEVAADE UURITAVAST PEREELAMUST 

 

2.1 Elamu üldiseloomustus 

 

Käesolevas töös uuritav pereelamu asub Tallinnas, Pirita linnaosas, Vaate teel. Hoone 

ehitamisega alustati 1962. aastal ning 1969. aasta 17. detsembriks oli maja ametlikult valmis 

ja riiklik vastuvõtukomisjon väljastas sellekohase akti. Maja ehitati savikas-liivasele 

pinnasele, mida kattis 25-30 cm huumusrikast mulda. Hoonet ümbritseva krundi pindala on 

1376 m2, millest 198 m2 moodustab ehitusalune maa. Joonisel 2.1 on näha Maa-ameti 

kaardiserveri väljavõte Vaate tee 10 asuva eramu paiknemisest.  

 

Joonis 2.1. Pereelamu asukoht ja põhja-suunaline paiknemine [10] 
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Hoonel on kaks korrust, kütmata kelder ja pööning. Esimesel korrusel on 3 tuba, köök, 

sahver, duširuum ja tualettruum, teisel korrusel oli algselt kaks magamistuba ja pööning. 

Hiljem ehitati pööning välja kolmandaks magamistoaks ning arutatud on ka katusealuse 

väljaehitamist üheks lisatoaks. Joonisel 2.2 on vaade eramule põhjast.  

 

Joonis 2.2. Vaade pereelamule põhjast 

Joonisel 2.3 on foto eramu lõunapoolsest küljest. Hea asendi tõttu on lõunapoolne katus 

sobilik päikesepaneelide paigaldamiseks.   

 

Joonis 2.3. Vaade pereelamule lõunast 
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Hoone esialgsed projektjoonised on toodud lisas A, peale hoone valmimist ja kasutusse 

lubamist tekkis vajadus pereelamu ja selles ruumide üle mõõtmiseks, mõõtetulemused koos 

ruumide eksplikatsioonitabeliga on lisas B. Käesolevas töös kasutatakse 1974. aastal 

teostatud mõõdistamiste tulemusi [11]. 

Vundament valati 400 mm paksuselt puitbetoonist ning kaeti väljast hüdroisolatsiooniga. 

Esimese korruse seinad on „Harju“ tüüpi, poole kivi laiust fassaadi toestavad 1 kivi laiuselt 

laotud kandepostid, millede sisse on müüritud traadid puitkarkassi kinnitamiseks. 

Soojustusena kasutati saepuru ja lubja segu vahekorras 10:1 ehk termoliiti, soojustuse paksus 

on 230 mm, kuid kandvate postide juures jääb soojustuse paksuseks vaid 100mm. Teise 

korruse seinad ehitati saepurutäidisega puitkarkassist, mida väljastpoolt katab 

silikaattellisest fassaad.  

Sisemised kandeseinad on 250 mm paksud, valatud betoonist. Laetaladeks on kasutatud 

vanu raudteerööpaid ligikaudu 900 mm vahega ning lagi valati betoonist. Esimese korruse 

lakke on sisse valatud keskkütte kütteregister – selline lahendus oli maja ehitaja Feliks 

Elstrok´i sõnul ainulaadne kogu Nõukogude Liidus ning andis võimaluse tubadesse 

kütteradiaatoreid mitte paigaldada ja kasutada kogu lage küttepinnana. Enne teise korruse 

pööningu väljaehitamist oli kogu maja peale vaid üks malmradiaator ning ruumide 

kütmiseks vajalikud küttetorud oli sõltuvalt toast kas põrandas, seintes või laes. Lakke 

paigaldatud küttetorud toimisid ka teise korruse põrandaküttena. Katusekattematerjalina 

kasutati eterniiti, sarikad tehti 80·150 mm prussidest ning katuse kalle on 50°.  

 

 

2.2  Energiatõhususe analüüsimise vajadus 

 

Võttes arvesse Euroopa Liidu energiatõhususe suunda aastateks 2020, 2030 ja edasi, tuleb 

eramu energiatõhususe tõstmiseks vaadata üle majapidamises kasutatava soojus- ja 

elektrienergia kasutamine ning võimalusel tarbimist vähendada energiatõhusust tõstvate 

meetmete rakendamisega. Uuritava pereelamu osas võib juba enne analüüsi teostamist 

eeldada, et  “Harju” tüüpi seina üheks puuduseks on kandekonstruktsioonide läbikülmumine 

ja seina konstruktsiooni omapärast tingitud suur soojuskadu, seda eriti kandepostide juures. 
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Kuigi keskküttekatla kasutegurit ei ole varem mõõdetud, on teada, et selle kasutegur ei ole 

samal tasemel tänapäevaste küttekolletega. Arvestades Eesti geograafilist paiknemist, 

eristuvad selgelt neli aastaaega ning temperatuurid suvel ja talvel võivad erineda kuni 

paarkümmend kraadi. Kuigi 2015. aasta oli viimase poole sajandi kõige soojem ning aasta 

keskmine temperatuur oli tavapärasest 2°C kõrgem, tõustes +7,6°C-ni [12], tuleb üle poole 

aastast hoonetes sobiliku sisekliima tagamiseks neid kütta. Joonisel 2.3 on graafiliselt esile 

toodud Harku aeroloogiajaamas 2015. aastal mõõdetud temperatuuride keskmised, 

minimaalsed ja maksimaalsed väärtused kuude lõikes [12].  

 

Joonis 2.3. 2015. aastal Harku aeroloogiajaamas mõõdetud temperatuurid  

 

Hoone soojakadudest täpsema ülevaate saamiseks tulebki arvutada soojuskaod ning leida 

kasutatava katla kasutegur. Arvutustulemuste analüüsi põhjal on võimalik hinnata hoone 

energiatõhusust ja leida lahendusi energiakadude vähendamiseks. Ei ole mõistlik eeldada, et 

hoone rekonstrueerimisega on võimalik 50 aastat tagasi ehitatud eramu viia 

liginullenergiahoone tasemeni, kuid oluliselt rekonstrueeritavale hoonele seatud miinimum 

energiatõhususarv 210 kWh/(m2·a) eesmärk tuleb saavutada. Käesoleva töö eesmärgiks ongi 

hoone oluliseks rekonstrueerimiseks vajalike lähteandmete kogumine ning hetkeolukorra 

analüüsimine. Hoone olulisel rekonstrueerimisel kasutatavaid meetmeid energiatõhususe 

tõstmiseks nõutavale miinimumtasemele, mille on kehtestanud Majandus- ja 

taristuministeerium, käesolevas töös ei käsitleta. 
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3. PEREELAMU SOOJUSKADUDE ANALÜÜS 

 

3.1 Soojuskadude analüüsi meetodid 

 

Soojuskaona mõeldakse temperatuuride vahest tulenevat soojuse kandumist läbi hoone 

piirdetarandite madalama temperatuuriga keskkonna suunas. Hooned kaotavad soojust nii 

läbi piirete kanduva soojusvoona, ventilatsioonisüsteemist väljuva välistemperatuurist 

soojema õhuga kui ka reovee jääksoojusena. Sellest tulenevalt saab hooneid muuta 

energiatõhusamaks, kasutades soojustagastusega ventilatsiooni, parandades välispiirete 

soojapidavust ja kasutades reoveesoojustagastust.  

Hoone soojakao ja energiatõhususe arvutamiseks on mitmeid võimalusi. Sellekohase 

metoodika on välja andnud Majandus- ja taristuministeerium, arvutuste teostamisel võib 

kasutada standardeid ja lisaks eelpoolmainitud meetoditele saab energiatõhususe arvutusi 

teha vastavate arvutiprogrammidega nagu EnergyPlus, Energy2D, BV2 ja teised. BV2 on 

ainus eestikeelse kasutajaliidesega hoonete energiavajaduse kalkuleerimise tarkvara, see on 

loodud Eesti ja Rootsi koostöö tulemusena. Eesti poolt tegeles tarkvara arendamisega 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Rootsis CIT Energy Management AB,  

tarkvara on kõigile tasuta kättesaadav [5]. Lisaks arvutuslikele meetoditele saab hoone 

suuremaid soojuskadusid avastada ka termograafilise ülevaatusega. Käesolevas töös 

kasutatakse Tallinnas Vaate tee 10 paikneva pereelamu soojuskadude arvutamiseks Eesti 

Vabariigi standardites toodud metoodikat. Eramu soojuskadudest parema ülevaate 

saamiseks tehti 14.01.2016 hoonest pilte termokaameraga. Joonistel 3.2 on toodud mõned 

fotod termopildistamise käigus avastatud soojaleketest. Termopildistamise ajal oli 

väliskeskkonna temperatuur -22°C.  
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Joonis 3.1. Termokaamera fotod hoone soojuskaost: 1 – toa nr 13 aken, 2 – toa nr 10 aken, 

3 – vahetatud välisuks, 4 – sokkel 

Joonisel 3.1 on näidatud vahetamata akende ja fassaadi temperatuuride erinevust, 

soojuskadu läbi kütmata keldri ja köögiakna kõrval olev külmasild. 

 

 

3.2 Lähteandmed 

 

Standardi EVS-EN 12831:2003 järgi on vaja enne arvutuste teostamist koguda vajalikud 

lähteandmed. Lähteandmetena on vaja uuritava hoone asukohajärgset aasta keskmist 

temperatuuri, arvutuslikku temperatuuri, hoones asuvate köetavate ruumide arvutuslikku 

temperatuuri ning köetavate ja kütmata ruumide soojuslikke näitajaid.  

Köetavate ruumide arvutused võib vastavalt standardile EVS-EN 12831:2003 jagada 

järgmisteks sammudeks [13]:  
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 Piirdetarindite ja liitekohtade mõõtude ja soojuslike omaduste määramine (tarindi 

soojusläbivus U [W/(m²·K)] ja liitekoha joonsoojusläbivus Ψ [W/(m·K)]) nii 

köetavate kui ka kütmata ruumide osas; 

 Ruumi arvutusliku soojuserikao leidmine, arvestades piirete soojusläbivust, 

liitekohtade joonsoojusläbivust, õhuleket ning arvutuslikku temperatuuride 

erinevust;  

 Ventilatsiooni soojuskao arvutamine; 

 Köetava ruumi arvutusliku soojuskao summeerimine. 

Vaate tee 10 eramu asub Tallinnas ning vastavalt Eesti standardile EVS 906:2010 on 

Tallinna välisõhu arvutuslik temperatuur -21°C [14]. Tallinna aasta keskmine temperatuur 

aastal 2015 oli 7,5 °C, mis on keskmisest 1,6°C kõrgem [15]. Individuaalelamu projekti ja 

eksplikatsioonitabeli andmete põhjal on koostatud tabel 3.1, kus on toodud hoones asuvate 

ruumide nimetus, pindala ja kubatuur [11]. Hoone projektis olid teisel korrusel esik, kaks 

magamistuba ning pööning. Pööning on hiljem välja ehitatud köetavaks eluruumiks ning 

tabelisse 3.1 kantakse see ruumina nr 23. Hoone arvutuslik sisetemperatuur on 20°C. 

