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Praegusel ajal on aktuaalne teema energia säästlikum  kasutamine. Eestis moodustab kogu 

energiabilansist suure osa soojusenergia, mis kulub hoonete ja tarbevee kütmiseks. 

Soojusenergia kulude vähendamiseks tuleb esmalt välja selgitada, kui tõhusalt töötab 

küttesüsteem ning millises seisukorras on hoone piirdekonstruktsioonid. Käesolevas 

bakalaureusetöös uuriti 1913. aastal ehitatud Eesti Maaülikooli mõisamaja Fr. R. 

Kreutzwaldi 1 küttesüsteemi tööd sõltuvalt välistemperatuurist ning piirete soojustehnilist 

seisukorda. Analüüsi käigus võrreldi õppeklassidele kehtestatud riiklikke sisetemperatuuri 

nõudeid mõõtetulemustega. Lisaks uuriti termokaameraga hoone välispiirete seisukorda 

tuvastamaks soojakadusid ja külmasildasid, mis võivad  kahjustada seinakonstruktsioone.   

Analüüsi tulemustest järeldus, et küttesüsteemi täiendamiseks tuleb ruumidesse paigaldada 

termoregulaatorid. Temperatuurinäitude järgi saab reguleerida auditooriumite 

õhutemperatuuri vastavalt vajadusele. Lisaks toodi välja probleemsed kohad hoone 

välispiiretes. 
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system works and what is the condition of the boundary constructions. This thesis focuses 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Tartus paikneva Eesti Maaülikooli 

mõisamaja soojustehnilist olukorda. Peamiselt keskendutakse klassiruumide temperatuuri 

uurimisele ning küttesüsteemi töö analüüsimisele. Auditooriumite mõõtetud 

sisetemperatuuri võrreldakse standardites määratud nõuetega. Ülesehituselt on töö jaotatud 

neljaks suuremaks peatükiks, mis omakorda on jaotatud alapeatükkideks. 

Esimeses peatükis antakse ülevaade Eesti Vabariigi energiapoliitika suunast 

energiatõhususe tõstmiseks ja energiamärgise vajalikkusest. Lisaks käsitletakse piirete 

soojustehnilisi omadusi ning inimeste mõju sisetemperatuurile. 

Teises peatükis antakse ülevaade uuritava hoone analüüsi vajadusest, ülesannetest mis on 

vaja täita ning soovitud eesmärkidest. 

Kolmandas peatükis tutvustatakse uuritavat objekti, tutvustatakse töös kasutatud 

mõõteseadmeid. 

Hoone sisetemperatuuride ja küttesüsteemi töö omavahelise seose uurimine oli töö 

eesmärk. Temperatuuride mõõtmise peamine eesmärk on välja selgitada kuidas hoone 

küttesüsteemi automaatika töötab ning kui suur võimalus on küttesüsteemi 

reguleerimiseks. Lisaks temperatuuride mõõtmisele analüüsitakse selles peatükis ka hoone 

välispiirete seisukorda termokaamera abil. Eesmärgiks on välja selgitada, kas 

piirdekonstruktsioonid on piisavalt soojapidavad ning kas maja piiretel esineb suuremaid 

külmasildu.  

Tänan Eesti Maaülikooli mõisamaja juhatajat Ülle Sihverit, kes aitas kaasa töö 

valmimisele.  
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1. ENERGIAPOLIITIKA ANALÜÜS 

 

1.1. Energiatõhususe põhimõtted Eesti 

 

Tulenevalt Euroopa Liidu direktiividest energiatõhususe kohta on Eesti ja ka teised 

liikmesriigid kohustatud järgima energiatõhususe nõudeid uute ja rekonstrueeritavate 

hoonete puhul. Ka peab tagama, et hoonetele väljastatakse energiamärgis [1]. Ehitiste 

energiatõhususe kohta hakkas 2010. aasta juulis kehtima direktiiv (2010/31), kus 

sätestatakse nõuded eelkõige isolatsiooni, õhukonditsioneeride ja taastuvenergiaallikate 

kasutamise ja ka energiatõhususe arvutamise meetodi osas. Kõik uued ehitised peavad 

2020. aastaks olema liginullenergiahooned. Hoonete energiatõhususe miinimumnõudeid 

iseloomustatakse energiatõhususarvuga. [2, 3] Ehitatavatel hoonetel ja põhjalikult 

rekonstrueeritavatel hoonetel on erinevad nõuded, mis on välja toodud tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1. Energiatõhususarvu piirväärtused ehitavatel ja rekonstrueeritavatel hoonetel [4] 

Nr. Hoone tüüp 
Ehitavatel 

kW∙h/(m
2
∙a) 

Rekonstrueeritavatel 

kW∙h/(m
2
∙a) 

1 Väikeelamud 160 210 

2 Korterelamud 150 180 

3 Raamatukogud, büroo- ja teadushooned 160 210 

4 Ärihooned 210 270 

5 Avalikud hooned 220 250 

6 Kaubandushooned ja terminalid 230 280 

7 Haridushooned 160 200 

8 Koolieelsete lasteasutused 190 240 

9 Tervishoiuhooned 380 460 
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Eesti energiasäästumeetmetes on olulisel kohal elumajade energiasäästikumaks muutmine. 

