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saab vähendada energia tarbimist kui ehitada ja renoveerida hooneid, mis tarbivad vähem 

energiat. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida, kas 1988. aastal ehitatud eluhoonet on 

võimalik renoveerida liginullenergiahooneks. Eestis peab oluliselt rekonstrueeritav hoone 

vastama energiamärgise C-klassile, kuid renoveeritud liginullenergiahoone peab olema 

sama energiatõhus kui uus hoone. 

Hoone kohta viidi läbi energiasimulatsioonid kasutades simulatsioonitarkavara 

EnergyPlus ja OpenStudio. Renoveerimislahendused leiti kolmes erinevas järgus. Esmalt 

leiti lahendus, mis vastas oluliselt rekonstrueeritavale hoonele, seejärel lahendus, et hoone 

vastaks madalenergiahoonele ja lõpuks liginullenergiahoonele. 

Energiasimulatsioonidest saadud tulemuste põhjal on liginullenergiahoone 

renoveerimislahenduse energiatõhusarvuks 144 kWh/(m²·a) ja hoone vastab 

liginullenergiahoone energiatõhususele. 
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Energy consumption as a whole is becoming a bigger problem in the world. In the 

construction sector the energy consumption could be reduced by building and renovating 

buildings which consume less energy. 

The aim of this Master`s thesis is to find out whether it is possible to renovate a single-

family house built in 1988 to nearly-zero energy building (nZEB). In Estonia there are 

energy performance requirements for deep renovation. Then the building has to meet the 

energy requirements for C-energy label.  

A renovated nZEB must have same energy performance level as a new building.The 

energy performance is simulated using EnergyPlus and OpenStudio programs. There were 

three different types of renovation solutions found, first equal to deep renovation and then 

to low-energy building and finally to a nearly-zero energy building. 

According to the data gathered from energy simulations the renovation solution chosen 

for nZEB has energy usage of 144 kWh/(m²·y) and the building meets the energy 

performance requirements for nZEB. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti on erinevaid tüüpi hooneid ehitatud juba väga pika aja jooksul. Olgu siis nendeks vanad 

rehielamud, palkmajad või tänapäeval ehitatud suured kaubanduskeskused. Alati on olnud 

hoonete kasutajatel ja omanikel ootused, millele ehitatud hoone vastama peaks. Tänapäeval 

on olulisemaks muutumas vähem energiat kasutavad hooned. 

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks majanduseks, et 

pidurda ülemaailmset kliima soojenemist. Ehitussektor on suure osa süsinikuheite tekitajaks. 

Energiakasutuse vähendamiseks on Euroopa Liidus vastuvõetud energiatõhususe direktiivi, 

mis sätestab vastavad nõuded energiatõhususele uutes ja renoveeritavates ehitistes. 

Direktiiv üheks eesmärgiks on suurendada hoonete arvu, mille energiatarbimine on, kas null 

või nulli lähedane – liginullenergiahoone. Eestis peavad alates 2020. aastast ehitatud uued 

hooned vastama liginullenergiahoone tasemel energiatõhususele, kuid rekonstrueeritavatel 

hoonetele liginullenergia kohustus ei kehti. 

Magistritöös uuritakse 1988. aastal ehitatud eluhoone renoveerimise võimalusi, võttes 

eesmärgiks leida renoveerimislahendus, mille tulemusena hoone vastaks 

liginullenergiahoone energiatõhususele. 

Magistritöö esimeses peatükis on ülevaade energiatõhususe alustest. Tuuakse välja peamised 

eesmärgid, mida soovitakse Euroopa Liidus saavutada vähendades energiakasutust. 

Tutvustatakse nõudeid energiatõhususele Euroopa Liidus. Täpsemalt kirjeldatakse, milline 

on kehtiv seadusandlus hoonete energiatõhususele Eestis ja kuidas see on aja jooksul 

muutunud. Lähemalt käsitletakse erinevaid energiatõhususe printsiipe. Kirjanduse analüüsis 

uuriti millised on energiatõhususe nõuded Põhjamaades, kas hooneid on mõttekas 

renoveerida liginullenergiahooneteks ja millised on levinud renoveerimislahendused. 

Teise peatükis kirjeldatakse uuritavat hoonet ja selle seisukorda. Leitakse hoone kaalutud 

energiakasutus, hoones tarbitud energia põhjal. Seejärel tutvustakse energiatõhusarvutustes 

kasutatavaid tarkvarasid ja leitakse neid kasutades hoone arvutuslik energiatõhusus. 
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Kolmandas peatükis pakutakse välja renoveerimislahendusi uuritavale hoonele. 

Renoveerimislahenduste valikul lähtutakse eesmärgist, et leida optimaalne lahendus 

eluhoone uuendamiseks, mis oleks samas võimalikult energiatõhus. Simulatsioonide teel 

leitakse hoonele sobivad renoveerimislahendused, mis vastaksid esmalt oluliselt 

rekonstrueeritavale hoonele. Seejärel leitakse renoveerimislahendus vastavalt 

madalenergiahoonele ja liginullenergiahoonele. Saadud lahendusi analüüsitakse ja nende 

põhjal tehakse järeldusi. Töös välja toodavad renoveerimislahendused on üldisemad, et neid 

oleks võimalik kasutada ka teiste sarnaste hoonete puhul 

Magistritöö peamine eesmärk oli uurida, kas üle 30 aasta tagasi ehitatud eluhoonet on 

võimalik renoveerida nõnda, et selle energiakasutus on võrreldav uusehitistega. 

Magistritöö autor tänab juhendajat Mihkel Kivisted lõputöö valmimisele kaasaaitamise ja 

professionaalse juhendamise eest. 
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1. HOONETE ENERGIATÕHUSUSE ALUSED 

 

1.1. Energiatõhusus Euroopa Liidus 

 

Suurest energiatarbimisest on saamas tänapäeval enam laiaulatuslikum probleem. Energia 

tootmise poolelt muudab selle probleemiks taastumatute energiaallikate kasutamine ning 

keskkonda kahjustavad energiaallikad. Samal ajal pidev energiatarbijate lisandumine nõuab 

omakorda energia säästmist. Ehitussektor tarbib 40 % kogu energiavajadusest Euroopa 

Liidus ja ühtlasi põhjustab suure osa kasvuhoonegaaside emissioonist maailmas [1]. Samas 

on ehitussektoris suur potentsiaal energia säästmiseks [2]. Ehitades uusi ja renoveerides 

olemasolevaid hooneid, mis tarbivad vähem energiat. 