Tabel 3.1. Individuaalelamu Vaate tee 10 köetavate ruumide andmed 

Ruumi nimetus Korrus Ruumi nr Pindala, m² Kõrgus, m 
Kubatuur, 

m³ 

Esik 1 9 5,5 2,77 15,23 

Tuba 1 10 12,2 2,77 33,79 

Elutuba 1 11 18,7 2,77 51,79 

Söögituba 1 13 9 2,77 24,93 

Köök 1 14 8,9 2,77 24,65 

Vahekäik 1 15 3,2 2,77 8,86 

Sahver 1 16 1,2 2,77 3,32 

Vannituba 1 17 1,1 2,77 3,05 

WC 1 18 0,8 2,77 2,22 

Trepikäik 1 19 1,3 2,77 3,60 

Esik 2 20 7,7 2,59 19,94 

Tuba 2 21 15,6 2,59 40,40 

Tuba 2 22 11,6 2,59 30,04 

Tuba 2 23 16,5 2,59 42,74 

Kokku - - 113,3 - 304,56 

Tabelis 3.1 toodud andmete põhjal on leitud hoone köetav pind 113,3 m² ning köetavate 

ruumide summaarne kubatuur 304,56 m³.   
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3.3 Soojuserikadu läbi välistarindite 

 

Uuritava pereelamu välisseinad on esimesel ja teisel korrusel erinevad. Esimese korruse 

seinad ehitati „Harju“ tüüpi, kus fassaadiks on lapiti, poole kivi paksuselt laotud silikaattellis 

ning seina tugevdamiseks laoti keskmiselt iga kolmanda kivi järel terve või poole kivi laiune 

kandepost ehk piilar. Piilarite telgede vahekaugus on keskmiselt 1,0 meetrit, sõltuvalt avade 

paiknemisest võib piilarite vaheline kaugus muutuda. Kuna piilarite täpset paiknemist seinas 

ei ole võimalik kontrollida, kasutatakse töös kirjandusallikas toodud soovituslikku 

telgedevahelist kaugust 1,0 meetrit [16]. Lisaks soovituslikule vahekaugusele laoti 

täiskivipiilarid ka ukse ja aknaavade kõrvale ning poolkivipiilarid aknaavade alla ja peale. 

Kandepostid laoti fassaadiga kokku ning armeeriti 3 · 6 mm armatuurraudadega, 

soojustusena kasutati saepuru ja lubja segu vahekorras 10:1 ehk termoliiti. Sõltuvalt seina 

konstruktsioonilisest eripärast on soojustuskihi paksus 100 mm piilari taga ja 230 mm 

piilarite vahelisel alal. Sellist tüüpi seina puhul on seinte kandev konstruktsioon väljaspool 

soojustusmaterjali kihti ja tundlik läbikülmumisele. Joonisel 3.3 on näidatud „Harju“ tüüpi 

seina läbilõige koos kasutatud ehitusmaterjalide kihtide ja kihi paksustega.  

 

Joonis 3.3. Harju seina läbilõige: 1 – silikaattellis, 2 – ehituspapp, 3 – laudis, 4 – laudis, 5 – 

kipsplaat 
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Eramu ehitamiseks kasutatud ehitusmaterjalide soojustehnilised andmed on võetud valdavalt 

sama ajastu kirjandusest, täpne viide allikale on antud iga materjali kohta eraldi materjalide 

soojustehniliste andmete tabelis 3.2. 

Tabel 3.2. Kasutatud materjalide soojusjuhtivused ja soojustakistused [15 – 19]   

Ehitusmaterjal 
Soojusjuhtivus Kihi paksus Soojustakistus 

λ, W/(m·K) d, m R, m
2
·K/W 

Betoon 1,28 0,4 0,31 

Silikaattellis 0,93 0,12 0,13 

Silikaattellis 0,93 0,25 0,27 

Termoliit 0,12 0,1 0,86 

Termoliit 0,12 0,23 1,98 

Puit (okaspuu) 0,17 0,025 0,14 

Puit (okaspuu) 0,17 0,1 0,57 

Ehituspapp
 - - 0,12 

Kipsplaat
 0,23 0,01 0,043 

Mineraalvatt 0,07 0,15 2,14 

TEP-plaat 0,13 0,05 0,39 

Krohv sisepinnal 0,70 0,02 0,029 

Tuuletõkkeplaat 0,049 0,025 0,51 

Kivivill 0,035 0,05 1,43 

Kivivill 0,035 0,15 4,29 

Klaasvill 0,032 0,1 3,13 

Penoplast 0,039 0,025 0,64 

 

Soojuserikadu arvutatakse kõikide ruumide kohta eraldi ning terve hoone soojuserikao 

saamiseks summeeritakse eraldiseisvate ruumide arvutuslikud tulemused. Soojuserikadu 

väliskeskkonda koosneb piirdetarindite ja piirdetarindite liitekohtade soojuserikaost, millele 

liidetakse akende ja uste soojuserikaod. Hoones paiknevate ruumide arvutuslik soojuskadu 

leitakse köetavate ruumide soojuserikao ja temperatuuride vahe korrutisena. Vastavalt 

standardile EVS-EN 12831:2003 leitakse soojuserikadu valemiga [13] 

 Φ𝑇,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑗)(𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒), (3.1) 

kus Φ𝑇,𝑖 on köetava ruumi (i) arvutuslik soojuskadu, W;  

 𝐻𝑇,𝑖𝑒  – soojuserikadu  köetavast ruumist (i) väliskeskkonda (e), W/K;  
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 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒  – soojuserikadu köetavast ruumist (i) läbi kütmata ruumi (u) 

väliskeskkonda (e), W/K; 

 

 𝐻𝑇,𝑖𝑔  – soojuserikadu köetavast ruumist (i) pinnasesse (g), W/K;  

 
𝐻𝑇,𝑖𝑗  – soojuserikadu köetavast ruumist (i) teise köetavasse ruumi, 

mis on köetav oluliselt erineval temperatuuril, W/K; 

 

 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 – köetava ruumi arvutuslik siseõhutemperatuur, °C;  

 𝜃𝑒  – arvutuslik välisõhutemperatuur, °C.  

Soojuserikadu hoone köetavate ruumide piirdetarindist väliskeskkonda on [13] 

 𝐻𝑇,𝑖𝑒 = ∑ 𝐴𝑘𝑈𝑘 ∙ 𝑒𝑘𝑘 + ∑ Ψ𝑙𝐼𝑙𝑒𝑙𝑙 , (3.2) 

kus 𝐻𝑇,𝑖𝑒  on soojuserikadu läbi köetava ruumi piirde väliskeskkonda, W/K;  

 𝐴𝑘 – köetava ruumi piirdetarindi (k) pindala, m2;  

 𝑈𝑘  – hoone elemendi(k) soojusläbivus, W/(m²·K);  

 𝑒𝑘, 𝑒𝑙  – varjestuse parandustegur, mis võtab arvesse kliimamõjusid 

(vaikeväärtus 𝑒𝑘 𝑗𝑎 𝑒𝑙 = 1); 
 

 Ψ𝑙 – joonkülmasilla soojusläbivus, W/(m·K);  

 𝐼𝑙 – sise- ja väliskeskkonna vaheliste tarindite liitekoha (l) pikkus, m.  

Ruumi välispiirde soojusläbivuse Ui arvutamise valemi leiab standardist EVS-EN ISO 

6946:2008 [21] 

 𝑈𝑖 =
1

𝑅𝑇
, (3.3) 

kus 𝑅𝑇 on piirde kogusoojustakistus, m²·K/W.  

Piirde kogusoojustakistus leitakse piirde kihtide soojustakistusete summana [21] 

 𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 … + 𝑅𝑛 + 𝑅𝑠𝑒, (3.4) 

kus 𝑅𝑠𝑖 on piirde sisepinna soojatakistus, m2· K/W;  

 𝑅𝑠𝑒  – piirde välispinna soojatakistus, m2· K/W;  

 𝑅1,2,… 𝑛 – piirdes kasutatavate materjalide soojustakistus, m2· K/W.  
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Piirde välispinna soojustakistuse väärtused sõltuvalt tuulekiirusest on toodud tabelis 3.3. Kui 

tuulekiirus on teadmata, kasutatakse arvutustes soojustakistust Rse = 0,04 m2· K/W, mis 

tabeli 3.3 järgi vastab tuulekiirusele 4 m/s [21].  

Tabel 3.3. Välispinna soojustakistus sõltuvalt tuulekiirusest [21] 

Tuulekiirus 𝑹𝒔𝒆 

m/s m
2
· K/W 

1 0,08 

2 0,06 

3 0,05 

4 0,04 

5 0,04 

7 0,03 

10 0,02 

Piirde sisepinna täpsete pinnatingimuste puudumisel on standardis [21] määratud tinglikud 

pindade soojustakistused sõltuvalt nende asendist. Tinglikud pindade soojustakistused on 

esitatud tabelis 3.4.  

Tabel 3.4. Tinglikud pindade soojustakistused [21] 

Soojusvoo suund Üles Horisontaalne Alla 

Rsi, m
2
· K/W 0,10 0,13 0,17 

Piides olevate materjalikihtide soojustakistuse saab leida valemiga [21] 

 𝑅 =
𝑑

𝜆
, (3.5) 

kus 𝑅 on piirdes oleva materjalikihi soojustakistus, m2·K/W;  

 𝑑 – Piirdes oleva materjalikihi paksus, m;  

 𝜆 – Piirdekihi materjali soojusjuhtivustegur, W/(m·K).  

 

Arvestades „Harju“ seina ehituslikku eripära, ei ole soojustakistus ja sellest tulenevalt ka 

soojusläbivus kogus seina ulatuses ühtlased. Välisseinte täpsema soojuserikao arvutamiseks 

tuleb esmalt leida soojusläbivused piilarite vahel ning kohal. Fassaadi taha laotud 

kandepostide täpset arvu ei ole võimalik kindlaks teha ning soojuserikao arvutamiseks tuleb 

lähtuda soovituslikust piilarite omavahelisest kauguses kuni 1,0 m ning fassaadis olevate 

ukse- ja aknaavade paiknemisest [16]. Esimese korruse plaanil on näidatud kõikide avade 

asukohad ja nende laiused, plaani põhjal on koostatud tabel 3.5, milles on välja toodud 

kandepostide arv igas ruumis.  
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Tabel 3.5. Eramu kandepostide arv 

Ruumi 

nimetus 

Ruumi 

number 

Täiskivipostide 

arv 

Poolkivipostide 

arv 

Tuba 1 10 7 2 

Tuba 2 11 10 2 

Tuba 3 13 6 1 

Köök 14 2 1 

Vahekäik 15 2 0 

Sahver 16 4 0 

Trepikäik 19 2 1 

Kokku - 33 7 

Kogu esimese korruse kandepostide pindala Apost1 leidmiseks on vaja liita poolkivi 

kandepostide ja täiskivi kandepostide kogupindalad. Esimese korruse ruumide kõrgus on 

võetud eramu projektis toodud andmete põhjal 2,77 m.  

 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 1 = 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡 + 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝, (3.6) 

kus 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡 on esimese korruse täiskivi kandeposti pindala, m2;  

 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝 – esimese korruse poolkivi kandeposti pindala, m2.  

Täiskivipostide pindala leidmiseks on vaja teada täiskivipostide laiust, korruse kõrgust ning 

täiskivi kandepostide arvu. Piilarite laius on ühe kivi laius ehk 0,25 m.  

 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡 = 𝑎𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡 ∙ ℎ ∙ 𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡, (3.7) 

kus 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡 on esimese korruse täiskivi kandeposti pindala, m2;  

 𝑎𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡 – täiskivi kandeposti laius, m;  

 ℎ – kandeposti kõrgus, m;  

 𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡 – esimese korruse täiskivi kandepostide arv.  

𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡 = 0,25 ∙ 2,77 ∙ 33 = 22,85 m2 

Poole kivi laiuse kandeposti laius on 0,12 m ning kandeposti kõrguse saamiseks tuleb 

korruse kõrgusest lahutada akna ava kõrgus 1,43 m. Esimese korruse poolkivi kandeposti 

pindala  

 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝 = 𝑎𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝(ℎ − ℎ𝑎𝑘𝑒𝑛)𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝, (3.8) 

kus 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝 on esimese korruse poolkivi kandeposti pindala, m2;  

 𝑎𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝 – täiskivi kandeposti laius, m;  
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 ℎ𝑎𝑘𝑒𝑛 – kandeposti kõrgus, m;  

 𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝 – esimese korruse poolkivi kandepostide arv.  

𝐴𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝 = 0,12 ∙ (2,77 − 1,43) ∙ 7 = 1,126 m2 

Kandepostide pindala kokku, vastavalt valemile 3.6 on 23,98 m2. 

Hoone esimese korruse fassaadi pindala ilma avadeta on arvutatud maja projektis näidatud 

seinte pikkuse ja korruse kõrguse järgi. Esimese korruse ruumide välistarindite pindalad on 

toodud tabelis 3.6.  