Kogu riigis kasutatavast energiast kulub umbes 33% elumajadele. Seetõttu on 

ministeeriumis välja töötatud laenud ja toetused, et muuta elamute energiatõhusamaks 

muutmine atraktiivsemaks. Hoonete energiasäästlikumaks muutmine võib ka parandada 

hoone sisekliimat. Eestis panustab riik kortermajade renoveerimisse ning ka väikeelamute 

omanikel on võimalus taotleda renoveerimiseks KredEX’ist toetust, millega saab asendada 

vedelkütust kasutava kütteseadme taastuvenergiaallikaid kasutatava kütteseadmega. [5] 

Alates 2016. aastast on väikeelamute omanikel võimalus taodelda KredEx’st toetust ka 

elamu rekonstrueerimiseks. Eelmainitud toetus on mõeldud väikeelamute omanikele, kes 

tahavad oma elamut muuta energiatõhusamaks (toetuse saamise eelduseks on, et hoone 

peab olema ehitatud ja võetud kasutusele enne 1993. aastat). [6] Energiatõhususe 

miinimumnõudeid rakendatakse ka olemasolevatele hoonetele, mida rekonstrueeritakse 

võrreldes nõuetega uutele ehitistele on olemasolevatele hoonetele kehtestatud 

energiatõhususe miinimumnõuded palju leebemad.  

 

 

1.2. Energiamärgis 

 

Hoone energiaklass näitab energiatarbimist ruutmeetri kohta aastas ning selle toob välja 

energiamärgis. Energiatarbimise määramiseks jälgitakse energiahulka, mida igapäevaselt 

tarbitakse kütteks, vee soojendamiseks ja muudel eesmärkidel kulutatud elektrinenergiat. 

Energiaklass näitab hoone kasutamiseks kuluvat energiahulka. Energiamärgiste skaala on 

vahemikus A-st kuni H-ni [7]. Alates 2013. aasta jaanuarist on energiamärgis kohustuslik 

uutel ehitavatatel hoonetel, üle 500 m
2
 kasuliku pinnaga avalikel hoonetel ja olemasoleva 

hoone või hoone osa müügil või väljaüürimisel. Tänapäeval projekteeritavatel hoonetel 

määratakse energiamärgis arvutuslikult ja see peab olema vahemikus A kuni C. Uutele 

hoonetele antava energiamärgise kehtivusaeg on 2 aastat ja pärast seda peab määrama uue 

energiamärgise energia tegeliku tarbimise järgi. Kasutuses olevatele hoonetele 

määrataksegi energiamärgis tegeliku tarbimise järgi ning see kehtib 10 aastat. [8] Kõik 

hoonetele antud energiamärgised on avalikult kättesaadavad ehitusregistrist. Erinevate 

kasutusotstarbega hoonetel määratakse energiamärgis erinevate piirmäärade järgi mis on 

väljatoodud tabelis 1.1. 
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Energiamärgis iseloomustab ligilähedast energiakulu hoones. Samas mõjutab 

energiamärgis hoone või hoone osa müügi- ja üürihinda. Lisaks eelmainitud hindadele 

mõjutab energiamärgis ka toetuste ja laenude võimalikku suurust, kuna nende suurus 

hinnatakse hoone väärtuse põhjal. 

 

Tabel 1.3. Haridushoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse 

(KEK) klassi skaala [9, 10]. 

ETA, kWh/(m
2
∙a) Klass 

ETA või KEK ≤ 80 A 

81 ≤ ETA või KEK ≤ 120 B 

121 ≤ ETA või KEK ≤ 150 C 

151 ≤ ETA või KEK ≤ 190 D 

191 ≤ ETA või KEK ≤ 240 E 

241 ≤ ETA või KEK ≤ 310 F 

311 ≤ ETA või KEK ≤ 400 G 

ETA või KEK ≥ 401 H 

 

Oluliselt rekonstrueeritavate haridushoonete energiatõhususarv ei tohi ületada 200 

kW∙h/(m
2∙a). Ehitatavate haridushoonete energiatõhususarv ei tohi ületada 160 

kW∙h/(m
2
∙a). [10]  

 

 

1.3. Hoonete sisekliima 

 

Inimesed veedavad suure osa oma ajast siseruumides. Seetõttu on hoone sisekliima väga 

tähtis, kuna mõjutab inimeste tervist ja produktiivsust ning rahulolu. Sobilik sisekliima 

suurendab inimeste tööviljakust, mittesobilik sisekliima jällegi muudab inimesed 

haigustele vastuvõtlikumaks. [11]  
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Hoone sisekliimat mõjutavad järgnevad parameetrid [11]:  

 õhutemperatuur 

 õhu liikumiskiirus 

 suhteline õhuniiskus 

 õhu puhtus 

 valgustihedus 

 müratase 

 kiirguspindade temperatuur 

 magnetväli 

 positiivsete ja negatiivsete ioonide hulk õhus. 