Euroopa Liit on võtnud üheks peamiseks eesmärgiks kasvuhoonegaaside vähendamise ja on 

selle saavutamiseks seadnud järgnevad eesmärgid. Esmalt seab Euroopa Liidu 2020. aasta 

kliima ja energiakasutuse pakett kolm eesmärki: vähendada 20 % kasvuhoonegaase 

(võrreldes 1990. aastaga), suurendada Euroopa Liidus taastuvate energiaallikate kasutamist 

20 % ja parandada energiakasutamise efektiivsust 20 % [3]. 2030. aastaks on omakorda 

seatud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside emissioone 40 % ning suurendada 

taastuvate energiaallikate kasutamist ja energia kasutamise efektiivsust üle 30 % [4]. 

Pikaajaline eesmärk aastaks 2050. on saavutada kliimaneutraalsus – majandussüsteem, mis 

toimub kasvuhoonegaaside netonullheitega [5]. 

Eeldus on, et 2050. aastaks on 75 % praegu olemasolevatest hoonetest Euroopas endiselt 

veel alles [6]. Seega on oluline vähendada olemasolevate hoonete energiakasutust ning 

muuta need rohkem energiatõhusaks. Euroopa Liidu tasemel reguleerib hoonete 

energiatõhusust 2010. aastast direktiiv hoonete energiatõhususe kohta. Direktiivi on hiljem 

täiustatud ja viimased parandused viidi sisse 2018. aastal. Selles tuuakse välja peamised 

energiatõhususe eesmärgid uutele ja renoveeritavatele hoonetele terves Euroopa Liidus. 

Direktiivi järgi peavad liikmesriigid tagama, et 2019. aastast peavad uued avalikud hooned 

olema liginullenergiahooned ja alates 2021. aastast peavad olema kõik uued hooned 

liginullenergiahooned [7]. Lisaks peaksid liikmesriigid innustama kasutama parimad 



9 
 

ehitustehnoloogiaid, et kuluefektiivselt renoveerida olemasolevaid hooneid [1]. Direktiivis 

tuuakse välja üldised miinimumnõuded, kuid liikmesriikidel on soovi korral võimalik 

kehtestada rangemaid nõudeid [8]. 

Direktiivis välja toodud mõiste liginullenergiahoone on lahti seletatud kui hoone, mille 

energiatõhusus on väga suur, kas nullilähedane või väga väikese tarnitud energia 

kogusega  [7]. Hoones kasutatav energia peaks olulisel määral pärinema taastuvatest 

energiaallikatest, koos kohapeal või lähiümbruses toodetud energiaga, mis on pärit 

taastuvatest energiaallikatest. Direktiivist lähtuv peamine eesmärk on energiatõhusate 

hoonete arvu suurendamine, mis on samas kulutõhusad [7]. Direktiiv ei sea ühtseid nõudeid 

kõigile liikmesriikidele, vaid riigid peavad ise välja töötama kavad, kuidas suurendada 

energiatõhusate hoonete arvu ning milline on vastav energiatõhususe leidmise metoodika. 

Kavad peavad sisaldama liginullenergiahoone mõiste detailsemat selgitust, erinevate tüüpi 

hoonete energiatarbimise piirmäärasid, primaarenergia kaalumistegureid ja riiklike 

toetusmeetmeid. Olemasolevate hoonete rekonstrueerimisel määravad riigid sarnaselt uute 

hoonetega minimaalsed energiatõhususe miinimumnõuded lähtudes direktiivis esitatud 

nõudmistest. Liikmesriikidel on võimalik loobuda liginullenergia nõudest teatud tüüpi 

hoonete puhul, kui kehtestatud nõuded pole kuluoptimaalsed majandusliku olelusringi 

hindamise vaatest [7]. 

Euroopa liidu liikmesriigid on võtnud vastu liginullenergiahoone definitsioonid ja sellega 

seonduva seadusandluse. Kuid liikmesriigid erinevad üksteisest nii klimaatiliste kui 

majanduslike tingimuste poolest ja seetõttu on üleeuroopaliste ühtsete nõudmiste 

rakendamine keeruline. Põhja-Euroopa riigid saavad rohkem keskenduda nõuete seadmisel 

lähtuvalt peamiselt jahedamast kliimast ehk hooneid peab rohkem kütma, aga Lõuna–

Euroopas peab rohkem keskenduma hoonete jahutamisele [1]. Seega eri riikides on erinevad 

tegurid, mis mõjutavad hoonete energiatõhusust. 
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1.2. Energiatõhusus Eestis 

 

Eestis on hoonete energiatõhususe nõuded reguleeritud läbi Majandus ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ministri vastava määrusega - hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded [9]. Esimest korda kehtestati määrus 2008. aastal ja pärast seda on olnud 

määruses esitatud nõuete täitmine üheks eelduseks hoone ehitusloa taotlemisel [10]. 

Määruses välja toodud nõuetele peavad vastama uued ja oluliselt rekonstrueeritavad hooned. 

Oluliseks rekonstrueerimiseks loetakse ehitamist, kui olemasoleva hoone tarindite või 

tehnosüsteemide muutmisega või asendamisega seotud kulud on suuremad kui üks neljandik 

samaväärse hoone keskmisest ehitusmaksumusest [11]. Määrust vaadatakse üle ja viiakse 

sisse muudatusi iga viie aasta järel. 

Liginullenergiahoone mõiste ja sellele vastavad esialgsed energiatõhususe piirmäärad viidi 

määrusesse sisse 2013. aastal [12]. Alates liginullenergiahoone mõiste kasutuselevõtust 

2013. aasta määruses on liginullenergiahoone määratletud kui energiatõhusaid ja 

taastuvenergiatehnoloogiaid kasutav tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone [13]. 

Liginullenergiahoone üheks peamiseks eelduseks on lokaalne taastuvenergia tootmine. 