Tabel 3.6. Eramu esimese korruse välistarindite pindalad 

Ruumi 

nimetus 

Ruumi 

nr 

Täiskivipostide 

pindala, m
2
 

Poolkivipostide 

pindala, m
2 

Akende 

pindala, m
2
 

Välisuste 

pindala, 

m
2
 

Fassaadi 

pindala, 

m
2
 

Tuulekoda 8 0 0 0 1,80 2,44 

Tuba 10 4,85 0,32 4,09 0 19,07 

Tuba 11 6,93 0,32 4,80 1,80 21,07 

Tuba 13 4,16 0,16 2,04 0 16,32 

Köök 14 1,39 0,16 2,76 0 4,94 

Vahekäik 15 1,39 0 0 1,80 2,58 

Sahver 16 2,77 0 0,09 0 10,21 

WC 18 0 0 0 0 4,21 

Trepikäik 19 1,39 0,16 2,76 0 4,05 

Kokku - 22,86 1,13 16,55 5,4 84,89 

Kasutades tabelis 3.6 toodud andmeid ning valemeid 3.3 ja 3.4, saab arvutada esimese 

korruse tarindite soojustakistused. Arvestades seina konstruktsiooni eripära, on valemi 3.3 

järgi arvutatud „Harju“ tüüpi seina soojustakistus kandepostide vahel RHarju ja kandepostide 

kohal RHarju p.  

𝑅𝐻𝑎𝑟𝑗𝑢 = 0,13 + 0,058 + 0,14 + 0,12 + 1,98 + 0,13 + 0,04 ≈ 2,60 m² · K/W 

𝑅𝐻𝑎𝑟𝑗𝑢 𝑝 = 0,13 + 0,058 + 0,14 + 0,12 + 0,86 + 0,27 + 0,04 ≈ 1,62 m² · K/W 

Vastavalt valemile 3.2 saab soojustakistusi teades arvutada „Harju“ tüüpi seina 

soojusläbivuse kandepostide vahel UHarju ning kandepostide kohal UHarju p 

𝑈𝐻𝑎𝑟𝑗𝑢 =
1

2,60
≈ 0,38 W/ (m² · K) 

𝑈𝐻𝑎𝑟𝑗𝑢 𝑝 =
1

1,62
≈ 0,62 W/ (m² · K) 
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Teades välisseina ning selle sees paiknevate kandepostide pindalasid, saab valemi 3.2 järgi 

arvutada esimese korruse välistarindi soojuserikao HT1.  

𝐻𝑇1 = ((84,89 − 23,99) ∙ 0,38 ∙ 1) + (23,99 ∙ 0,62 ∙ 1) ≈ 47,49 W/K 

Teise korruse puitkarkass-seinte soojustus erineb ruumiti ning tuleb leida vastavalt 

konkreetse toa välisseina konstruktsioonile. Tabelis 3.7 on näidatud seina konstruktsioon 

tubade kaupa, toa nr 22 välissein on hiljuti renoveeritud ning kasutatud on kaasaegsemaid 

materjale.  

Tabel 3.7. Teise korruse välisseinte konstruktsioonid 

Välisseina 

asukoht 

Seina konstruktsioon 

Tuba 20 0,021 m laudis + 0,15 m termoliit + ehituspapp + 0,025 m laudis + 0,012 m 
kipsplaat 

Tuba 21 0,12 m silikaattellis + 0,15 m termoliit + ehituspapp + 0,05 m TEP plaat + 0,02 

m lubikrohv 

Tuba 22 0,02 m voodrilaud + 0,025 m tuuletõkkeplaat + 0,2 m kivivill + 0,025 m laudis 
+ 0,012 m kipsplaat 

Tuba 22 ida-

lääne suund 

0,02 m voodrilaud + 0,025 m tuuletõke + 0,05 m kivivill + 0,021 m laudis + 

0,15 m mineraalvatt + ehituspapp + 0,025 m laudis + 0,012 m kipsplaat 

Tuba 23 0,12 m silikaattellis + 0,2 m termoliit + ehituspapp + 0,025 m laudis 

Teise korruse välisseinte soojuserikao arvutamiseks on vaja teada ka arvutatavate tarindite 

pindalasid vastavalt nende konstruktsioonile. Soojuserikao arvutamiseks vajalikud 

välisseinte, akende ja uste pindalad on toodud tabelis 3.8, ruumide tarindi pindalad on 

arvutatud hoone mõõdistamise andmete põhjal [11]. 

Tabel 3.8. Eramu teise korruse välistarindite pindalad 

Ruumi 

nimetus 

Ruumi 

nr 

Akende 

pindala, m2 

Välisuste 

pindala, m2 

Välistarind 

tähistus pindala, m2 

Esik 20 0,92 0 
T20põhi 3,98 

Tpõhi-lõuna 3,67 

Tuba 21 2,00 1,47 
T21lääs 9,09 

Tpõhi-lõuna 13,71 

Tuba 22 2,24 1,89 
T22lõuna 4,70 

T22vintskapp 3,50 

Tuba 23 2,05 0 
T23ida 12,43 

Tpõhi-lõuna 6,72 

Kokku - 7,21 3,36 - 57,79 

Vastavalt valemitele 3.3, 3.4 ja 3.5 ning tabelis 3.8 toodud pindaladele saab leida eramu teise 

korruse välistarindite soojustakistuse ja soojusläbivuse. Arvutustulemused on kantud 
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tabelisse 3.9, tarindi iga kihi soojustakistuse arvutamiseks on kasutatud tabelis 3.2 toodud 

ehitusmaterjalide soojustehnilisi andmeid.  

Tabel 3.9. Eramu teise korruse välistarindite soojustakistused ja soojusläbivused 

Tarindi asukoht Tarindi 

markeering 

Soojustakistus Soojusjuhtivus 

R, m
2
·K/W U, W/ (m²·K) 

Ruumi nr 20 välissein T20põhi 1,73 0,58 

Ruumi nr 21 välissein T21lääs 2,08 0,48 

Ruumi nr 22 välissein T22lõuna 6,70 0,15 

Ruumi nr 22 vintskapi küljeseinad T22vintskapp 4,08 0,21 

Ruumi nr 23 välissein T23ida 3,60 0,28 

Ruumide 20-23 katuse poolsed 

seinad 

Tpõhi-lõuna 2,14 0,47 

Tuginedes tabelitele 3.7 ja 3.8 ning valemile 3.1 on teise korruse välistarindite soojuskadu 

H𝑇2 = 𝐴𝑇20𝑝õℎ𝑖
𝑈𝑇20𝑝õℎ𝑖

+ 𝐴𝑇21𝑙ää𝑠
𝑈𝑇21𝑙ää𝑠

+ 𝐴𝑇22𝑙õ𝑢𝑛𝑎
𝑈𝑇22𝑙õ𝑢𝑛𝑎

+ 

𝐴𝑇22𝑣𝑖𝑛𝑡𝑠𝑘𝑎𝑝𝑝
 𝑈𝑇22𝑣𝑖𝑛𝑡𝑠𝑘𝑎𝑝𝑝

+ 𝐴𝑇23𝑖𝑑𝑎
 𝑈𝑇23𝑖𝑑𝑎

+ 𝐴𝑇𝑝õℎ𝑖−𝑙õ𝑢𝑛𝑎
 𝑈𝑇𝑝õℎ𝑖−𝑙õ𝑢𝑛𝑎

 

Seega  

H𝑇2 = 3,98 ∙ 0,58 + 9,09 ∙ 0,48 + 4,70 ∙ 0,15 + 3,50 ∙ 0,21 + 

12,43 ∙ 0,28 + 24,1 ∙ 0,47 = 22,82 W/K 

 

 

3.4 Soojuserikadu läbi põranda ja lae 

 

Eramu katusealuse pööningu, mis eraldab köetud ruume väliskeskkonnast, võib lugeda 

standardi EVS-EN ISO 6946:2008 kohaselt soojuslikult homogeenseks kihiks, mille 

soojustakistus Ru on 0,06 m2· K/W.  Teise korruse lagi, mis eraldab köetud ruume kütmata 

pööningust, on ehitatud 200 mm paksustest laetaladest, mille vahele ja peale on kuhjatud 

300 mm termoliiti. Lae konstruktsioon seest välja on: 25 mm laudis + ehituspapp + 300 mm 

termoliit. Konstruktsioonidest tulenevalt ei ole teise korruse lagede kaldosad samasuguse 

soojapidavusega kui lae horisontaalne osa. Kaldosas on termoliidikihi paksus 150 mm ning 

sellest tulenevalt on lae selle osa soojustakistus ligikaudu 2 korda väiksem ülejäänud laest. 

Teise korruse lae soojuserikao arvutamiseks saab kasutada valemeid 3.3, 3.4 ja 3.5 ning 

tabelis 3.4 toodud Rsi väärtust üles liikuva soojusvoo puhul. Lae horisontaalse osa 

soojusläbivus Ulagi h ja soojustakistus Rlagi h on  
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𝑅𝑙𝑎𝑔𝑖 ℎ = 0,04 + 0,06 +
0,3

0,12
+ 0,12 +

0,025

0,17
+ 0,10 ≈ 2,97 m2 ∙ K/W 

𝑈𝑙𝑎𝑔𝑖 ℎ =
1

2,97
≈ 0,337 W/(m2 ∙ K) 

Lae kaldosa soojusläbivus Ulagi k ja soojustakistus Rlagi k on  

𝑅𝑙𝑎𝑔𝑖 𝑘 = 0,04 + 0,06 +
0,15

0,12
+ 0,12 +

0,025

0,17
+ 0,10 ≈ 1,72 m2 ∙ K/W 

𝑈𝑙𝑎𝑔𝑖 𝑘 =
1

2,97
≈ 0,582 W/(m2 ∙ K) 

Ehitusprojektis toodud andmete põhjal on leitud teise korruse lae horisontaalse osa pindala 

46,49 m2 ja kaldosa pindala 7,48 m2 [11]. Teades lae soojusjuhtivust vastavalt 

konstruktsioonile ja erineva konstruktsiooniga lae pindalasid, saab arvutada kogu teise 

korruse lae soojuserikao Hlagi.  

𝐻𝑙𝑎𝑔𝑖 = (0,337 ∙ 46,49) + (0,582 ∙ 7,48) ≈ 20,03 W/K 

Kogu hoone soojuskao leidmisel tuleb arvesse võtta kütmata keldri soojuskadu. Kütmata 

keldri ja esimese korruse vaheline põrand on valatud betoonist, taladena on kasutatud 

raudteerelsse. Alt üles on põranda konstruktsioon järgmine: 0,1 m betooni + 0,1 m 

põrandalaagid koos termoliidiga + 0,038 m põrandalaud. Vastavalt standardile EVS-EN  

ISO 1337:2008 on  kütmata keldri ja vahelae soojusjuhtivuse leidmise valem [22] 

1

𝑈𝐾
=

1

𝑈𝑝õ𝑟𝑎𝑛𝑑
+

𝐴𝐾

𝐴𝐾𝑈𝑏𝑓 + 𝑧𝑃𝐾𝑈𝑏𝑤 + ℎ𝐾𝑃𝐾𝑈𝑠𝑒𝑖𝑛 + 0,33𝑛𝑉
, (3.9) 

kus 𝑈𝑝õ𝑟𝑎𝑛𝑑  on esimese korruse põranda soojusjuhtivus, W/(m2·K);  

 𝐴𝐾 – keldri põranda kogupindala, m2;  

 𝑈𝑏𝑓  – keldri põrandaplaadi soojusjuhtivus, W/(m2·K);  

 𝑧 – keldriseina pinnases oleva osa kõrgus, m;  

 𝑃𝐾 – keldripõranda ümbermõõt, m;  

 𝑈𝑏𝑤  – pinnases oleva keldriseina soojusjuhtivus, W/(m2·K);  

 ℎ𝐾 – keldri kõrgus, m;  

 
𝑈𝑠𝑒𝑖𝑛  

– 
väljaspool pinnast oleva keldriseina soojusjuhtivus, 

W/(m2·K); 
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 𝑛 – keldri õhuvahetuse kordarv ühes tunnis;  

 𝑉 – keldri kubatuur, m3.  