Nõuded ruumide sobiva sisekliimale osas sõltuvad seal toimuvast tegevusest. Lisaks 

hoones või ruumis toimuvale tegevusele peab arvestama ka ruumi suuruse, seal viibivate 

inimeste arvu ja kasutatavate töövahenditega. Kontoriruumide õhutemperatuur peab olema 

kõrgem kui spordisaali või tehasetsehhi temperatuur.  

Hooned jaotatakse soojusliku mugavuse järgi klassidesse vastavalt Eesti standardile EVS-

EN 15251:2007 [9]. Soojusliku mugavuse klasse on neli ning igale klassile määrab 

standard vajalikud sisekliima parameetrite väärtused. Sisekliima klasside nõuded on välja 

toodud tabelis 1.4. Esimesse klassi kuuluvate hoonete nõudmised sisekliimale on rangemad 

kui kolmandasse klassi kuuluvatel hoonetel. Üks peamisi parameetreid mida määratakse, 

on lubatud sisetemperatuur ja selle kõikumise vahemik kütteperioodil. Esimese klassi 

hoonete sisetemperatuur võib kõikuda vähem kui madalama klassi hoonetel. 
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Tabel 1.4. Sisekliima klasside kirjeldus [12] 

Klass Kirjeldus 

I 

Kõrged nõudmised sisekliima kvaliteedile. Soovitatav ruumides, kus viibivad väga 

tundlikud nõrga tervisega ja erinõuetega inimesed, nt puuetega inimesed, haiged, 

väga väiksed lapsed ning eakad inimesed 

II 
Tavapärased nõudmised sisekliima kvaliteedile. Tuleks rakendada uutes ja 

renoveeritavates hoonetes 

III 
Mõõdukad nõudmised sisekliima kvaliteedile. Võib rakendada olemasolevates 

hoonetes. 

IV Kui ruumi sisekliima ei täida vähemalt III klassi nõudeid. 

 

Kõige tähtsamal kohal hoone sisekliimas on õhutemperatuur. Inimese tervisele on kõige 

suurem mõju keskkonnatemperatuuril. Inimese tervist mõjutavad nii liiga madalad kui ka 

liiga kõrged temperatuurid. Ruumide temperatuuri nõuded kütteperioodil on välja toodud 

tabel 1.5. [13] 

 

Tabel 1.5. Töö ja õpikeskkonna sisekliimaparameetrite väärtused [14] 

Klass 
Ruumi temperatuur 

kütteperioodil, °C 

Ruumi temperatuur 

jahutusperioodil, ºC 

I 21-23 23,5-25,5 

II 20-24 23-26 

III 19-25 22-27 

 

Peamiselt mõjutab keskkonnatemperatuur inimese füüsilist ja vaimset teovõimet. Mida 

füüsilisem töö, seda madalamat temperatuuri inimene vajab. Madalad temperatuurid 

mõjutavad jällegi inimese vaimset poolt ja ka näpuosavust. [13] 
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1.4. Hoone piirete soojustehnilised omadused 

 

Hoonete välispiirete soojustamine on kõige kergem moodus tagadamaks siseruumides 

sobilik sisekliima. Soojustuse valimisel jälgitakse energiatõhususe nõudeid ja ruumide 

soojuslikku mugavust. Piirete soojapidavust iseloomustab U-arv ehk soojusjuhtivus. U-arv 

väljendab soojusvoolu läbi ühe m
2
 pinnaga tarindi juhul, kui sise- ja väliskeskkonna 

temperatuuride vahe on vähemalt üks kraad. [10] 

Hoonete ehitamisel kasutatud materjale kirjeldatakse materjali soojamahtuvusega, s.t., 

palju soojust suudab materjal endas säilitada soojenemisel ning palju jahtumisel tagasi 

ümbritsevasse keskkonda läheb. Materjali soojusmahtuvus C (J/K) iseloomustab 

soojushulka mida on vaja, et soojendada üks kg antud materjali ühe K võrra. Kuna enamik 

materjale on poorsed ja seetõttu imavad endasse niiskust, sõltub sellest ka materjalide 

soojusmahtuvus. Suurema materjali tiheduse korral on selle soojusmahtuvus ka suurem. 

[10] 

 

 

1.5. Inimese mõju ruumi temperatuurile 

 

Inimese kehas toimub vahetpidamata ainevahetuse protsess, mille käigus eraldub soojust. 

Sellist nähtust nimetatakse metabolismiks, mille ühikuks on met. Mida intensiivsem ja 

raskem on tegevus, seda rohkem soojust toodetakse. Rahulikus olekus vaikselt istumine on 

võrdväärne 1 met-ga, mis vastab soojusvoolule 58,2 W inimkeha pinna 1 m
2
 kohta. 

Keskmise täiskasvanud inimese kehapindala on 1,6...1,8 m
2
. Seega toodab keskmiselt 

inimkeha 1 met korral soojust 93...105 W. Istuv tegevus ja lõdvestunud seismine on 

võrdväärne 1,2 met mis keskmise inimese puhul tähendab 112...126 W soojuse tootmist. 