2013. aasta määruses oli liginullenergiahoone energiatõhususarv minimaalselt 0 kWh/(m2∙a) 

ja maksimaalne piirmäär kehtestati vastavalt erinevatele hoone tüüpidele. Piirmäärad 

energiatõhususarvule väikeelamutes olid 50 kWh/(m2∙a) ja korterelamutes 100 kWh/(m2∙a) 

[13]. Energiatõhususarv (ETA) on arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud 

erikasutus tüüpilisel kasutusel [9]. See võtab arvesse energiat, mis kulub: sisekliima 

tagamiseks, tarbevee soojendamiseks, olme ja muude elektriseadmete kasutamiseks. 

Tarnitud energia on määruse tähenduses energiavõrkudest aastas hangitud energia või kütus. 

Energiatõhususarv leitakse hoone köetava pinna ruutmeetri kohta hoone tavalisel 

kasutamisel. ETA ühikuks on kilovatt-tund hoone köetava pinna ruutmeetri kohta aastas [9]. 

Hoone energiatõhususarvu vastavust miinimumnõuetele tõendatakse energiamärgise 

koostamise kaudu. Energiamärgis koostatakse leitud energiatõhusarvu või kaalutud 

energiatõhususe klass (KEK) põhjal ja see näitab, kui palju hoone tarbib aastas energiat 

köetava pinna kohta [14]. Kaalutud energiatõhususe klass leitakse kasutades reaalseid hoone 
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energiatarbimise tulemusi. Energiamärgisele märgitakse hoone energiatõhususe klass A-st 

kuni H-ni, kus klass A on kõrgeim klass ja sellele vastab liginullenergiahoone (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Väikeelamu köetava pinnaga alla 120 m² energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud 
energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala [15] 

 

 

 

1.3. Kehtivad hoonete energiatõhususe nõuded Eestis 

 

Eestis on 2019 aastal jõustunud hoonete energiatõhususe määrusega vastu võtnud 

energiatõhususe direktiivi ja alates 2020. aastast peavad uued ehitatavad hooned olema 

liginullenergiahooned. Direktiiv võeti Eestis vastu üks aasta varem kui direktiivis oli ette 

sätestatud. Võrreldes eelneva määrusega on nõudeid mõningal määral leevendatud ja toodud 

sisse erandid. Käesoleva magistritööga seoses on peamised muudatused seotud 

väikeelamutega käsitlusega. Väikeelamud on jaotatud kolme erinevasse kategooriasse 

lähtuvalt köetavast pinnast: kuni 120 m2, 120 m2 kuni 220 m2 ja üle 220 m2 [9]. Kahte 

esimesse kategooriasse kuuluvad väikeelamud, mille köetav pind on alla 220 m2, ei pea 

vastama liginullenergiahoone piirnormidele. Madalenergiahooned peavad vastama B-klassi 

piirnormidele (Tabel 2). 
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Tabel 2. Madalenergiahoonete energiatõhususarvude piirväärtused [16] 

 

 

Madalenergiahoone on samuti energiatõhusate ja taastuvenergiatehnoloogia lahendustega 

tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, kuid madalenergiahoone puhul ei eeldata lokaalset 

taastuvenergia tootmist [9]. Samas on määruses väljatoodud energiatõhususarvude 

piirmäärad liginullenergiahoonetele, mille köetav pind on alla 220 m2 (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Liginullenergiahoonete energiatõhususarvude piirväärtused [16] 

 

 

Endiselt on võimalik ehitada väikeelamuid, mis vastavad liginullenergiahoone nõuetele, 

kuid määruses seda nõutud pole. Peamiseks põhjuseks, miks väikeelamud on vabastatud 

liginullenergiahoone nõudest on seotud lokaalse taastuvenergia tootmisega. Probleemiks 

kujuneb taastuvenergia tootmine ja tarbimine erinevatel aegadel, väikeelamud tarbivad ära 

väikese osa lokaalselt toodetud energiast ja sel juhul pole tegu kuluoptimaalse lahedusega 

[12]. Kuluoptimaalseks lahenduseks loetakse energiatõhususarvu piirväärtust, mille puhul 

hoone elukaare kogukulud on võimalikult väikesed [9]. Liginullenergiahoonete puhul on 

piirmäärasid vähendatud võrreldes eelnevalt kehtinud määrusega. ETA arvutustes on viidud 

sisse muudatus, mille kohaselt lokaalselt toodetud taastuvenergia võetakse arvesse ainult 

selles ulatuses, mis hoones kohapeal ära tarbitakse [17]. Sellega kaotatakse ära võimalus 

parandada hoone energiatõhususarvu tootes suurel hulgal taastuvenergiat, mida hoones ei 

tarbita. 
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Oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul on kehtivad piirmäärad ühe klassi võrra kõrgemad 

kui 2013. aasta määruses, selle aluseks on TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi 

liginullenergiahoonete uurimisrühma 2017. aasta kuluoptimaalsuse uuring [18]. Uuringust 

selgus, et olulise rekonstrueerimisel vastavate energiatõhusarvu piimäärade tõstmine on 

põhjendatud. Leiti, et võrreldes eelnevate 2011. aastal tehtud kuluoptimaalsuse arvutustega 

on kuluoptimaalne energiatõhususe tase paranenud ühe energiamärgise klassi võrra. Uues 

määruses on hoone olulise rekonstrueerimisel minimaalseks energiatõhususklassiks C-klass 

[18]. Muudatus põhines nüüdisväärtuse (NPV) arvutusel, mis näitab investeeringu väärtust 

võrreldes algse olukorraga. Väikeelamute puhul oli rekonstrueerimise kulutõhususe 

vahemik võrdlemisi suur ja kuni ETA arvu 150 kWh/(m2∙a) olid kogukulude muutused 

suhteliselt väikesed. Sarnaselt uute hoonetega on rekonstrueeritavad eramud jagatud köetava 

pinna järgi (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususarvude piirväärtused [16] 

 

 

 

1.4. Energiatõhususe olemus 

 

Hoone energiatõhusust mõjutavad erinevad tegurid. Kõrge energiatõhususe saavutamiseks 

on oluline hea välispiirete soojapidavus, mis takistab soojusenergia hoonest vabanemist. 