Tunnise õhuvahetuskorduse täpse väärtuse puudumisel võib õhuvahetuskorduseks võtta 

n=0,3 h-1. Väärtused Upõrand ja Usein arvutatakse standardis EVS-EN ISO 6946:2008 toodud 

metoodika kaudu, Ubf ja Ubw arvutamise metoodika on standardis EVS-EN  ISO 1337:2008.  

Keldriseina soojusjuhtivuse Ubw arvutamise valem on [22] 

 
𝑈𝑏𝑤 =

2𝜆

𝜋𝑧
(1 +

0,5𝑑𝑡

𝑑𝑡 + 𝑧
) ln (

𝑧

𝑑𝑤
+ 1), 

(3.10) 

kus 𝑑𝑡 on põranda kogupaksus, m;  

 𝑑𝑤 – keldriseina kogupaksus, m.  

Keldripõranda soojusjuhtivuse Ubf  arvutamise valem on [22] 

 
𝑈𝑏𝑓 =

2𝜆

𝜋𝐵´ + 𝑑𝑡 + 0,5𝑧
ln (

𝜋𝐵´

𝑑𝑡 + 0,5𝑧
+ 1), 

(3.11) 

kus 𝐵´ on põranda tunnusmõõtmed, m.  

Põranda tunnusmõõtmed arvutatakse standardis EVS-EN 12831:2003 toodud valemiga [13] 

 𝐵´ =
𝐴𝐾

0,5𝑃𝐾
 (3.12) 

Seina ja põranda võrdväärsete kogupaksuste dt ja dw arvutamise valemid 3.13 ja 3.14 on 

kirjas standardis EVS-EN 12831:2003 [13] 

 𝑑𝑡 = 𝑤 + 𝜆(𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑠𝑒), (3.13) 

kus 𝑅𝑝õ𝑟𝑎𝑛𝑑  on põrandaplaadi soojustakistus, m2·K/W;  

 𝑤 – pinnasest kõrgemal paikneva seina paksus, m.  

 𝑑𝑤 = 𝜆(𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑤 + 𝑅𝑠𝑒), 
(3.14) 

kus 𝑅𝑠𝑒𝑖𝑛 on keldriseina soojustakistus, m2·K/W.  

Keldripõranda plaadi soojustehnilistes arvutustes kasutatakse standardis EVS-EN ISO 

13370:2008 näidatud savise pinnase soojusjuhtivust, λp = 1,5 W/(m·K) [22]. Kütmata keldri 

ja vahelae soojusjuhtivuse arvutamiseks vajalikud algandmed on koondatud tabelisse 3.9. 
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Esimese korruse põranda soojusjuhtivus Upõrand ja väljaspool pinnast oleva keldriseina 

soojusjuhtivus Usein on arvutatud valemitega 3.4 ja 3.3 ning keldri põrandaplaadi ja 

välisseina soojustakistused Rpõrand ja Rsein on arvutatud valemiga 3.4. 

𝑅𝑝õ𝑟𝑎𝑛𝑑 = 0,17 +
0,038

0,17
+

0,1

0,12
+

0,1

1,28
+ 0,04 = 1,34 m2 ∙ K/W 

𝑈𝑝õ𝑟𝑎𝑛𝑑 =
1

1,34
= 0,74 W/(m2 ∙ K) 

𝑅𝑠𝑒𝑖𝑛 = 0,13 +
0,4

1,28
+ 0,04 = 0,48 m2 ∙ K/W 

𝑈𝑠𝑒𝑖𝑛 =
1

0,48
= 2,07 W/(m2 ∙ K) 

Tabel 3.9. Kütmata keldri ja vahelae soojusjuhtivuse arvutamise lähteandmed [10, 21]  

Nimetus ja tähis Väärtus Ühik 

Keldri pindala, AK 75,75 m2 

Keldri kõrgus, 𝒉 2,0 m 

Õhuvahetuse kordarv tunnis, 𝒏 0,30 h-1 

Keldripõranda ümbermõõt, PK 35,5 m 

Pinnases oleva seina kõrgus, 𝒛 1,6 m 

Keldri kubatuur, 𝑽 151,5 m3 

Pinnasest kõrgemal oleva seina paksus, 𝒘 0,4 m 

Pinnase soojusjuhtivus, λp 1,5 W/(m·K) 

Valemite 3.14 ja 3.13 põhjal saab arvutada pereelamu keldriseina ja põranda kogupaksused 

dt ja dw 

𝑑𝑤 = 1,5 ∙ (0,13 + 0,48 + 0,04) = 0,98 m 

𝑑𝑡 = 0,4 + 1,5 ∙ (0,17 + 0,078 + 0,04) = 1,77 m 

𝐵´ =
75,75

0,5 ∙ 35,50
= 4,27 

𝑈𝑏𝑓 =
2 ∙ 1,5

𝜋 ∙ 4,27 + 1,77 + 0,5 ∙ 1,6
∙ ln (

𝜋 ∙ 4,27

1,77 + 0,5 ∙ 1,6
+ 1) = 0,34 W/(m2 · K) 

𝑈𝑏𝑤 =
2 ∙ 1,5

𝜋 ∙ 1,6
∙ (1 +

0,5 ∙ 1,77

1,77 + 1,6
) ∙ ln (

1,6

0,98
+ 1) = 0,73 W/(m2 · K)  

1

𝑈𝐾
=

1

0,74
+

75,75

75,75 ∙ 0,34 + 1,6 ∙ 35,5 ∙ 0,73 + 2 ∙ 35,5 ∙ 2,07 + 0,33 ∙ 0,3 ∙ 151,5
= 1,67 
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Seega 

𝑈𝐾 =
1

1,67
= 0,60 W/(m2 · K) 

Vastavalt valemile 3.1 on võimalik arvutada soojuserikadu läbi kütmata keldri 

väliskeskkonda  

𝐻𝐾 = 𝐴𝐾 ∙ 𝑈𝐾 = 75,75 ∙ 0,60 = 45,45 W/K 

 

 

3.5 Soojuserikadu läbi akende ja uste 

 

Aknaavade suurus avaldab olulist mõju akende soojusjuhtivusele, samamoodi mõjutab 

akende soojapidavust aknaklaasi kihtide arv. Kahekordne aken ei ole nii soojapidav kui 

kolmekordse klaasiga aken, sest aknalaasi enda soojusjuhtivus on võrdlemisi suur ning 

soojapidavust parandab klaasikihtide vahel seisev õhk. Seepärast tuleks purunenud 

klaasikiht parandada võimalikult kiiresti. Individuaalehitaja käsiraamatu andmete põhjal on 

koostatud tabel 3.10, kus on näha akende soojusjuhtivus sõltuvalt nende konstruktsioonist.  

Tabel 3.10. Akende soojusjuhtivus sõltuvalt konstruktsioonist [16] 

Akna teostus 
Akna soojusjuhtivusarv U  

W/(m2·K) 

Ühekordne aken 6,22 

Kahekordne aken 3,05 

Kolmekordne aken 2,11 

Neljakordne aken 1,59 

Uuritava eramu vahetamata aknad on kahekordsed ning seega kasutatakse arvutustes akna 

soojusjuhtivust 3,05 W/(m2·K). Ainsana on 2013. aastal välja vahetatud toa nr 22 välisuks 

ja aknad, kui need vahetati Fenestra poolt valmistatud kolmekordse pakettklaasiga puit-

alumiiniumraamiga akende ja ukse vastu. Akende laius on 700 mm, kõrgus 1600 mm ning 

ukse laius on 900 mm, kõrgus 2100 mm. Nii uks kui aknad on ühesuguse konstruktsiooniga, 

Fenestra FENIX seeriast, mille U-arv on 0,88 W/(m²·K) [23]. 

Hoone kaks välisust on hiljuti vahetatud AS Viljandi Aken ja Uks poolt toodetud standardse 

välisukse vastu, mille soojapidavus on tootja andmetel 1,0 W/m2·K [24]. Teisel korrusel on 
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vahetamata üks rõdule viiv uks ning esimese korruse hoovi poole, kütmata verandasse 

avanev uks. Mõlemad vahetamata uksed on oma konstruktsioonilt ja profiililt sarnased 

kahekordsete akendega. Uste ülemine pool on klaasitud, alumisel poolel on klaasi asemel 20 

mm paksune puitlaastplaat. Kuna kahekordsed uksed on konstruktsioonilt ja profiililt eramu 

akendega sarnased ning ka õhuvahe kahe kihi vahel on sama, võib uste soojusjuhtivuseks 

valida võrdseks eramu akende omaga ehk 3,05 W/(m2·K).  

Tabelites 3.6 ja 3.7 esitatud andmete põhjal on arvutatud eramu vahetamata kahekordse 

klaasiga puitakende ja uste pindalad Aaken p = 21,52 m2 ja Auks p = 3,27 m2, vahetatud 

puitalumiinium akende ja ukse pindalad A al = 4,13 m2 ning vahetatud välisuste pindala Auks  

= 3,6 m2. Teades akende ja uste soojusjuhtivust, saab arvutada hoone soojuserikao läbi 

akende ja uste, HAU.  

𝐻𝐴𝑈 = 21,52 ∙ 3,05 + 3,27 ∙ 3,05 + 4,13 ∙ 0,88 + 3,6 ∙ 1,0 = 82,84 W/K 

 

 

3.6 Soojuserikadu läbi külmasildade 

 

Külmasillad on piirdetarindite sellised kohad, kus soojusläbivus erineb lokaalselt tarindi 

normaalsest väärtusest. Külmasillad tekivad, kui piirde konstruktsioonist tingituna on 

isolatsioonikiht õhem ja tarindi soojusjuhtivus suurem. Sellised kohad võivad olla näiteks 

seina ja põranda liitumise koht, läbiviigud, ukse- või aknaava servad tarindis. Külmasillad 

põhjustavad täiendavaid soojuskadusid ning madalama temperatuuriga tarindi pinnale 

kondenseeruv veeaur on hea elukeskkond inimestele kahjulikele mikroorganismidele. 

Niiskuse kondenseerumisega võib kaasneda ka seinte määrdumine ja ruumi jahedamates 

nurkades kondenseerunud vesi võib kahjustada ruumi siseviimistlust.  

Külmasildasid võib vastavalt soojalekke geomeetriale jagada joon- ja punktkülmasildadeks. 

Joonkülmasildasid leiab välisseinte, lagede ja põrandate liitumiskohas, samuti akende ja uste 

ümber. Lisaks konstruktsioonist tulenevatele külmasildadele võib neid põhjustada ka 

lohakalt ja ebaühtlaselt paigaldatud soojustus või soojustusmaterjali märgumine. 

Punktkülmasillad tekivad soojustusmaterjali läbistamisel näiteks kinnitusvahenditega, 

soojuskadude seisukohast on punktkülmasillad väikese tähtsusega ning neid ei arvestata. 
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Standardi EVS-EN ISO 14683:2008 järgi on külmasilla põhjustatud soojuskao leidmise 

valem [25]   

 𝐻𝜓 = ∑ 𝑙𝑖Ψ𝑖 + 𝑋𝑖 , (3.5) 

kus 𝐻𝜓 on külmasilla soojuserikadu, W/K;  

 𝑙𝑖 – tarindi (i) joonkülmasilla pikkus, m;  

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

 𝑋𝑖 – tarindi (i) punktkülmasilla soojusjuhtivus W/(m·K).  

Erinevat tüüpi konstruktsioonide liitekohas esinevate joonkülmasildade soojuserikadu saab 

leida standardites esitatud arvutuslikul meetodil, kasutades selleks loodud programme nagu 

Flixo, THERM, AnTherm, ning kasutades külmasildade katalooge või Majandus- ja 

taristuministri määruses „Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika“ esitatud tarindi 

liitekoha joonsoojusläbivust. Käesolevas töös kasutatakse standardis EVS-EN ISO 

14683:2008 esitatud joonkülmasildade sisemiste mõõtmete väärtuseid, mis on koos 

pereelamu 1974 aasta mõõtmistulemuste põhjal arvutatud joonkülmasildade pikkustega 

kantud tabelisse 3.11.  