Soojus kandub ümbritsevasse keskkonda inimese kehalt konvektsiooni, kiirguse ja 

aurustumise teel ning vähesel määral ka väljahingamise ning soojusjuhtivusega. [1, 15] 
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1.6. Kaugküttesüsteemi kirjeldus 

 

Küttesüsteemi peamine ülesanne on jaotada soojus tarbijate vahel võimalikult väikeste 

kadudega ja nii, et hoonete kõikides ruumides oleks tagatud minimaalne 

siseõhutemperatuur. Küttesüsteemid võib liigitada mitmete kriteeriumite järgi. Peamiselt 

liigitatakse küttesüsteemid toimimispõhimõtte, ehituslike iseärasuste ja soojuse tootmise 

iseloomu järgi. Järgnevalt on väljatoodud küttesüsteemide liigituskriteeriumid [15]: 

 soojusallika asukoha järgi 

 energiakandja järgi 

 kasutusviisi järgi 

 soojuskandja iseloomu järgi 

 soojusenergia ruumi ülekandmisviisi järgi 

 soojuskandja liikumisviisi järgi 

 küttekehade tüübi järgi 

 küttesüsteemi ehituspõhimõtete järgi. 

Uuritud hoone on ühendatud Tartu linna kaugküttesüsteemi. Kaugküte on kütmisviis, kus 

varustatakse paljusid tarbijaid samast soojusallikast. Kaugküttesüsteem on soojusvarustuse 

süsteem, mis koosneb soojusallikast, soojusvõrgust ja tarbijate poolt soojust vastu võtvatest 

seadmetest ehk soojusvahetitest. Mõisamaja puhul on soojuskandjaks kuum vesi, mis 

juhitakse soojusvõrgu kaudu hoone soojussõlmeni. Kaugkütte tarbijad ühendatakse 

soojusvõrku soojusvahetite abil, mis on nn. sõltumatu ühendusviis. Soojusvaheti annab 

kuuma vee energia edasi hoone küttesüsteemis ringlevale kütteveele ja ka soojustatavale 

tarbeveele. Soojussõlmes reguleeritakse vee temperatuuri vastavalt kütmisvajadusele, 

lähtudes välisõhu temperatuurist ja tarbija soovist. Maaülikooli mõisamaja ruumidesse on 

küttekehadena paigaldatud malmsektsioonradiaatorid. Malmsektsioonradiaatoritel on väga 

pikk tööiga nende korrosioonikindluse tõttu. [16, 17]  
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2. TÖÖ ÜLESANDED JA EESMÄRK 

 

Töö eesmärgiks on hoone sisetemperatuuride mõõtmine ning uurida kas küttesüsteemi 

automaatika töötab korralikult ning kui palju soojust läheb kaotsi läbi välispiirete. Uuritav 

hoone on ehitatud üle 100 aasta tagasi. Sellel ajal ei olnud eriti suurt valikut 

ehitusmaterjalide osas. Töö autoril ei õnnestunud tuvastada infot seinakonstruktsioonide 

kohta. Analüüsi eesmärk oli uurida, kuidas mõjutavad mõisamaja praegune ehituslik 

seisukord ja küttesüsteem soojusenergia tarbimist. Võib oletada, et praegu kasutusel olev 

küttesüsteem pole täiuslik kuna ruumides puudub eraldi termomeeter, mis mõõdaks hetke 

temperatuuri ja seeläbi reguleeriks küttekehasid. 

Kuna tänapäeval pannakse suur rõhk energiasäästlikusele, analüüsitakse ka võimalusi 

muuta antud hoonet energiasäästlikumaks. Praegu kasutusel olev küttesüsteem on 

vananenud ning haldajad on hakanud tegelema uue küttesüsteemi planeerimise ja maja 

korrastamisega. 

Eelmainitud eesmärkide saavutamiseks peab täitma järgmised ülesanded: 

 ruumide temperatuuri mõõtmine 

 uurida küttesüsteemi automaatika töötamist, kas ruumi õhutemperatuuri mõjutab 

välisõhu temperatuuri muutus 

 uurida küttesüsteemi tööd läbi küttekehade pinnatemperatuuride mõõtmiste ning 

analüüsida, kas seda saaks kuidagi parandada 

 hinnata termopiltide abil hoone piirdekonstruktsioonide soojustehnilist kvaliteeti. 
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3. METOODIKA 

 

3.1. Hoone kirjeldus 

 

Mõõtmised on teostatud Eesti Maaülikooli Mõisamajas, mis asub Tartus Kreutzwaldi 1. 

Hoone on ehitatud 1913-1914. aastatel [18]. Peale Teist maailmasõda tegutses 

mõisahoones Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut (ELVI). 1994. aastal liitus 

ELVI Eesti Põllumajandusülikooli Loomakasvatuseinstituudiga [19]. Hoone on kujutatud 

joonisel 3.1. 

 

 

Joonis 3.1. Eesti Maaülikooli Mõisahoone eestvaade 

 

Praegu tegutseb mõisahoones Eesti Maaülikooli keelekeskus. Tegemist on kahekordse 

hoonega, millel on ka keldrikorrus. Hoone kogupindalaks on 1199 m
2
, millest 45 m

2
 

moodustab kelder. Esimesel korrusel asuvad õppeklassid, kabinetid ja üldkasutatavad 

ruumid. Teisel korrusel asuvad peamiselt kabinetid ja mõned üksikud klassiruumid. 