Olulist osa omab ruumide hea õhuvahetus ja efektiivne ventilatsioonisüsteem. Kõrge 

kasuteguriga küttesüsteem aitab vähendada hoones kulutusi sobiva sisekliima tagamiseks. 

Energiatõhususe vaatest on hoone sisekliima tagamine - energia kasutamine hoone ruumides 

õhu kvaliteedi tagamiseks [9]. 

Liginullenergia tasemele jõudmisel on oluline osa taastuvenergia tootmisel. 

Taastuvenergiaallikana kasutatakse tavaliselt kas: tuult, päikest või vett, milledest omakorda 
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toodetakse elektri- või soojusenergiat [19]. Joonisel 1 on toodud ülevaade peamistest 

energiatõhususe mõistest ja selle osadest. 

 

 

Joonis 1. Energiatõhususe mõiste ja selle komponendid [20]. 

 

Joonisel 1 välja toodud netoenergiavajadus on energia, mis kulub hoone sisekliima 

tagamiseks, tarbevee soojendamiseks ja elektriseadmete kasutamiseks ilma 

süsteemikadudeta [20]. Vabasoojus on soojus, mida eraldavad ruumidesse inimesed, päike, 

elektriseadmed ja soojuskaod tehnosüsteemidest. Soojuskaod hoonest toimuvad läbi 

külmasildade, õhulekete ja otsese soojusläbivusena piirdetarinditest. Külmasillad on 

piirdetarindi osad, kus soojusläbivus on lokaalselt suurem ümbritseva tarindi 

soojusläbivusest, eristatakse joon- ja punktkülmasildasid [21]. Soojusläbivus on 

konstruktsiooni omadus, mis väljendab soojuskadu läbi tarindi. Õhulekked on välispiirete 

õhupidavust iseloomustav suurus. Hoone on energiatõhus kui hoone projekteerimise ja 

ehitamise ajal on võetud arvesse kõiki energiatõhususe komponente. 
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1.5. Kirjanduse analüüs 

 

1.5.1. Liginullenergiahoonete nõuded Põhjamaades 

 

Aeg, millal kõik uued ehitatavad hooned peavad olema liginullenergiahooned on kohe käes. 

Euroopa Liidus peavad uued hooned vastama iga liikmesriigi poolt kehtestatud 

liginullenergia nõuetele. Liikmesriikide aitamiseks on Euroopa Komisjon seadnud 

soovitatavad energiatõhususe nõuded neljas erinevas klimaatilises tsoonis uutele 

büroohoonetele ja eramutele, lähtudes primaarenergia kasutusest [22]. Primaarenergia on 

taastuvatest ja mittetaastuvatest energiaallikatest toodetud energia, mida pole ümber 

töödeldud ega transporditud [7]. Tabelis 5 on välja toodud komisjoni soovituslikud 

energiatõhususe piirmäärad uutele liginullenergia kontorihoonetele ja ühepereelamutele. 

Antud väärtusi ei saa otseselt võrrelda riikides kehtetustatud energiatõhususe piirmääradega, 

sest riikides on kasutusel erinevad energiakandjate kaalumistegurid ning lähteandmed. 

 

Tabel 5. Euroopa komisjoni soovitused energiatõhususele liginullenergiahoonetes [23] 

 

 

Seetõttu on keeruline võrrelda erinevates riikides vastuvõetud nõudeid. Parema ettekujutuse 

saamiseks on võimalus kasutada näidishoone, mille põhjal saab eri riikides kehtivaid 

nõudmisi võrrelda Euroopa Komisjoni soovitustega. Rahvusvahelises uurimuses võrreldi 
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neljas riigis: Eestis, Soomes, Rootsis ja Norras kehtivate energiatõhususe nõudmiste 

vastavust Euroopa Komisjoni soovitustele [22]. Referentshooneks oli kuue korruseline 

korterelamu. 

Esmalt koostati näidishoone kohta tehniline lahendus, et see vastaks Komisjoni poolt 

esitatud nõudmistele Põhjamaade osas - 65 kWh/(m2∙a) [23]. Algses energiasimulatsioonis 

kasutati Euroopas kehtivatel standarditel põhinevaid lähteandmeid ja kaalumistegureid. 

Pärast seda viidi läbi referentshoone energiasimulatsioonid koos rahvuslike lähteandmetega. 

Hoone parameetreid ja tehnosüsteeme muudeti, et saavutada võimalikult ligilähedane 

tulemus rahvusliku liginullenergia nõuetele. Rahvuslike nõuete põhjal saadud hoone 

mudelid simuleeriti koos algses simulatsioonis kasutatud standarditel põhinevate 

lähteandmetega ja kaalumisteguritega, et võrrelda rahvuslike liginullenergia nõuete 

vastavust Komisjoni soovitustele. 

Energiasimulatsioonide põhjal saadi tulemused, mille põhjal ainult Eestis kehtivate normide 

alusel loodud energiamudel oli vastavuses Komisjoni soovitustega. Teiste riikide andmete 

põhjal tehtud simulatsioonid komisjoni soovitatud piirnormide sisse ei mahtunud [22]. 

Peamisteks järeldusteks olid, et lähteandmetel, kaalumisteguritel ja arvutusmetoodikal on 

väga suure mõju hoone energiatõhususele.  

Energiakandjate kaalumistegurid või primaarenergia kaalumistegurid – käsitlus 

energiatõhususe direktiivist, on liikmesriikide endi poolt määratud. Tegurid näitavad 

pöördväärtust tarnitud energia ja energia saamiseks kulunud primaarenergia vahel [24]. 