Tabel 3.11. Elamu külmasildade pikkused ja väärtused [25] 

Joonkülmasilla asukoht 
Joonsoojuskadu Joonkülmasilla pikkus 

Ψ, W/(m·K) li, m 

Välisseina välisnurk -0,15 14,0 

Välisseina sisenurk 0,05 8,4 

Välisseina ja siseseina liitekoht 1,0 11,2 

Välisseina ja II korruse põranda liitekoht 0,60 34,15 

Välisseina ja I korruse põranda liitekoht 0,10 34,15 

Katuslae ja välisseina liitekoht 0,70 27,81 

Akende ja uste liitekoht silikaattellis-seinas 0,40 74,68 

Akende ja uste liitekoht puitkarkass-seinas 0,15 12,64 

Tabelis 3.11 olevate andmete ja valemi 3.5 kaudu leitakse hoone soojuserikaod läbi 

külmasildade.  

𝐻𝜓 = −0,15 ∙ 14 + 0,05 ∙ 8,4 + 1,0 ∙ 11,2 + 0,60 ∙ 34,15 + 0,1 ∙ 34,15 + 0,70 ∙ 27,81

+ 0,40 ∙ 74,68 + 0,15 ∙ 12,64 = 84,66 W/K 
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3.7 Pereelamu soojuserikadude summa 

 

Olles leidnud soojuserikaod väliskeskkonda läbi välisseinte, katuse, külmasildade, akende 

ja uste ning kütmata keldri, saab leida soojuserikadude summa Hkogu.  

𝐻𝑘𝑜𝑔𝑢 = 𝐻𝐾 + 𝐻𝑇1 + 𝐻𝑇2 + 𝐻𝐴𝑈 + 𝐻𝑙𝑎𝑔𝑖 + 𝐻𝜓 

𝐻𝑘𝑜𝑔𝑢 = 45,45 + 47,49 + 22,82 + 82,84 + 20,03 + 84,66 = 303,29 W/K 

Joonisel 3.4 on parema ülevaate saamiseks graafiliselt näidatud eramu soojuserikaod ja 

nende osakaal kogu hoone soojuserikaost. Soojuserikadude analüüsimisel selgub, et üle 

poole kogu hoone soojakadudest on tingitud uste ja akende madalast soojapidavusest ja 

külmasildadest.  

 

Joonis 3.4. Pereelamu soojuserikadu läbi tarindite ja külmasildade, W/K  

Vastavalt valemile 3.1 saab eelnevate arvutustulemuste põhjal arvutada kogu hoone 

arvutusliku soojuskao Φkogu.  

Φ𝑘𝑜𝑔𝑢 = (𝐻𝐾 + 𝐻𝑇1 + 𝐻𝑇2 + 𝐻𝐴𝑈 + 𝐻𝑙𝑎𝑔𝑖 + 𝐻𝜓) ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) 

Φ𝑘𝑜𝑔𝑢 = (45,45 + 47,49 + 22,82 + 82,84 + 20,03 + 84,66) ∙ (20 − (−21)) = 12,43 kW 

Φkogu arvutamisel on kasutatud välisõhu arvutuslikku välisõhu temperatuuri, mis Tallinnas 

on -21 °C [14]. Φkogu=12,43 kW näitab, et välisõhu temperatuuri -21 °C korral on pereelamu 

soojuskadu 12,43 kW.  

Eramu veel vahetamata uste ja akende väljavahetamisel Fenestra FENIX seeria või paremate 

akende vastu oleks soojakadu läbi akende ja uste võimalik vähendada vähemalt 65%. Uste 

84,66

82,84

70,31

45,45

20,03

läbi külmasildade

läbi akende ja uste

läbi välistarindi

läbi kütmata keldri

läbi katuse
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ja akende vahetamisel sooja- ja õhukindlamate vastu tuleb arvestada lisakulutustega hoone 

õhuvahetuse tagamiseks. Joonisel 3.5 on võimalik võrrelda esimese korruse puitakende ja 

teisele korrusele paigaldatud puitalumiinium-akende soojusjuhtivuse erinevust. 

Vasakpoolsel fotol on näha Fenestra FENIX seeria aken, parempoolsel vahetamata 

kahekordne aken.  

 

Joonis 3.5. Vahetatud ja vahetamata aknaid võrdlevad termokaamera fotod: vasakul 

Fenestra FENIX seeria aken, paremal vana kahekordne puitraamiga aken 

Joonisel 3.6 on näha soojuskaod läbi akende ja välistarindi. Esimese korruse keskmine osa 

on kütmata veranda, mille aknaklaasid on osaliselt purunenud. Paremal ja vasakul on näha 

vahetamata aknaid ja soojuskadu läbi välisseina. Teise korruse uks ja aknad on vahetatud.  

 

Joonis 3.6. Termokaamera foto välistarindi ja akende soojuskaost 
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Joonisel 3.7 on fotod termokaameraga tuvastatud soojuskadudest, mis on põhjustatud 

külmasillast (vasakul) ja kütmata keldrist (paremal).  

 

Joonis 3.6. Termokaamera foto kütmata keldri ja külmasilla soojuskaost 

Välisfassaadi soojustamisega saab vähendada külmasildadest ja välistarindist tingitud 

soojuskadusid, kuid välisseinale soojustusmaterjali lisamisega muutub nii hoone välisilme 

kui ka niiskusrežiim. Soojuskadu läbi kütmata keldri moodustab 15% kogu hoone 

soojuskadudest ning selle vähendamiseks tuleks soojustada hoone sokkel.  

Kui vaadata pereelamu aastast elektrienergia tarbimist 5698,92 kWh ja 4 tonni kivisöe 

põletamisel saadava soojusenergia  summat 27 256 kWh, siis on eramu aastane energiatarve 

32 954,92 kWh. Energiatõhususarvu ETA saamiseks on vaja summeerida kogu tarnitud 

energia ja tulemus jagada köetava pinnaga. Tarbitud elektrienergia ja kivisöe alumise 

kütteväärtuse ning köetava pindala suhteks ETA=32 954,92/113,3= 290,86 kWh/a·m2. See 

näitab, et hoone olulise rekonstrueerimise käigus tuleb energiatarvet vähendada vähemalt 

27,8%, et saavutada energiatõhususe minimaalne nõutud piirmäär 210 kWh/(m2·a). 

Energiamärgise skaalal vastab uuritav elamu F klassi nõuetele.  
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4. KÜTTESÜSTEEM 

 

4.1 Küttesüsteemi üldiseloomustus  

 

Pereelamus sobiliku sisekliima tagamiseks vajalik soojusenergia saadakse keskküttekatlas 

tahkekütuse põletamise teel. Projekti kohaselt kavandati hoone kütmiseks keskküttekatel 

BHИИCTO, mis paigaldati keldrisse ning ühendati eramu küttetorustikuga. Küttesüsteemi 

jagunemine toimub juba katla peal, kus katlast väljunud küttevesi jaotatakse teise korruse 

paisupaagi, WC ja vannitoa ning radiaatori kontuuride vahel. Teise korruse lae all paiknevas 

paisupaagis jaguneb küttesüsteem omakorda erinevate küttekontuuride vahel. Paisupaagi 

peamine ülesanne on küttevee soojendamisel selle mahu suurenemise kompenseerimine. 

Küttesüsteem ei ole suletud ega survestatud ning küttevee soojuspaisumise tagajärjel 

suurenenud maht võib ületada paisupaagi mahtu, sellest tulenevalt varustatakse paisupaagid 

ülejooksutoruga, mida mööda saab vee paisupaagi täitumise korral keldri äravoolutrappi 

juhtida. Paisupaagi maht ligikaudu 50 liitrit vastab kirjanduses [16] soovitatule. Viimase 

küttesüsteemi remondi käigus märgiti üles küttesüsteemi veemaht, täielikult tühjendatud 

küttesüsteemi mahtus 510 liitrit vett temperatuuril 7°C. Süsteemi veemahtu mõõdeti eramu 

veemõõdikuga ning süsteemi täitmise ajal vett mujal ei tarbitud. 

Malmist keskküttekatel BHИИCTO, olles madala leegi katel, on mõeldud eelkõige 

kivisöega kütmiseks. Küttekolde maht sõltub omavahel kokku ühendatud sektsioonide 

arvust, uuritavas pereelamus koosneb keskküttekatel 6 sektsioonist. Katla plussiks võib 

pidada suurt küttematerjali valikut, katelt võib kütta kivisöe, küttepuude ja briketiga ning 

põleti lisamisega saaks kütusena kasutada ka vedelkütust. Võrreldes teraskateldega võib 

malmkatla eluiga pidada pikemaks, uuritavas eramus on keskküttekatelt vahetatud üks kord, 

13 aastat pärast hoone valmimist. Teine katel töötab suuremate tõrgeteta alates 1981. aastast. 

Katla kasutegurit ei ole varem mõõdetud ning katla kasuteguri hindamine on üks pereelamu 

energiatõhususe analüüsi eesmärkidest. Katlast väljuva vee temperatuur on normaalse 

kütmise korral 80 kuni 90 kraadi ning katlasse siseneva vee temperatuur ligikaudu 50 kuni 

70 kraadi. Vee tiheduse muutumine ja suure läbimõõduga küttesüsteemi torustik tagab 
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loomuliku tsirkulatsiooni tekkimise. Katlas soojendatud vee tihedus on väiksem ning soe 

vesi tõuseb üles. Jõudes paisupaaki, jaotub vesi küttekontuuridesse, muutub jahtudes 

raskemaks ja liigub tagasi katlasse. Loomuliku tsirkulatsiooniga küttesüsteemi eeliseks on 

sõltumatus tsirkulatsioonipumpadest.  

Küttesüsteemi registrid on valatud esimese ja teise korruse vahelae konstruktsiooni, WC-s 

ja vannitoas on küttekontuurid põrandas ja ruume eraldavas vaheseinas ning köögis on 

küttekontuur valatud põrandasse. Joonistel 4.1 ja 4.2 on näha küttekontuuride paikemist 

korruseid eraldavas vahelaes.  

 

 

Joonis 4.1. Küttekontuur esimese ja teise korruse vahelaes 

 

 

Joonis 4.2. Küttekontuur vahelaes ja tagasivool katlasse  



39 

 

4.2 Küttesüsteemi analüüs 

 

16.01.2016 teostati 6 sektsioonist koosneva keskküttekatla suitsugaaside analüüs 

selgitamaks välja katla ligikaudne kasutegur. Katse teostati puitbriketiga, mis vahetab välja 

varasemalt peamise kütusena kasutatud kivisöe, katses kasutatava puitbriketi kütteväärtus 

on tootja andmetel 4,95 MWh/t ja niiskuse sisaldus 7,5% [26]. Suitsugaaside analüüsimiseks 

kasutati Testo suitsugaasi analüsaatorit. Kütmise katse alguses oli katel jahtunud ning 

temperatuur katla veesärgis oli 16 °C. Katse käigus põletati katlas 19,44 kg puitbriketti ning 

katlast väljuva vee temperatuur tõusis 68 °C-ni. Testo suitsugaaside analüsaator arvutab 

mõõteseade kolde kasuteguri suitsugaasi ja keskkonna temperatuuri ning suitsugaasis 

mõõdetud CO ja CO2 sisalduse järgi. Katseandmete põhjal on koostatud joonised 4.1 ja 4.2, 

kus esitletakse katlast väljuva vee ning kolde arvutusliku kasuteguri ja temperatuuri 

muutumine katse käigus.  

 

Joonis 4.1. Katlast väljuva vee temperatuuri muutumine katse käigus 

 

 

Joonis 4.2. Katla kasutegur ja väljuvate suitsugaaside temperatuur 
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Katla kütmiskatse arvutuslik kasutegur oli 62% ja võrreldes kaasaegsete katelseadmetega 

võib malmist keskküttekatelt BHИИCTO pidada madala kasuteguriga küttekoldeks. Praegu 

müügil olevate malmkatelde kasutegur on reeglina üle 75%, pelleti- ja briketikateldel ligi 

90%.  