Mõisamaja ruumide plaanid on esitatud lisas 1 ja lisas 2. Joonisel 3.2 on näitatud hoone 

paiknemine ilmakaarte suhtes. 
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Joonis 3.2. Eesti Maaülikooli Mõisamaja asendiplaan [20] 

 

Mõisamajale tundub olevat hilisemas ajajärgus tehtud mõned juurdeehitused ning on 

vahetatud katus. Hoonel on väljaspool vanad puitraamiga ühekordse klaasiga aknad ja 

sissepoole on paigaldatud uued kahekordse klaasiga aknad. 

 

 

3.2. Sisetemperatuuride mõõtmine 

 

Hoone sisetemperatuuride uurimiseks viidi läbi mõõtmised kahel korral 20.12. kuni 

27.12.2016.a ja 01.03. kuni 16.03.2017. Eelnevalt oli teada, et hoone kütteautomaatikas 

esineb häired välistemperatuuridel -5...+5 kraadi. Häirete all mõtleb töö autor olukorda, kui 

küttesüsteem lõpetab töötamise +5 °C juures kuigi peaks lõpetama juhul kui 

välistemperatuur ületab +8 °C. Sisetemperatuuri mõõdeti kahes auditooriumis, ruumides 

106 ja 217. Auditoorium 106 asub esimesel korrusel hoone idapoolses ääres ja on peaaegu 

kaks korda väiksem teisest ruumist, kus mõõtmised toimusid. Auditoorium 217 asub teisel 

korrusel hoone keskel lõunapoolses küljes. Mõõtmiste ajal kummaski ruumis õppetööd ei 
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toimunud ja seetõttu võivad mõõtmised erineda tegelikust olukorrast, kui ruumis viibiksid 

inimesed. Mõõteseade salvestas andmeid üks kord minutis ööpäev läbi terve 

mõõteperioodi jooksul. Lisaks sisetemperatuurile mõõdeti ka välistemperatuuri. 

 

 

3.3. Mõõteseadmed 

 

Mõõtmisandmete kogumiseks kasutati andmehõive seadet Agilent 34972a, mis on 

mõeldud andmete kogumiseks. Joonisel 3.3 on näitatud antud andmekoguja. Seadmel on 

6½ tüvenumbriga sisseehitatud multimeeter, millega on võimalik mõõta 11 erinevat 

sisendsignaali: temperatuuri; pinget ja voolu; sagedust ja perioodi; juhtme takistust [21, 

22]. Käesolevas töös mõõdeti õhu- ja pinnatemperatuuride termoelektrilise termomeetriga.  

 

 

Joonis 3.3. Mõõteseade Agilent 34972a 

 

Seadmega mõõtmine oli lihtne, kuna tuli ainult juhtmed paigutada kohta kus sooviti mõõta 

ning aparaat salvestas etteantud aja tagant mõõteandmed.   
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Töös kasutati ka termokaamerat Flir ThermalCAM B2 mis on kujutatud joonisel 3.4. Flir 

ThermaCAM B2 kuulub esimese seeria termokaamerate hulka [23].  

 

 

Joonis 3.4. Termokaamera Flir ThermaCAM B2  

 

Termokaamera abil saab hinnata hoone piirdekonstruktsioonide soojustehnilist kvaliteeti ja 

ka küttesüsteemi seisukorda. Termopilt visualiseerib pindade temperatuurid, mille abil 

leitakse sooja- ja külmalekked ning niiskuskahjustused [24]. 
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4. KATSED JA ANALÜÜS 

 

4.1. Temperatuuride mõõtmine auditooriumis 217 

 

Katse käigus uuriti, kuidas mõjutab küttesüsteem ruumi sisetemperatuuri ja kas ruumi 

temperatuurid vastavad normidele. Veel uuriti katse käigus, kuidas toimib küttesüsteemi 

automaatne reguleerimine sõltuvalt välisõhu temperatuurist. Hoone küttesüsteemiks on 

keskküte, mis on ühendatud kaugküttevõrguga. Keskküte jaotab soojuse ruumides olevate 

radiaatorite vahel. Hoone küttesüsteem reguleerib sisetemperatuuri küttegraafiku alusel. 

Eelmise aastal varustati osa ruumide radiaatorid kraanidega millega saab takistada 

radiaatori kütmist. Paigaldatud kraanidega saab radiaatoreid manuaalselt reguleerida. 

Küttesüsteemi automaatika töötab ainult režiimil kus hoitakse ööpäev läbi ruumides 22 ºC 

temperatuuri.  

Esimene mõõtmine tehti teise korruse auditooriumis 217, mis asub hoone keskel. 