Need kirjeldavad protsessi efektiivsust, mis toimub primaarenergia ümber töötlemisel 

energiaks, mis jõuab lõppkasutajateni. Vastavaid tegureid kasutatakse energiatõhususe 

arvutuste läbiviimisel. Tegurite erinevus riikides seisneb: erinevates primaarenergia 

allikates, energia transpordiks kuluvale energiale ja ümbertöötlemise efektiivsusel [24]. Veel 

võivad tegurid muutuda aja jooksul, sest võib vahetuda primaarenergia allikas või transpordi 

viis. Kaalumistegurid võivad riikide vahel palju erineda, näiteks elekter: Austrias – 1,91; 

Itaalias – 2,18 ja Saksmaal – 2,45 või kaugküte Austrias – 1,0; Saksamaal – 1.20 ning 

Soomes 0,7 (andmed aastast 2018) [24]. 
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1.5.2. Hoonete renoveerimine liginullenergiahooneteks 

 

Euroopa komisjoni poolt tellitud uurimus annab ülevaate üldisest renoveerimise aktiivsusest 

Euroopas ajavahemikul 2012 – 2016 [6]. Terves Euroopa Liidus ainult 0,2 % eluhoonete 

renoveerimist liigitub sügava energia renoveerimise alla. Sügava renoveerimine all peetakse 

silmas renoveerimist mille tulemina on primaarenergia kasutus vähenenud üle 60 %. Üldiselt 

12 % kõigist eluhoonete renoveerimisprojektidest Euroopa Liidus liigitub energia 

renoveerimiseks, mille tulemusena vähenes primaarenergia kasutus vähemalt 3 %. Iga 

aastast primaarenergia säästmist hinnatakse renoveerimise puhul keskmiselt 9 % suuruseks. 

Kui tegu on sügava energia renoveerimisega, siis on keskmiselt energiasäästmine 66 %. 

Renoveerimisega väheneb keskmiselt energiakasutus 14 kWh/(m2∙a) ja sügava 

renoveerimise puhul on see keskmiselt 122 kWh/(m2∙a). Vaadeldud perioodil oli Eestis 

0,1  % sügavat energia renoveerimist [6]. Eluhoone suurt renoveerimist, mille tulemusena 

väheneb hoone energiakasutus märgatavalt, viiakse läbi võrdlemisi vähe. 

Varasemas uurimustöös on jõutud järeldustele, et kasulik on hooneid renoveerida 

liginullenergiahooneteks. Uurimuses vaadeldi ja võrreldi omavahel renoveeritavaid hooneid 

viies erinevas Euroopa riigis – Soomes, Hollandis, Rumeenias, Hispaanias ja Rootsis [25]. 

Hinnati hooneid ennem nende renoveerimist, pärast traditsioonilist renoveerimist 

(renoveerimisel muudeti hooneid rohkem soojapidavamaks, kuid ei uuendatud 

küttesüsteeme) ja pärast liginullenergiahoone tasemele renoveerimist (uuendati piirded 

soojapidavamaks ja uuendati küttesüsteeme ning lisati lokaalne taastuvenergia tootmine). 

Kõik vaadeldud hooned oli mitmekorruselised korterelamud, mis olid ehitatud aastatel 1960 

– 1977. 

Esmalt toodi välja võimalik energiasäästmise potentsiaal võrreldes algset hoonet ja 

traditsiooniliselt renoveeritud hoonet, kus oli 20 – 45% väiksem energiakasutus. 

Liginullenergiahoonele vastavatele nõuetele renoveeritud hoonete puhul leiti, et energiasääst 

on 60 – 90% (võrdluses lähtuti piirete soojusläbivusest ja küttekuludest).  

Keskkonda puudutav uurimus koostati LCA (Life-cycle assessment) - olelusringi hindamise 

põhjal, kus leiti keskkonnamõjud, kui majad renoveeriti liginullenergia tasemini ja 
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traditsioonilisele tasemele. LCA hindamise tulemused 30. aasta vaates näitasid 

kasvuhoonegaaside vähenemist 20 - 80% traditsioonilise renoveerimise puhul ja 50 – 90% 

liginullenergia puhul. Kogu kasvuhoonegaaside maht 30 aasta jooksul oli väikseim 

liginullenergiahoonete puhul. 

Majanduslik võrdlus tehti hinnates kulusid, mis on vajalikud hoonete töös hoidmiseks 50 

aasta jooksul. Võrdluses kasutatud olemasoleva hoone puhul eeldati kuludele juurde 

tulevikus tehtavad vältimatud remonditööd. Võrdluse tulemustena jõuti järelduseni, et hetkel 

pole liginullenergia tasemini renoveerimine hoone omaniku vaates kasumlik, kuid aja 

möödudes on hea potentsiaal ehituskulude vähenemiseks kui uuenevad ehitustehnoloogilist 

protsessid ja suureneb energiatõhusate hoonete üldine maht. Lõppjäreldustes toodi välja, et 

liginullenergia hooneks renoveerimine on parem lahendus kui traditsiooniline 

renoveerimine, eriti kui vaadelda kasvuhoonegaaside ja fossiilsete kütuste kasutamist.  

Eelpool mainitud LCA (Life Cycle Assessment) meetod on tuntud kui kõikehõlmav 

hindamise viisi keskkonnale hoonete poolt. Olelusringi hindamine – LCA arvestab iga 

elutsükli etapiga hoone puhul, terve olelusringi jookusul ehk mitte ainult ajaga, millal hoone 

kasutuses on, vaid kuni terve hoone utiliseerimiseni [26]. Lisaks arvestatakse peale otsese 

energiakulu mõjule juurde veel teisi faktoreid nagu mõju osoonikihile, joogivee varude 

vähenemisele ja teisi kahjulikke mõjusid keskkonnale. Analüüsi tulemusena saab leida kõige 

efektiivsemaid tehnoloogilised lahendused, mida saab kasutada juba hoonete 

projekteerimise ajal või hoonete renoveerimise puhul, et vähendada hoonete mõju 

keskkonnale kogu oma elutsükli jooksul. 

LCA on kompleksne analüüsi mudel, kus vaadeldav aeg on väga pikk ja selle jooksul võivad 

muutuda hoone: funktsioon, kasutajate arv, energiatarbimine või piirete konstruktsioonid. 