 

 

4.3 Kütuste valik 

 

Küttematerjali valikul tuleb arvestada ühelt kütuselt teisele üleminekuks vajalike 

investeeringute ja uut tüüpi kütuse ladustamise vajadustega. Pereelamu kohta on teada, et 

katla kasutegur on ligikaudu 62% ja aastane kivisöe kulu on varasematel aastatel olnud 

keskmiselt 4 tonni aastas. Viimati tellitud ja kasutatud kivisöe osas on müüja OÜ Canker-

UL tellinud Tallinna Tehnikaülikoolist kütuse analüüsi. Analüüsi tulemusena selgitati välja, 

et kivisöe alumine kütteväärtus tarbimisaines oli 24,54 MJ/kg ehk 6,814 kWh/kg, analüüsi 

sertifikaat on toodud lisas C.  

Katla ja sellest tulenevalt ka võimaliku kasutatava kütuse muutmine on uuritavas pereelamus 

tõusnud päevakorda nii energiatõhususe kui kasutatava katla eluea seisukohast. Võrreldes 

kaasaegsete kateldega, mille kasutegurid sõltuvalt katla ehitusest ja kasutatavast kütusest on 

vahemikus 75-95%, oleks saavutatav energia kokkuhoid märgatav. Uute küttekollete valikus 

ei ole kivisöekatelt, sest kivisöe põletamisel tekib märkimisväärselt suurem kogus tuhka, 

kütuse transportimine hoone kütusehoidlasse on tülikas ning kivisüsi määrib oluliselt 

rohkem kui teised kütused. Uue katla valikus on Eestis, Viljandi Metalli poolt toodetavad 

halupuukatel Molle ja pelletikatel Pelle, briketikatel Atmos ja gaasikatel Vitodens. Võrdluste 

aluseks on võetud olemasoleva keskküttekatla BHИИCTO kasutegur, aastane kütusekulu ja 

Majandus- ja Taristuministri määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ 

lisas 5 toodud kütuste alumised kütteväärtused tarbimisainest [27]. Kivisöe alumise 

kütteväärtusena tarbimisainest kasutatakse lisas C toodud Tallinna Tehnikaülikooli kütuse 

analüüsi raporti.  Tabelisse 4.1 on koondatud kütuste alumised kütteväärtused mahuühiku 

järgi. 
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Tabel 4.1. Kütuste alumised kütteväärtused mahuühiku kohta 

Kütus Kivisüsi Halupuu Pellet Brikett Maagaas 

Alumine 

kütteväärtus 

tarbimisaines 

6,814 
kWh/kg 

1300 
kWh/m³ 

4,6 
kWh/kg 

4,6 
kWh/kg 

9,3 
kWh/m³ 

Tabelis 4.2 on esitatud erinevate katelde kasutegurid ja kasutatava kütuse liik.  

Tabel 4.2. Erinevate katelde kasutegurid 

Katel Kasutatav kütus Katla kasutegur Kütuse hind 

BHИИCTO Kivisüsi 62% 173 €/t [32] 

Pelle Puitpellet 90% [28] 190,9 €/t [33] 

Molle Halupuu 75% [29] 39€/rm [34] 

Atmos Brikett / halupuu 90% [30] 158,3 €/t [33] 

Vitodens Maagaas 97% [31] 0,35 €/m3 [35] 

Nelja tonni ehk pereelamu aastase kulu kivisöe põletamisel on võimalik saada soojusenergiat  

kuni 27,26 MWh. Arvestades olemasoleva katla kasutegurit ligikaudu 62%, kasutatakse 

eramu kütmiseks 16,90 MWh, ülejäänud 10,36 MWh soojusenergiat väljub koldest 

soojuskaona suitsugaasides ja mittetäieliku põlemisena, tingituna katla madalast 

kasutegurist. Kütuste kulu arvutamisel võetakse aluseks, et hoone sisekliima tagamiseks 

ilma välistarindite soojustakistuse tõstmiseta vajatakse ligikaudu 16,90 MWh soojusenergiat 

aastas. Tabelite 4.1 ja 4.2 andmete põhjal arvutatud erinevat tüüpi kütuste aastane kulu koos 

kasutatava katla kasuteguriga.  

Tabelis 4.3 toodud andmetest selgub, et aastast kütusekulu ja kütuse hinda arvestades on 

kõige mõistlikum kütta briketiga, kõige kulukam pelletiga. Küttekollete tõhususe seiskohast 

on pelletikatel ja briketikatel ühesuguse kasuteguriga. Kadude lahtris on näidatud küttekolde 

kasutegurist tulenev soojuskadu suitsugaasides. Küttesüsteemi renoveerimise ja uue katla 

soetamisega seonduvaid kulusid antud töös ei käsitleta.  

Tabel 4.3. Kütuste aastase kulu ja maksumuse võrdlus 

Kütus 
Katla 

kasutegur 

Aastane 

kütuse 

kulu 

Kasutatava kütuse 

kütteväärtus, 

MWh 
kaod, MWh maksumus, € 

Kivisüsi 62% 4000 kg 27,27 10,36 692 

Halupuu 75% 17,33 rm 22,53 5,633 675 

Pellet 90% 4081 kg 18,78 1,878 779 

Brikett 90% 4081 kg 18,78 1,878 646 

Maagaas 97% 1873 m3 17,42 0,5226 655 
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5. ELEKTRISÜSTEEM 

 

5.1 Üldiseloomustus 

 

Vaate tee 10 eramu elektrijuhtmestik võeti riiklikult vastu aastal 1966, sellest ajast ei ole 

hoone elektrisüsteeme vahetatud. Kaablid paigaldati eluruumide seintesse ja lagedesse 

Bergmanni torusse, harukarpides on ühendused kinni keevitatud. Liitumislepingu järgselt on 

lubatud hoone peakilbis kasutada kuni 63 A peakaitset, kuid Eesti Energia iseteeninduse 

andmetel on peakilpi paigaldatud 40 A peakaitse. Hoone kaabeldus on 50 aastat vana ning 

remondi käigus selgus, et kaablite isolatsioonikiht on muutunud hapramaks ning võib 

liigutades mureneda. Suuremal osal seinakontaktidest ja valgustitest puudub maandusjuhe, 

maandusjuhtmega on varustatud ainult 150 l boileri ja vannitoa valgustid ja seinakontaktid. 

Olemasolevate seinakontaktide ja valgustite jaoks maandusjuhtme lisamiseks tuleb kogu 

hoone elektrijuhtmestik välja vahetada. Seinu lõhkumata ei ole elektrisüsteemi võimalik 

renoveerida, kuid arvestades vananenud isolatsiooniga kaasnevat tuleohtu, oleks mõistlik 

kogu juhtmestik asendada uutega võimalikult kiiresti.  

Võrreldes hoone ehitamisaegse elektrienergia tarbimisega, kui kasutati vaid mõnda 

kodumasinat, on tänaseks päevaks tarbimine oluliselt suurenenud. Kuna pereelamu 

juhtmestikus on kasutatud ainul vaskkaableid ristlõikepindalaga minimaalselt 2,5 mm2 ning 

faaside jaotus tubade vahel on võrdne, siis ei ole ka tänapäevaste tarbimiste juures 

ülekoormuse tõenäosus kuigi suur. Ülekoormuse kaitseks on paigaldatud E27 sokliga 16A 

automaatkaitsmed või 16A sulavkaitsmed. 

 

 

5.2 Elektrienergia tarbimine 

 

Eesti Energia kodulehel on võimalik tutvuda elektrienergia tarbimisajalooga, koostada 

graafikuid elektrienergia tarbimise kohta päevas, nädalas, kuus ja aastas. Käesolevas töös 

uuritava pereelamu elektrienergia tarbimisi vaadatakse ajavahemikul 01.04.2015 kuni 

01.04.2016. Lisaks Eesti Energia kodulehelt saadud tarbimisajaloole on 
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energiakulumõõtjaga Brennenstuhl PM 231 E mõõdetud erinevate kodumasinate ja 

seadmete energiatarvet oote- ning töörežiimis.  

Brennenstuhl PM 231 E on pistikupesasse ühendatav mõõteriist, millega on võimalik mõõta 

voolutugevust kuni 16 A ja võimsust kuni 3600 W. Lisaks voolutugevusele ja võimsusele 

saab mõõta toitepinget vahemikus 190 kuni 276 V ning sagedust vahemikus 45 kuni 65 Hz. 

Tootja lubab seadme mõõteviga pinge mõõtmisel kuni 1%, voolu mõõtmisel kuni 1% või 

0,01 A ning võimsuse mõõtmisel kuni 1% või 0,2 W [36]. Arvestades seadme paigaldamise 

lihtsust ning tulemite täpsust on kasutatav mõõteriist hea lahendus majapidamise 

voolutarbimise kaardistamiseks ning võimalike elektrienergiat raiskavate seadmete 

väljaselgitamiseks. Seadmete energiatarbe määramiseks ühendati uuritav seade läbi 

võimsuse mõõtja PM 231 E vooluvõrku ning nädala möödudes fikseeriti tarbitud võimsus. 

Mõõtetulemused jagati läbi mõõtmiseks kulunud päevade arvuga ning korrutati 30-ga.  

2015. aastal oli eramu summaarne päevase ja öise elektrienergia tarve 5698,92 kWh, millest 

3064,38 kWh tarbiti päevase tariifi alusel ning 2634,54 kWh öise tariifi ajal. Päevane tariif 

kehtib suvel ajavahemikul 07:00 – 23:00 ning talvisel erioodil 08:00 – 00:00. Eesti Energia 

2015. aasta elektritarbimise teatise andmetel on koostatud joonis 5.1, millel on näha 

elektrienergia tarbimise muutumine kuude lõikes. Elektritarbimise teatis on toodud lisas F.  

 

Joonis 5.1. Vaate tee 10 eramu elektrienergia tarbimine 2015. aastal 

 

On näha, et alates augustist tõuseb elektrienergia tarbimine märgatavalt, selle üheks 

põhjuseks on remonttööde algus augustis ning sellega kaasnev lisavalgustite ja 
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elektritööriistade kasutamine. Joonisel 5.2 on võrdlusena näidatud 2014. aasta elektrienergia 

tarbimine ning hüppelist elektrienergia tarbe suurenemist augustis ei ole näha. Alates 2014. 

aasta keskpaigast muudeti elektrienergia lepingut ning mindi üle kahetariifsele paketile, 

sellest tulenevalt ei ole võimalik võrrelda 2014. ja 2015. aasta päevase ja öise tariifiga 

tarvitatud elektrienergia kogust. Joonisel 5.2 nähtav elektrienergia tarbimise järsk 

vähenemine märtsis ja hüppeline tõus aprillis on tõenäoliselt tingitud kaugloetava arvesti 

info edastamise veast. 

 

Joonis 5.2. Vaate tee 10 eramu elektrienergia tarbimine 2014. aastal 

2014. aastal tarbiti elektrienergiat kokku 5692,92 kWh ning 2015. aastal 5735,04 kWh. 

Seega kasvas 2015. aastal elektrienergia tarbimine vaid 0,62%.  