Mõõtmiste ajal kedagi ruumis ei viibinud ja seega ei ole arvestatud inimteguri mõjuga 

ruumi temperatuurile. Ruumiga 217 seoses mõõdeti termopaaridega pinnatemperatuure ja 

ka sise- ning välisõhu temperatuuri. Andmed salvestati iga minuti tagant Agilent 34972a 

seadmega. Joonisel 4.1 on näha temperatuuri mõõtvate andurite paigutus. Positsioon ühega 

tähistatud andur mõõtis välisõhu temperatuuri akna lähedalt. Positsioon kaks ja seitse 

tähistavad andureid, mis mõõtsid pinnatemperatuuri radiaatori ribide pealt. Positsioon neli 

tähistab andurit, mis mõõtis pinnatemperatuuri radiaatorisse sissemineva vee torul. 

Positsioon viiega tähistatud andur mõõtis radiaatorist väljuva veetoru pinnatemperatuuri. 

Positsioon 6 tähistatud andur mõõtis välispiirde pinnatemperatuuri.  
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Joonis 4.1. Temperatuuri mõõteandurite asukohad objektil: 1 – välisõhu temperatuuri 

andur, 2 – radiaatoriribi pinnatemperatuuri andur, 4 – radiaatorisse sissejuhitava veetoru 

pinnatemperatuuri andur, 5 – radiaatorist väljajuhitava veetoru pinnatemperatuuri andur,   

6 – välispiirde pinnatemperatuuri andur, 7 - radiaatoriribi 

 

Lisaks pinnatemperatuuridele mõõdeti ka klassi õhutemperatuuri. Õhutemperatuuri 

mõõtmiseks numbriga viis tähistatud anduri paigutus on näitatud joonisel 4.2. 
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Joonis 4.2. Auditooriumis 217 õhutemperatuuri mõõtmisandur 

 

Õhutemperatuuri mõõtmine toimus auditooriumi keskel. Andur paigutati istumis 

kõrgusele. 

 

 

4.2. Auditooriumi 106 mõõtmised 

 

Auditooriumi õhu ja küttekeha pinnatemperatuuride mõõdeti  ka ruumis 106. Joonisel 4.3 

ja joonisel 4.4 on näha temperatuuri mõõtvate andurite paigutus. Andur, mis on tähistatud 

number ühega mõõtis välispiirde temperatuuri. Ruumi õhutemperatuuri mõõtis andur 

tähistatud numbriga kaks. Andur number kolm mõõtis välisõhu temperatuuri. Number 

neljaga tähistatud andur mõõtis radiaatorisse sisseneva veetoru pinnatemperatuuri. Andur, 

mis on tähistatud numbriga viis mõõtis radiaatorist väljuva veetoru pinnatemperatuuri. 

Radiaatori ribi pinnatemperatuuri mõõtis andur number kuus. 
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Joonis 4.3. Temperatuuriandurite 1, 2, 3 asukohad ruumis 106: 1 – välispiirde 

pinnatemperatuur, 2 – ruumi õhutemperatuur, 3 – välisõhu temperatuur 

 

 

 

Joonis 4.4. Temperatuuriandurite 4, 5, 6 asukohad ruumis 106: 4 – radiaatorisse 

sissejuhitava veetoru pinnatemperatuuri andur, 5 – radiaatorist väljajuhitava veetoru 

pinnatemperatuuri andur, 6 – radiaatoriribi pinnatemperatuuri andur 

 

Selles ruumis ei toimunud mõõtmise ajal õppetööd. Sarnaselt eelmisele mõõtmisele 

salvestati andmeid iga minuti tagant. Andmete kogumise perioodi pikkus oli ligikaudu 15 

ööpäeva. 
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4.3. Auditooriumide mõõtmiste tulemused 

 

Tabelis 4.1 on auditooriumis 217 ajavahemikul 20. detsember kuni 27. detsember 

mõõdetud siseõhu temperatuuride jaotumine vastavalt standardites toodud soovituslikele 

väärtustele. Mõõtmiste perioodi keskmine õhutemperatuur ruumis oli 22,8 °C, keskmine 

välisõhu temperatuur oli 1,6 °C. Ruumi temperatuur ei ületanud 23,6 °C, samas ei 

langenud ka alla 22,1 °C. Maksimaalne välistemperatuur oli 7,2 °C ning minimaalne -1,6 

°C.  

 

Tabel 4.1. Temperatuuride jaotus auditooriumis 217 ja väliskeskkonnas 

Asukoht 

Temperatuur (°C) 

Vajalik väärtuste 

vahemik [10] 

Mõõdetud 

keskmine väärtus 

Min. 

Temp. 

Max. 

Temp. 

Auditooriumis 

217 
20...24 °C 22,8 22,1 23,6 

Väliskeskkonnas - 1,6 -1,6 7,2 

 

Tabelis 4.2 on esitatud auditooriumis 106 perioodil 1. märtsist kuni 16. märtsini mõõdetud 

siseõhu temperatuuride jaotumine vastavalt standardites toodud soovituslikele väärtustele. 

Mõõtmiste perioodi keskmine õhutemperatuuri ruumis oli 21,5 °C, keskmine välisõhu 

temperatuur oli 6,8 °C. Ruumi temperatuur ei ületanud 22,7 °C, samas ei langenud ka alla 

20,5 °C. Maksimaalne välistemperatuur oli 11,4 °C ning minimaalne 1,6 °C.  