Nendel muutustel on suur mõju energia kasutamisele hoones ning hoone mõjul seda 

ümbritsevale keskkonnale. Renoveerimisel asendatakse olemasolevad tarindid uutega ja 

nendega kaasneb sisendenergia suurenemine ja süsiniku sisalduse suurenemine keskkonnas, 

mis toimub materjalide tootmise tõttu. Samas aitab parem konstruktsioon hoonet paremini 

jahutada, vähendab küttekulusid või kulusid seadetele ja valgustitele. LCA mudel on hea 

analüüsi meetod, mille põhjal saab hinnata hoonete mõju keskkonnale ja samas aitab juhtida 

protsesse, et kahjulikke mõjusid vähendada. 
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1.5.3. Näited eluhoonete renoveerimisest liginullenergiahooneks 

 

Üheks näiteks, kuidas on vana eluhoone renoveeritud liginullenergiahooneks on perekond 

Salopelto maja Soomes [27]. Maja on 182 m2 pooleteistkordne tüüpiline Soome 

veteranimaja, milliseid hakati ehitama pärast II maailmasõja lõppu. Hoone on 1948. aastal 

ehitatud puitkarkasshoone. RenZero pilootprojekti raames renoveeriti hoone A-energiaklassi 

hooneks. RenZero projekti eesmärgiks oli areneda ühepereelamute renoveerimise 

energiatõhususe kontseptsiooni. Projekt uuris võimalusi 1940. – 1970. aastatel ehitatud 

ühepereelamute energiatõhususe tõstmiseks Rootsis ja Soomes. 

Renoveerimise eesmärgiks oli uuendada vana maja A-energiaklassi hooneks, kus hoone 

õhulekked oleksid väiksemad kui uutel hoonetel ja samas säilitades algne ruumijaotus. 

Hoone renoveerimistööd hakkasid 2013. aastal ja lõppesid 2014. aastal [27]. Ennem 

renoveerimist oli hoone sisuliselt uuendamata, vahetatud olid kõigest mõned aknad. Hoone 

välisseinad olid soojustatud saepuruga. 

Renoveerimistööde käigus uuendati täielikult hoone välisseinad, mis soojustati Paroci poolt 

spetsiaalset selle projekti jaoks välja töötatud soojustuselementidega. Vahetati välja hoone 

katusekate, aknad ja uksed. Hoone küttesüsteemi uuendusena võeti kasutusele 

maasoojuspump ja taastuvenergia allikana päikesepaneelid. Maasoojuspumbast ja 

päikesepaneelidest toodetud soojusenergiat kasutatu sissepuhkeõhu ja tarbevee 

soojendamiseks. Soojus jaotab ringi soojustagatusega ventilatsioonisüsteem, mille 

kasutamisele võtmisega välditi radiaatorite või põrandakütte paigaldamisega seotud kulusid 

ja suuri ehitustöid. Õhulekked hoones vähenesid 65%, kuid renoveeritud hoone ülevaatusel 

tuvastati endiselt õhulekked hoone osadest, mis jäid otseselt renoveerimisprojektist välja. 

Ennem renoveerimist hoones kulunud kütteenergiakulu oli 150 kWh/(m2∙a) ja pärast 

renoveerimist oli maja energiatõhususarv 79 kWh/(m2∙a). 

Lisaks on renoveeritud Eestis liginullenergiahooneks kortermaju SmartEnCity projekti 

raames ja plaanis on 2021. aastaks Võrus korteriühistule Rannaliiva kortermaja 

renoveerimine liginullenergiahooneks RenoZEB pilootprojektina. 
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1.5.4. Nõuded renoveeritavatele liginullenergihoonetele 

 

Eestis on hoone olulise rekonstrueerimisel sätestatud energiatõhususe piirmääraks 

energiamärgise C-klass ja hoone uuendamisel liginullenergiahooneks peab hoone vastama 

samadele energiatõhususe nõuetele kui uusehitis. Teadusartiklis on pakutud välja võimalik 

hindamisviis spetsiaalselt liginullenergiahoone renoveerimise hindamiseks [28]. Tegu on 

Poola teadlaste poolt läbiviidud arvutustel põhineval lahendusel. Poolas pole nõuet 

renoveeritavatele liginullenergiahoonetele. Artikli peamine eesmärk oli leida võimalikud 

nõudmised renoveeritavatele hoonetele, sest Poola riik oli alanud eluhoonete renoveerimise 

programmi. 

Küsitluse põhjal, mis viidi läbi energiaaudiitorite vahel, otsiti millised võiksid olla näitajad, 

mida peavad renoveeritavad liginullenergia eluhooned täitma. Lähtudes küsitlusest saadud 

tulemustele ei otsitud ühte kindlat näitajat, vaid kahte – energiavajadust kütmiseks 

QH  (kWh/m2∙a) ja protsenti, mille võrra vähenes taastumatu primaarenergia kulu. Kasutati 

kaht võrdlusindikaatorit, sest tuues välja primaarenergia vähenemine on kohe võimalik 

hinnata saavutatud energiasäästmist võrreldes enne renoveerimist olnud energiatarbimisega. 

Uurimuses esmalt leiti kuluoptimaalsed soojusläbivused hoone välispiiretele ja nende kaudu 

saadi kütteenergiavajadus QH ning eeldati vastav primaarenergia vähenemine. 

Kalkulatsioonid viidi läbi erinevate: energia hindadega, asukohtadega ja kahe erineva hoone 

mudeliga. Saadud tulemuste põhjal oli kulutõhusa renoveerimise energiavajadus 

kütteenergiaks QH ≤ 60 kWh/(m²∙a), mis vastab Poola madalenergiahoone nõudmistele ja 

primaarenergia vähenemine mittetaastuvate energiaallikates üle 75 % [28]. 

Liginullenergiahoone renoveerimise puhul saadi QH ≤ 40 kWh/(m²∙a) ja primaarenergia 

kasutamise vähenemine üle 80%. Liginullenergia tase polnud kulutõhus ja oli kohati isegi 

kõrgem kui uute liginullenergiahoonete maksumus. 
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1.5.5. Soovituslikud lahendused kulutõhusaks renoveerimiseks 

 

TTÜ teadlaste poolt läbi viidud uurimuses otsiti kulutõhusaid lahendusi eluhoonete 

renoveerimiseks [29]. Uurimuses vaadeldud hooned olid ehitatud ajavahemikus 1920 – 1990 

aastal. Väikeelamute osas oli peamine soovitus renoveerimisel küttesüsteemi uuendamine - 

pelletikatlaga, õhk-vesi soojuspumbaga või maasoojuspumbaga. See toob kaasa suurima 

energiakulu vähenemise. 