 

 

5.3 Energiakasutuse parenduse võimalused 

Pärast mõõtetulemuste analüüsimist on näha, millised kodumasinad ja seadmed tarvitavad 

kõige rohkem elektrienergiat. Suurima osakaalu igakuisest elektrienergia tarbimisest 

annavad kaks elektriboilerit, mille summaarne energiatarve ühes kuus on ligikaudu 111 

kWh. On soovituslik elektriboilerite tööaega piirata selliselt, et need töötaksid vaid öösel, 

kui elektrienergia hind on soodsam, kuid sellise tarbimisharjumuste muutmisega hoitakse 

kokku raha, mitte aga energiat. Tarbevee temperatuuri seadmisel peab arvestama, et vee 

temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra kulub energiat ilma kadudeta 4200 J/kg. See 

tähendab, et keskmise tarbimisega 2 m3 sooja vett kuus kulutatakse elektriboileriga iga 

kraadi temperatuuri tõstmise peale vähemalt 2,3 kWh elektrienergiat.   
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Kui vee soojendamise peale on juba energiat kulutatud, on energiakasutamise seisukohast 

mõistlik hallveest jääksoojuse kättesaamine ning uuesti tarbevee soojendamiseks 

kasutamine. Heitvee soojustagastuse seadmeid on erinevat tüüpi: otsevooluga, 

soojussalvestiga, soojuspumbaga. Otsevooluga soojustagastite miinuseks on madalam 

kasutegur, sest tagastatav soojus tuleks kohe ära kasutada, soojussalvestiga lahenduse puhul 

salvestatakse heitveest saadav soojus vahemahutisse. Majapidamistes, kus käiakse sageli 

vannis, on mõistlik valida suurema investeeringumahuga, kuid efektiivsem soojussalvestiga 

lahendus. Arvestades, et hoonesse siseneva külma vee temperatuur on ligikaudu 8°C ning 

hoonest väljuva halli vee temperatuur 25°C, on siseneva ja väljuva vee temperatuuride vahe 

Δt = 17°C. Kasutades vee erisoojust 4200 J/kg·K, saab leida soojustagastusega 

reoveesüsteemi kasutamisega teoreetiliselt kokku hoitava energia koguse. Soojustagastusega 

reoveesüsteem võimaldab ideaaltingimustel hoida kokku 71,4 kJ energiat iga tarbitud liitri 

vee kohta, mis tähendab 2m3 sooja vee tarbimise korral 142,8 GJ ehk 39,67 kWh. Täpne 

kokkuhoid sõltub paigaldatud süsteemi kasutegurist. 

Eesti kliimas on pimedat ja hämarat aega võrdlemisi palju ning sellest tulenevalt kasutatakse 

ruumides sobiliku valgustustaseme saavutamiseks tehisvalgust. Eesti Energia hinnangul 

võivad valgustid tarbida kuni neljandiku leibkonna tarbitud elektrienergiast ning sellest kuni 

80% oleks võimalik hoida kokku, kui kasutada energiasäästlikumaid lampe [37]. 

Valgustusele kuluva elektrienergiat saab vähendada mitmel viisil, vahetades hõõg- ja 

halogeenlambid välja säästlikemate LED- või kompaktluminofoorlambi vastu, kasutades 

valgustite reguleerimiseks liikumisandureid või neid dimmerdades. Enne lambi vahetamist 

tuleb kaaluda, kas vahetada välja kõik lambid või ainult need, mille kasutusintensiivsus on 

suurem. WC-s olev halogeenlamp põleb päevas kuni mõnikümmend minutit sõltuvalt 

leibkonna suurusest ning selle vahetamine LED lambi vastu ei pruugi esmapilgul olla 

majanduslikult mõistlik. Lambi poolt tarvitatava elektrienergia maksumuse leidmiseks on 

vaja teada lambi võimsust, tööaega ööpäevas ning elektrienergia 1 kWh hinda.  

GU10 sokliga 50 W halogeenlambi saab osta Elektripood veebipoest alates 1,37€/tk ning 

lambi eeldatav eluiga on ligikaudu 2000 tundi. Lambi vahetamisel samaväärse valgusvooga 

LED lambi vastu tuleks valida LED lamp võimsusega ligikaudu 7 W, sellise LED lambi hind 

näiteks Oomipoe veebipoes on 6,20€. LED lambi eeldatav eluiga vähemalt 15 000 töötundi 

on üle seitsme korra pikem kui samaväärsel halogeenlambil. Arvestades LED lambi 

eeldatavat eluiga 15 000 töötundi, tarvitab 7W LED lamp selle aja jooksul 105 kWh 
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elektrienergiat, mille eest tuleb uuritava pereelamu viimase 6 kuu keskmise elektrienergia 

hinna põhjal tasuda 8,56€. Tarbitud elektrienergia hinnale lisandub lambi soetamisega 

kaasnev kulu, 6,20€. Samal ajaperioodil 50W halogeenlampi kasutades kulub elektrienergiat 

750 kWh, mille eest tuleb tasuda 61,14. Tarbitud elektrienergia maksumusele tuleb lisada 

halogeenlambi lühemast elueast tingitud lambi vahetamisega kaasnev kulu. 15 000 töötunni 

saavutamiseks on vaja osta keskmiselt 7 halogeenlampi, mis kokku maksab 9,59 €. Joonisel 

5.3 on näha kulutused 50W halogeenlambi ja 7W LED-lambi kasutamisel 15 000 töötunni 

jooksul, kui elektrienergia hinnaks on võetud 0,815€/kWh.  

 

Joonis 5.3. LED- ja halogeenlambi kasutamise kulud 15 000 töötunni jooksul 

Joonisel 5.3 esitatud tulpdiagrammil on näha, et LED lampide kõrgem ostuhind ei ole 

pikema aja jooksul määrav, sest LED lambi eluiga on halogeenlambi omast kordi pikem 

ning energiatarve kuni 86% väiksem.   

Vee soojendamisele ja valgustusele kuluva elektrienergia kõrval tuleb vaadata 

majapidamises kasutatavaid seadmeid ja nende energiatarvet. Lisas D on toodud pereelamu 

elektriseadmete energiatarbe mõõtmiste tulemused töörežiimis, ooterežiimis ja seadmete 

energiatarve ühes kuus.  

Enamik koduseadmeid tarvitavad elektrienergiat ka ooterežiimis ning väiksemate seadmete 

puhul ei erine töö- ja ooterežiimi energiatarve oluliselt. Arvestades, et öösel, kui elanikud 

magavad ja päeval, kui nad viibivad tööl või koolis, ei ole vaja hoida vooluvõrgus 

televiisoreid, digibokse, lauaarvuteid, mõnel juhul ka WiFi ruuterit ning teisi seadmeid, võib 

suure hulga koduelektroonikat ligikaudu pooleks ööpäevaks vooluvõrgust lahti ühendada. 

Mõõtetulemusi analüüsides on näha, millised seadmed kasutavad ööpäevas enim 
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elektrienergiat ja milliste seadmete tööaja piiramine võiks energiat kokku hoida. Graafiline 

ülevaade pereelamus kasutatavate seadmete energiatarbest ühes kuus on toodud lisas E.  

Suveperioodil ei kasutata elektriradiaatorit ja soojapuhurit ning nende arvelt väheneb kuine 

elektritarbimine ligikaudu 163 kWh. Suurim ooterežiimis energiat tarbiv seade, vana 

kineskoop televiisor, tarvitab vooluvõrgus ootel olles igas tunnis 14,9 W, mis teeb 

energiatarbes kuus 10,73 kWh. Arvestades, et töötavad inimesed kasutavad koduseadmeid 

kuni 8 tundi ööpäevas, võib lisaks ooterežiimi jäetud seadmetele vähemalt 16 tunniks välja 

lülitada ka lauaarvuti ja Wifi seadmed. Seadmete ooterežiimi asemel vooluvõrgust lahti 

ühendamisel ja ebavajalike seadmete väljalülitamisel võib saavutada energiasäästu vähemalt 

74,42 kWh kuus.  

Elektriseadmete tarbimiste mõõtmine näitab, et ooterežiimi jäänud seadmete energiatarve 

võib kuu summaarset energiatarvet oluliselt mõjutada. Pereelamus on potentsiaali energia 

kokkuhoiuks, kuid teadlike otsuste tegemiseks ja tarbimisharjumuste muutmiseks ei saa ilma 

seadmete tarbimise mõõtmiseta energiasäästu suurust hinnata. Ka valgustite uuendamine 

energiatõhusamate vastu annab pikemas perspektiivis märgatava energia- ja rahasäästu, 

sõltumata esialgu suurena tunduvast investeeringust. Küttesüsteemi renoveerimisel tuleks 

kaaluda uue keskkütteboileri paigaldamist, et kütteperioodil elektrienergia tarbimist 

vähendada.  

 

 

5.4 Päikeseenergia kasutamine elektrienergia tootmiseks 

 

Ekslikult eeldatakse, et Eesti ei ole geograafiliselt heas asukohas päikeseenergia tootmiseks. 

Võrreldes ühe maailma suurima päikeseenergia tootja, Saksamaaga, on Eestis paigaldatud 

päikesepaneelide tootlikkus aasta lõikes sama. Kuigi päikeseenergia kogus on Eestis 

mõnevõrra väiksem, mõjutab paigaldatud päikesepaneelide tootlikkust positiivselt madalam 

õhutemperatuur. Perioodil märts kuni oktoober toodavad päikesepaneelid ligi 90% aastasest 

tootlikkusest, talvekuudel on päikesevalgust vähe ning paneelide tootlikkus madal [38]. 

Sõltuvalt hoone katusele paigaldatavate paneelide kogusest, kaldenurgast ja ida-lääne 

suunalisest paikemisest saab välja arvutada, mis oleks antud pereelamule paigaldatavate 
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päikesepaneelide tootlikkus nii aastas kui igakuiselt, sõltuvalt konkreetse hoone asukohast. 

Uuritava eramu katusele mahuks 20 päikesepaneeli, ilma et katusest väljaulatuv osa hakkaks 

päikesepaneele varjutama. Kui katusele paigaldada 20 päikesepaneeli, millest iga paneeli 

võimsus on 260 W, oleks kogu paigaldise võimsus 5,2 kW. Internetis on vabalt saadaval 

tööriistu, mille abil saab arvutada päikesepaneelide tootlikkust asukoha ja paneelide 

paigaldustingimuste põhiselt. Antud töös on kasutatud Euroopa Komisjoni poolt koostatud 

programmi PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), mis on loodud 

uurimaks päikeseenergia kasutamisvõimalusi sõltuvalt geograafilisest asukohast [39].  

Teades Vaate tee 10 kinnistul asuva hoone katuse kaldenurka ja katuse ida-lääne suunalist 

paiknemist, saab programmi PVGIS kasutades arvutada ligikaudse päikesepaneelide 

tootlikkuse aasta lõikes. Hoone ehitusprojektis on katuse kaldenurgaks märgitud 50°, 

optimaalne kaldenurk, mille juures aastane tootlikkus oleks suurim, on Eestis 40°. 

Kaldenurga muutmiseks on võimalik ehitada päikesepaneelidele raamistik, millega saab 

kaldenurka muuta. Kaldenurga muutmine ei pruugi tootlikkust sellisel määral mõjutada, et 

raamistiku ehitamine oleks otstarbekas. Kaldenurga muutmine +/- 10° optimaalse 40° suhtes 

ei mõjuta päikesepaneelide tootlikkust olulisel määral.   

Käesolevas töös uuritakse päikesepaneelide tootlikkust muutmata kaldenurgaga ehk 50° 

juures. PV paneelide tootlikkuse kasuks räägib mere lähedus, sest parema jahutuse korral 

toodavad PV paneelid mõnevõrra rohkem elektrienergiat. Parema jahutuse tagamiseks ei ole 

mõistlik paneele paigaldada otse katusekattematerjalile, vaid jätta ruumi õhuliikumiseks 

[39]. Tabelis 5.1 on näha programmi PVGIS abil arvutatud päikesepaneelide tootlikkus aasta 

lõikes sõltuvalt paneelide kaldenurgast maapinna suhtes. Arvutustes on kasutatud 20 tk 

260W päikesepaneeli, mille koguvõimsus on 5,2 kW. 

Tabel 5.1. PV paneeli aastane tootlikkus sõltuvalt paneelide kaldenurgast maapinna suhtes 

Kaldenurk 30° 35° 40° 45° 50° 55° 

Aastane 

tootlikkus 
4670 kWh 4670 kWh 4720 kWh 4710 kWh 4680 kWh 4620 kWh 

 

Programmi PVGIS andmete põhjal on koostatud joonised 5.4 ja 5.5, millel on näha 5,2 kW 

paigaldise keskmised tootlikkused päevas ja kuus ühe kalendriaasta jooksul sõltuvalt 

päikesepaneelide kaldenurgast maapinna suhtes.   
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Joonis 5.4. PV paneelide hinnanguline päevane tootlikkus sõltuvalt kaldenurgast 

 

Joonis 5.5. PV paneelide hinnanguline kuine tootlikkus sõltuvalt kaldenurgast 

Tabeli 5.1 ning jooniste 5.4 ja 5.5 põhjal on näha, et päikesepaneelide aastane tootlikkus ei 

muutu oluliselt, kui paigaldatud päikesepaneelide kaldenurk maapinna suhtes on 40° +/- 10°. 