 

Tabel 4.2. Temperatuuride jaotus auditooriumis 106 ja väliskeskkonnas 

Asukoht 

Temperatuur (°C) 

vajalik väärtuste 

vahemik [10] 

mõõdetud 

keskmine väärtus 

min. 

temp. 

max. 

temp. 

Auditoorium 106 20...24 °C 21,5 20,5 22,7 

Väliskeskkonnas - 6,8 1,6 11,4 
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Lisaks sise- ja välisõhu temperatuuridele mõõdeti ka välispiirde pinnatemperatuure, 

radiaatorisse sisse- ja väljajuhitava vee torude ja radiaatoriribi pealt. Eelnimetatud 

pinnatemperatuuride mõõtmiste tulemused on esitatud joonis 4.5. Auditooriumis 217 

mõõdeti temperatuuri radiaatoriribi pealt kahest erinevast kohast, aga mõõtetulemustest 

selgus, et temperatuuriandur numbriga 7 oli vigase ühendusega, kuna selle 

mõõtmistulemused vastasid ruumi õhutemperatuurile. Mõõtmistulemustest on näha, et õhu 

temperatuur, välispiirde temperatuur ja radiaatorite erinevate osade temperatuurid on 

peegelpildis välisõhu temperatuuriga.  

 

 

Joonis 4.5. Õhu ja pinnatemperatuuride mõõtmised auditooriumis 217 

 

Auditooriumis 106 mõõdetud pinnatemperatuuride ning sise- ja välisõhu temperatuur on 

välja toodud joonisel 4.6. Graafikult on näha, et ka selles ruumis on radiaatori pindade 

temperatuur peegelpildis välisõhu temperatuuri suhtes. Siseõhu temperatuur on otseses 

sõltuvuses välisõhu temperatuurist.  
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Joonis 4.6. Õhu ja pinnatemperatuuride mõõtmised auditooriumis 106 

 

Lisaks näeb graafikult, et hoones praktilisel lõpetati kütmine, kui välisõhu temperatuur 

tõusis üle 8 °C. Mõnikord on kütmine lõpetatud, kui temperatuur tõusis üle 5 °C. 

 

 

4.4. Soojakadude ja külmasildade avastamine termokaameraga 

 

Maja piirdekonstruktsioonide soojustehnilise seisukorra hindamiseks kasutati 

termokaamerat, millega tehti majast termopildid. Termopiltide tegemiseks pidi valima 

võimalikult külma päeva, kuna kõige parema tulemuse saab, kui sise- ja 

välistemperatuuride vahe on umbes 20 ºC. Termopildistamise päeval oli välistemperatuur  

-4 °C. Temperatuuride vahe kasvades võimenduvad soojustuse vead välispiirdel ning 

suurendeb soojakadu ning külmasilla ulatus. Joonisel 4.7 ja joonisel 4.8 on majast 

väljastpoolt termopildid tehtud, et leida suuremaid soojakadusid. 
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Joonis 4.7. Soojaleke läbi keldrikorruse sokli 

 

Joonis 4.8. Soojakadu maja nurgast katuse räästa lähedalt 

 

Termopiltide tulemused on esitatud joonis 4.7 ... joonis 4.10. Esitatud joonistel on välja 

toodud Ar tähisega probleemsed kohad maja piirdel, võrdluseks on näidatud, milline peaks 

piirde pinnatemperatuur tegelikult olema. Hoone suureks probleemiks on ebapiisav ja 

ebaühtlane soklisoojustus. Ulatusliku soojalekkega läbi sokli kaasnevad kõrgemad 

soojakulud ning lisaks vähendab see ka näiteks välisfassaadi eluiga. 

Lisaks maja soklile on probleemsed kohad ka maja nurgad, mille soojustus on ebaühtlane. 

Halvasti soojustatud majanurgaga, mis on katuseräästa lähedal võib kaasneda 

seinakonstruktsiooni niiskumine ja lühem eluiga. Liigne niiskus seinakonstruktsioonis võib 

tekitada hallitust. Joonisel 4.9 ja joonisel 4.10 on näidatud probleemsed kohad hoone 

siseruumides. 
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Joonis 4.9. Külmasild kabinet 209 seinas 

 

Hoone piirdekonstruktsioonil leidus mitmeid kohti, kus oli külmasild. Sellised anomaaliad 

seinal viitavad ebapiisavale soojustusele. Lisaks leidus hoone nurkades ulatuslikke 

külmasildu. Joonisel 4.10 on näidatud kabinet 113 nurgas olev külmasild. Nagu 

termopildilt näha, on antud ruumis temperatuuride vahe nurgas ligikaudu 4 °C. 

Külmasillad välispiirdel võivad muuhulgas mõjutada ka hoone siseviimistlust. 