Hoone välispiirete lisasoojustamisega kaasneb kuni 100 kWh/(m2∙a) energiakasutuse 

vähenemist, aga see pole alati kulutõhus. Kuluoptimaalsust hinnati nüüdiväärtuse (NPV) 

muudu järgi 20 kuni 30 aasta vältel. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi paigaldamine 

oli kulutõhus igas vaadeldud eluhoones. Samuti oli kuluoptimaalne lahendus mõnes hoones 

lisada soojustust hoone katusekonstruktsioonile. Teised renoveerimise võimalused võivad 

anda lühiajalist energiasäästmist, kuid tegu polnud kulutõhusate lahendusega.  

Ajavahemikus 1970 – 1990. aastal ehitatud hoonete puhul olid kõige kuluoptimaalsemad 

lahendused: akende vahetamine, õhk-vesi soojuspumba kasutusele võtmine, välisseinte 

soojutamine mineraalvillaga 300 mm ja põranda soojutamine 100  mm [29]. Kui kasutakse 

pelletikatelt on soovitatud välisseinte soojustus 200 mm ja samaks jäävad ka soojustusekihid 

maasoojuspumpa kasutades. Sellesse ajajärku jäävate hoonete puhul on tehnosüsteemide 

uuendamine või rajamine alati kulutõhusad lahendused. 

 

 

1.5.6. Päikeseenergia kasutamine 

 

Liginullenergia tasemel energiatõhususe saavutamisel on oluline lokaalne taastuvenergia 

tootmine. Üheks võimaluseks on kasutada energia tootmiseks päikeseenergiat. Energia 

ammutamiseks saab kasutada päikesekollektoreid, millega toodetaks soojusenergiat ja 

päikesepaneele elektrienergia tootmiseks [21]. Päikesekollektoreid ei saa Eestis kasutada 

põhilise hoone kütteallikana, sest päikesekiirgus ja küttevajadus on omavahel vastupidised 

– talvel on küttevajadus suur aga päikesekiirgus väike ning suvel on seis vastupidine. 
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Paremini sobivad päikesekollektorid sooja tarbevee tootmiseks, optimaalse paigutuse korral 

õnnestub katta kuni 70 % aastasest sooja tarbevee vajadusest [21]. Kollektoritest saadav 

soojusenergia pole ühtlane, vaid muutub: aja jooksul ja erinevate klimaatiliste tingimuste 

mõjul. Soojusenergia salvestamiseks on vaja sooja vee salvestuspaaki, kus saab hoida sooja 

tarbevett pikema aja jooksul. Kollektorid paigaldatakse tavaliselt hoone katusele, soovitavalt 

lõuna suunda (±15º) ja nurga all 40º - 45º maapinna suhtes [21]. Efektiivseks energia 

tootmiseks on oluline, et kollektorile paistvat päikesekiirgust ei varjaks ükski objekt. 

Elektrienergiat toodetakse päikesest kasutades päikesepaneele ehk PV-paneele. 

Päikesepaneelide kasutegur on 15 – 20 % ja see näitab, mitu protsenti paneeli pinnale 

langenud päikesekiirgusest muundatakse elektriks [21]. Ideaaltingimustel on võimalik saada 

paneeli ühest ruutmeetrist kuni 150 W elektrit ja aastas toodetakse 100 – 150 kWh . Sarnaselt 

kollektoritega toodavad PV-paneelid elektrit suvel rohkem kui talvel, kuid Eesti on 

elektritarbimine suurem just talvekuudel. Vajalik on elektrienergia salvestamine või 

müümine elektrivõrku. PV-paneelide paigutamisel lähtutakse samadest tingimustest kui 

päikesekollektori puhul. Paneele on võimalik paigaldada lisaks katusele ka hoone fassaadile 

(Joonis 2). 

 

Joonis 2. Päikesepaneelide paigaldamise võimalused [21]. 

 

Päikesepaneelide tootlikus vähendab suurel määral kui päikesekiirgust varjab kasvõi 

osaliselt mõni objekt. Samuti vähendab tootlust paneelide ülekuumenemine ja vajalik on 

paneele jahutada loomuliku tuulutuse teel. Lisaks vähendab PV-paneelide tootlikkust 

paneeli pinna saastumine ja eluaja jooksul väheneb paneeli elektritoodang kuni 20%. 

Sellegipoolest on tegu ühe rohkem levinud taastuvenergia tootmise viisiga. 
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2. HOONE ENERGIATÕHUSUSEKLASSI LEIDMINE 

 

2.1. Hoone kirjeldus 

 

Uuritav hoone asub Võrumaal, Antsla vallas, Uue-Antsla külas, Antsu kinnistul. Krundi 

suuruseks on 19 363 m2 ja seal asub lisaks elamule veel 3 hoonet. Uuritav elamu paikneb 

krundi loode osas (Joonis 3) ja hoone sai valmis 1988. aastal. Hoone on ehitatud tüüpprojekt 

Projekt 183 - Ants-5 järgi, mille autoriks oli Projekteerimise Instituut EKE Projekt. Hoone 

netopinnaks on 149,5 m2. Algne projekt on aastast 1982 ja hiljem on projekti muudetud 

1984. aastal. Ehitatud hoone erineb mõningal määral algsest projektist. 

 

 

Joonis 3. Elamu paiknemine kinnistul (Maa-ameti maainfo kaardirakendus). 

 

Eramu on neljatoaline kahekorruseline kellerdatud hoone (Joonis 4). Hoone vundament ja 

keldriseinad on betoonplokkidest. Esimese korruse väliseinte kandekonstruktsiooniks on 

gaassilikaltsiitplokid ja välisseinad on projekti järgselt soojustatud mineraalvattplaatidega. 
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Hoone ülevaatusel ei tuvastatud soojustusplaate ning hilisemates arvutustes pole 

soojustusega arvestatud. Välisseinte välisviimistluse materjaliks on prits- ja tsementkrohv. 

Keldri vahelagi on väiksemas osas raudbetoon õõnespaneelidest ja suuremas osas 

silikaatpaneelidest. Hoone ülejäänud vahelaed on puitvahelaed. Hoone teise korruse 

mittekandvad välisseinad on puitkarkass seinad, mis on soojustatud linaluu ja 

TEP- plaatidega. Hoonel on puitsarikatel viilkatus (katusekaldega 50°) ja külm pööning, 

mille põrand on soojustatud linaluu ja klaasvattplaatidega. Katusekattematerjaliks on 

kasutatud eterniiti. Elamu välisuks ja keldri puituks on vahetatud uute puituste vastu 2016 

aastal. Algsed puitaknad on vahetatud 2009 aastal kahekordse paketiga plastikakende vastu. 