Kuigi 40° kaldenurga korral toodavad päikesepaneelid aprillist augusti keskpaigani 

märgatavalt rohkem elektrienergiat kui sama paigaldis 50° kaldenurgaga, siis augusti 

keskpaigast kuni aprillini on suurema kaldenurgaga paigaldise igakuine tootlikkus suurem. 

Aastase tootlikkuse võrdluses on 40° või 50° kaldenurgaga paigaldatud päikesepaneelide 

tootlikkuse vahe alla 1%.  

Geograafilisest paiknemisest tulenevalt ei ole Eestis mõistlik eramajadele paigaldada nii 

palju päikesepaneele, et ka talvel vajaminevat elektrienergiat saaks täies mahus kohapeal 
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toota. Joonisel 5.6 on näidatud pereelamu 2015 aasta elektrienergia tarbimise ja 5,2 kW 

paigaldisega toodetava elektrienergia võrdlus aasta lõikes. Alates septembrist kuni märtsini 

tekib tootmises puudujääk, mis tuleb kompenseerida võrgust ostetava elektrienergiaga, 

suvisel perioodil tuleb ligi pool toodetavast energiast tagasi võrku müüa.  

 

Joonis 5.6. Eramu energiatarve ja PV paneelide tootlikkus 

Joonisel 5.6 toodu põhjal tuleks 5,2 kW paigaldise korral valida On-grid lahendust, kus 

kohapeal tarbimata jääv elektrienergia müüakse võrku. On-grid lahenduse korral ei ole 

akupanga loomine otseselt vajalik, sest elektrivõrk ise kompenseerib tootmise ülejäägi ja 

puudujäägi, kuid ostetava elektrienergia hind on müüdava omast kallim. Off-grid lahenduse 

puhul on mõistlik lisaks päiksepaneelidele paigaldada ka akupank, mis päeval toodetud 

elektrienergiat akumuleeriks ning võimaldaks ise toodetud elektrienergiat kasutada siis, kui 

elanikud koju jõuavad ja tarbimine suureneb.  

Päikesepaneelide suurema tootlikkuse saavutamiseks võib paigaldada päikese asendit 

jälgiva süsteemi, mis muudab päikesepaneelide asendit nii, et paneelid oleksid alati 

optimaalse nurgaga päikese suhtes. Päikest jälgiv ehk solar tracking system võib tootlikkust 

tõsta kuni 30%, kuid paneelide juhtimiseks kasutatava süsteemi investeering ja kaasnevad 

hoolduskulud pikendavad tasuvusaega oluliselt. Lisaks suuremale investeeringule ei saa 

päikest jälgivat süsteemi paigaldada viilkatusega pereelamu katusele ning paneelide 

maapinnale paigaldamisel võivad lähedalasuvad puud päikesepaneelide tootlikkust 

märgatavalt vähendada.   
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö käigus analüüsiti Tallinnas asuva pereelamu energiatõhusust hoone 

soojuskadude arvutamise ja elektrienergia tarbimise vähendamist võimaldavate lahenduste 

kaudu. Arvutused teostati Eesti Vabariigi standardites toodud metoodika alusel ning saadud 

tulemust võrreldi kehtivate energiatõhususe miinimumnõuetega. Kinnitust leidis eeldus, et 

hoone ei ole tänapäevases mõistes energiatõhus. Energiatõhususe tõstmise potentsiaali on 

hoone kõikides uuritud osades, pereelamu suurim soojuskaud on läbi külmasildade, 

moodustades hoone kogu soojuskaost 27,91% ehk 84,66 W/K. Samas suurusjärgus on 

soojuskadu läbi vahetamata akende ja uste, 27,13% ehk 82,84 W/K. 23,18% kogu pereelamu 

soojuskaost, 70,31 W/K toimub läbi välistarindite ning 14,99% ehk 45,45 W/K on 

soojuskadu läbi kütmata keldri. Arvutatud soojuskadudest väikseima osakaaluga on 

soojuskadu läbi katuse, 6,6% ehk 20,03 W/K.  

Saadud tulemuste põhjal on standardite põhjal leitud soojakadu arvutusliku 

välistemperatuuri -21 °C 12,43 kW tunnis. Tegelike tarbimiste põhjal arvutatud 

energiatõhususarv 290,86 kWh/a·m2 paigutab pereelamu võrdlemisi madalale positsioonile 

energiamärgise skaalal. Eramule ei saa määrata kõrgemat klassi kui F. Hoone 

rekonstrueerimisel tuleb arvestada minimaalse energiatõhususarvu 210 kWh/a·m2 

saavutamisega, võimalusi energiatõhususarvu tõstmiseks on nii küttesüsteemi uuendamise, 

välistarinditele lisasoojustuse paigaldamise kui ka vanade uste ja akende vahetamise teel. 

Välistarindile uue isolatsioonikihi paigaldamisega tuleb arvestada eramu niiskusrežiimi 

muutumisega ning akende vahetamisel on vaja lahendada ventilatsiooniga seonduvad 

küsimused. Olemasolevasse hoonesse ei ole võimalik paigaldada sissepuhke ja väljatõmbega 

ventilatsiooniseadmeid.  

Arvestades kasutatava katla madalat kasutegurit, väljub ligi kolmandik hoone kütmiseks 

planeeritavast energiast soojuskaona suitsugaasides, energia sellist raiskamist tuleks igati 

vältida. Arvestades olemasoleva katla pikka eluiga ning madalat kasutegurit, tuleks 

keskküttekatel BHИИCTO vahetada välja kaasaegse ja efektiivsema küttekolde vastu. 

Majanduslikust seisukohast on kõige mõistlikum valida briketikatel, millega on aastane kulu 
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küttematerjalile kõige madala. Katla vahetamisel tuleb kontrollida paigaldatava katla 

sobivus olemasoleva korstnaga ning vajadusel paigaldada olemasolevasse korstnasse sobilik 

hülss.  

Seadmete elektrienergia tarbimiste ülevaade kuvab hea pildi ooterežiimis olevate seadmete 

energiatarbe osakaalust kogu majapidamise üldisest elektrienergia tarbimisest. Üle tuleks 

vaadata vananenud koduseadmete kasutamise vajadus ning võimalusel vahetada need välja 

kaasaegsemate ja energiatõhusamate vastu. Kui majapidamises kasutatavaid seadmeid 

lülitatakse peale nende kasutamist välja ning ei jäetaks ooterežiimi, oleks elektrienergia 

kokkuhoid aastas ligikaudu 893 kWh, mis moodustab 15,69 % pereelamu aastasest 

elektrienergia tarbimisest. Kokkuhoidu võib suurendada LED- või kompaktluminofoor-

lampide kasutuselevõtuga tavapäraste hõõg- või halogeenlampide asemel. Küttesüsteemi 

renoveerimise käigus oleks mõistlik paigaldada keskkütteboiler, et vähendada kütteperioodil 

elektrienergia tarbimist. Päikesepaneelide olemasolul on elektriboileriga mõistlik tarbevett 

soojendama hakata alates märtsist, kui elektrienergia tootmine hakkab ületama tarbimist.  

Pereelamu asukoht ning asjaolu, et lähedal ei ole suuri puid ega kõrghooneid, annab hea 

võimaluse päikesepaneelide paigaldamiseks eramu katusele. Analüüsides 20 päikesepaneeli 

paigaldamisega saavutatavat tootlikkust selgus, et hoone katusekalle 50° ei mõjuta oluliselt 

päikesepaneelide tootlikkust. Üle 40° kaldenurga puhul on suvel tootlikkus väiksem, aga 

kevadel ja sügisel, kui majapidamiste elektritarbimised suurenevad, suudavad 

päikesepaneelid mõnevõrra rohkem toota. Sellegipoolest ei ole võimalik kogu pereelamu 

elektrienergia vajadust katta päikesepaneelide poolt toodetava energiaga ning septembrist 

märtsini tuleb energia puudujääk kompenseerida võrgust ostetava energiaga.  

Töö eesmärgina seatud ülesanne uurida hoone soojus- ja elektrienergia tarbimist annab head 

suunised hoone renoveerimise plaanide koostamisele ja tasuvusaja arvutamisele, välja on 

selgitatud peamised soojuskadude allikad ning arvutustulemusi saab kasutada 

energiatõhususe parandamise arvutuste algandmetena.  
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Lisa A. Pereelamu projektjoonised 

 

Joonis A.1. Individuaalelamu asendiplaan M 1:500 
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Lisa A järg 

 

Joonis A.2. Individuaalelamu keldrikorruse plaan M 1:100 
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Lisa A järg 

 

Joonis A.3. Individuaalelamu I korruse plaan M 1:100 
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Lisa A järg 

 

Joonis A.4. Individuaalelamu II korruse plaan M 1:100 
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Lisa A järg 

 

Joonis A.5. Individuaalelamu lõige I-I M 1:100 
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Lisa B. Pereelamu mõõdistamise tulemused 

 

Joonis B.1. Ruumide eksplikatsioon 
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Lisa B järg 

 

Joonis B.2. Keldriplaan 
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Lisa B järg 

 

Joonis B.3. I korruse plaan 
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Lisa B järg 

 

Joonis B.4. Katusekorruse plaan 
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Lisa C. OÜ Canker-UL kivisöe sertifikaat 
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Lisa D. Pereelamus elektriseadmete energiatarve 

 
Seadme 

tüüp ja 

kirjeldus 

Võimsus 
Kasutusaeg 

ööpäevas, h 

Ooteaeg 

ööpäevas, h 

Energiatarve 

töörežiimis, 

Wh 

ooterežiimis, 

Wh 
päevas, Wh kuus, kWh 

Kineskoop 

televiisor 
63,0 14,9 1,0 23,0 405,7 12,2 

37" LCD 

televiisor  
112,0 5,9 5,0 19,0 672,1 20,2 

32" LCD 

televiisor  
60,0 5,9 3,5 20,5 331,0 9,9 

Wifi ruuter  4,6 - 24,0 0,0 110,4 3,3 

Wifi jagaja 3,9 - 24,0 0,0 93,6 2,8 

Wifi 

vastuvõtja 
3,9 - 24,0 0,0 93,6 2,8 

Digiboks 

Amino 
5,4 3,5 3,5 20,5 90,65 2,7 

Digiboks 

Arris 
4,2 3,9 5,0 19,0 95,1 2,9 

Digiboks 

FlexBox 
5,5 5,0 1,0 23,0 120,5 3,6 

Külmik A+  - - - - - 25,4 

Külmik A - - - - - 21,6 

Elektripliit 1462,0  - 0,5 23,5 731,0 21,5 

Pesumasin 1200,0 0 0,7 23,3 928,6 27,9 

Kohvimasin 1850,0 2,5 0,08 1,5 151,8 4,6 

Veekeetja 2000,0 0,0 0,08 23,92 160,0 4,8 

Boiler 150l  2000,0 0,0 24,0 0,0 - 84,1 

Boiler 10l 1500,0 0,0 24,0 0,0 - 27,2 

Soojapuhur 2012,0 0,0 0,5 23,5 1006,0 30,2 

Õliradiaato

r 
887,0 0,0 5,0 19,0 4435,0 133,1 

LCD kell 5,0 - 24,0 0,0 120,0 3,6 

Raadio 3,3 0,0 3,0 21,0 10,0 0,3 

Lauaarvuti 83,0 3,0 24,0 0,0 1992,0 59,8 

LCD kuvar 28,5 0,5 4,0 20,0 124,0 3,7 

Kõlarid 6,5 5,4 24,0 0,0 156,0 4,7 

Kokku - - - - 7843,0 512,7 
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Lisa E. Graafiline ülevaade tarbimistest 
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Lisa F. Elektritarbimise teatis
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Lisa F järg 

 