 

Joonis 4.10. Külmasild kabinet 113 nurgas 

 

Lisaks seintele on probleemsed kohad ka maja aknad ja uksed, mis tunduvad olevat 

väljavahetatud. Paljude akende tihendid on vigased ja seetõttu lasevad liiga palju külma 

õhku sisse. Joonisel 4.11 on üks näide vigasest uksetihendist tingitud külmasillast.  
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Joonis 4.11. Vigasest uksetihendist põhjustatud anomaalia 

 

Joonisel 4.12 on ilmekalt näha erinevatel ajajärkudel ehitatud majaosade soojustuse 

kvaliteeti. 

 

Joonis 4.12. Erinevatel aegadel ehitatud majaosade võrdlus termokaamerast nähtuna 

 

Joonisel paremas ääres asuv hoone osa tundub olevat juurdeehitus, mis ei ole sama 

kvaliteetselt soojustustatud, kui hoone vanem osa.   
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli Eesti Maaülikooli mõisamajas uurida 

küttesüsteemi mõju sisetemperatuurile ning analüüsida selle hoone piirdekonstruktsioonide 

soojustehnilist olukorda. 

Konteksti mõistmiseks koostas autor teoreetilises osas ülevaate tähtsamatest valdkondadest 

nagu energiatõhususe põhimõtetest Eestis, energiamärgisest, hoone piirete 

soojustehnilistest omadustest. Lisaks toodi välja ka inimese mõju ruumi temperatuurile. 

Töös tutvustatakse uuritavat hoonet ja mõõtmisteks kasutatud seadmeid. Lisaks analüüsiti 

ruumi temperatuuride ja võrreldi küttesüsteemi tööd erinevatel välistemperatuuridel. 

Tulemustest selgus, et ruumi temperatuurid on sõltuvuses välistemperatuuriga. 

Küttesüsteem suutis hoida sisetemperatuuri ühtlaselt olenemata välistemperatuurist, sellest 

võib järeldada, et küttesüsteem töötab küttegraafiku järgi. Ruumide kütmine lõpetati, kui 

välisõhu temperatuur tõusis üle 8 °C. Õppeklasside temperatuur peab vastavalt 

standarditele olema 20... 24 ºC. Auditooriumites kus mõõtmised toimusid püsis 

temperatuur nõutud vahemikus. Kuna tegu on klassiruumidega, peab arvestama ruumi 

temperatuuri juures metabolismiga ehk inimestelt eralduva soojusega. Praegusel 

küttesüsteemil puudub võimalus reguleerida ruumides eraldi temperatuuri. Käesolevast 

bakalaureusetöö käigus tehti termopildid, millega hinnati hoone piirdekonstruktsioonide 

soojustehnilist olukorda. Katse käigus selgus, et probleemseteks kohtadeks on mõisamaja 

sokkel ning nurga kohad räästa lähedal. Võib oletada, et sokli ja nurgakohtade suuremate 

soojakadude põhjuseks on ebapiisav ja ebaühtlane soojustus. Ulatuslikke soojakadudega 

läbi sokli ja maja nurkade kaasnevad kõrgemad soojakulud ja ka välisfasaadi ning 

piirdekonstruktsioonide väiksem eluiga.  

Autoripoolsed soovitused soojusteguri parendamiseks oleksid praegu puuduva 

ventilatsioonisüsteemi lisamine ning akende välja vahetamine, mille läbi väheneks 

soojuskadu veelgi. Lisaks tasub välja vahetada küttesüsteem uue vastu, mis jälgib lisaks 

küttegraafikule ka eraldi ruumide temperatuuri.  
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ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES MANOR 

BUILDING THERMAL ANALYSIS  

 

Summary 

 

The main objectives of this thesis were to examine Estonian University of Life Science 

manor building heating system impact for the internal temperature and the thermal 

condition of the walls. 

To understand the context thesis author composed an overview of the important topics in 

this field for example the principles of energy efficiency in Estonia, energy label, thermal 

characteristics of the wall. In addition the human impact on the room temperature is also 

presented.  

This thesis presents the building and the measurement devices. In addition, the author 

analyzed and compared the room temperature and the heating system work at different 

ambient temperatures. The results showed that the room temperature is dependent on the 

external temperatures. Heating system managed to keep the internal temperatures constant 

regardless of the outside temperatures. Central heating is stopped when the outside 

temperatures rise above 8 °C. According to standards the classroom temperature must be 

between 20...24 °C. The temperatures were maintained within the required range in 

auditoriums, where the measurements took place. A human heat extraction is the 

considerable factor in the internal temperature. At this moment there is no option to 

regulate the temperature of individual rooms. 

The thermal images were taken during this thesis, which assessed the heat technical 

situation of the building walls. The thermal pictures revealed thet the problem areas of the 

manor house are the socket and the corners nearby the roof. It can be assumed that the 

main reason of the heat losses and thermal bridges is the uneven and insufficient 

insulation. Major heat loss through the socket and the corners will lead to higher costs for 

heating and lower lifetime of facade. 
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The author’s recommendations for improving the coefficient of heat are adding the 

ventilation system and replacement of windows which will reduce heat loss. Furthermore it 

is worth to replace the heating system for new one which can monitor room temperature in 

addition to the heat curve. 
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Lisa B. Eesti Maaülikooli mõisamaja teise korruse plaan 
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