 

 

Eramu keldrikorrusel asuvad katlaruum, panipaik ja juurviljahoidla. Esimesel korrusel on 

tuulekoda, elutuba, köök, WC, vannituba ning teisel korrusel asuvad kolm magamistuba. 

Hoone erineb mõningal määral algsest projektis, peamiselt on muudetud keldrikorruse 

ruumide paigutust ja elutoa suurust, kus algses projektis on kaks eraldi tuba, kuid ehitati üks 

suur ruum. 

Hoones elab pidevalt ainult üks inimene. Hoone peamisteks probleemideks on kehv 

soojapidavus ja suured küttekulud kütteperioodil. Hoone ülemise korruste tubades on tehtud 

remonti ja uuendatud siseviimistlust. Lähitulevikus on plaanis uuendada alumise korruse 

ruume ning pikemas plaanis on kaalumisel hoone soojapidavuse parendamine ja 

küttesüsteemi uuendamine. Võimalusel kasutatakse selleks KredExi 

rekonstrueerimistoetust. 

Joonis 4. Elamu vaated lõunast ja põhjast 
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2.2. Tehnosüsteemid ja köetav pind 

 

Hoonel on kütmiseks malmkatlal põhinev lokaalne keskkütte süsteem. Kütmiseks 

kasutatakse peamiselt puitbriketti ja vähesel määral küttepuid. Soojuse jaotamiseks on 

köetavates ruumides malmradiaatorid. Ventileerimine toimub loomuliku ventilatsiooni teel. 

Hoone veevarustus on tagatud ühisveevärgi kaudu ja kanalisatsioon on lahendatud krundil 

oleva lokaalse kogumiskaevu kaudu. Soe tarbevesi saadakse peamiselt läbi 100-liitrise 

elektriboileri või kütteperioodil läbi keskkütte süsteemi ühendatud soojaveeboilerist. 

Energiatõhususarvutused viiakse läbi hoone köetava pinna kohta. Köetav pind on 

energiatõhususe määruse järgi sisekliima tagamisega seotud ruumide netopind, millest on 

maha arvestatud madala temperatuuriseadega pind [9]. Käesolevas magistritöös on 

määratletud köetavate pindadena ruumid, kus toimub radiaatorite kaudu ruumide kütmine. 

Hoone köetava pinna moodustavad eluruumide pind, mis on kokku 111 m2. 

 

 

2.3. Elamu kaalutud energiakasutuse leidmine 

 

Kaalutud energiakasutuse (KEK) leidmise metoodika on välja toodud määruses: nõuded 

energiamärgise andmisele ja energiamärgisele [14]. Kaalutud energiakasutus arvutamiseks 

on esmalt vaja koguda lähteandmed. Vaja on leida energiatarbimise andmed vähemalt ühe 

aasta kohta, aga soovitavalt kolme aasta kohta. Kaalutud energiakasutus leitakse aastate 

2017 – 2019 kohta. Elamu tarbimisandmed on toodud tabelis 6. 
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Tabel 6. Hoone kolme aasta energiakulud 

 Elektrienergia 
MWh/a 

Kütteenergia 
MWh/a 

2017 5,11 40,02 

2018 4,77 40,79 

2019 4,65 41,34 

 

Elektrienergia tarbimise andmed pärinevad Eesti Energia tarbimisteatise ja 2017. aasta 

elektriarvete alusel. Kütteenergia saadi arvestuslikult aastas kulunud puitbriketti ja 

puitbriketti alumise kütteväärtuse 16,7 MJ/kg kaudu. Hoone kütmiseks kasutatakse 

malmkatelt, mida köetakse peamiselt puitbrikettiga. 

Küttesoojuse kulu leidmiseks on vaja leida kraadpäevade arv, mis vastavad 

tasakaalutemperatuurile. Kaalutud energiakasutuse arvutamisel võetakse hoone 

tasakaalutemperatuuri väärtuseks 17°. Kraadpäevade info on leitav SA KredExi veebilehelt 

[30]. Hoone paikneb kraadpäevade piirkonna jaotuses IV (Valga) piirkonnas (Tabel 7). 

 

Tabel 7. IV piirkonna tasakaalutemperatuuri ja normaalaasta kraadpäevad [30] 

 Tasakaalutemperatuuril 

kraadpäevad 

Normaalaasta 

kraadpäevad 

2017 3925 
 

4242 
2018 3837 

2019 3610 
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Järgneb arvutus lähtuvalt määruses välja toodud arvutusmetoodikast [14]. 

1) Normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud küttesoojuse kulu ��,��� (MWh/a) 

leitakse valemiga: 

��,��� = ����,��� ∙
��

����
,                (1) 

kus ����,��� küttesoojuse kulu vaadeldaval kalendriaastal MWh/a; 

�� - normaalaasta kraadpäevade arv; 

���� - kraadpäevade arv vaadeldaval kalendriaastal. 

Vastavad tulemused aastate lõikes olid: 

 2017 – 43,25 MWh/a 

 2018 – 45,10 MWh/a 

 2019 – 48,58 MWh/a 

2) Normaalaasta kaalutud küttesoojuse kulu �(�,���)� (MWh/a) leitakse valemiga: 

�(�,���)�� ∑ ��,� ∙
�
��� �(�,���)�,                (2) 

kus  � – kütteks vajatava soojuse saamiseks kasutatud energiaallikate arv vaadeldaval 

kalendriaastal; 

�� – energiakandja kaalumistegur (puit ja puidupõhine kütus: 0,65). 

Vastavad tulemused aastate lõikes olid:  

 2017 – 28,11 MWh/a 

 2018 – 29,32 MWh/a 

 2019 – 31,58 MWh/a 
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3) Kolme aasta keskmine normaalaasta kaalutud küttesoojuse kulu Q�,��� (MWh/a) 

leitakse valemiga: 

��,��� =
�

�
∑ �(�,���)�

�
��� ,                 (3) 

kus  � – vaadeldavate kalendriaastate arv. 

Kolme aasta keskmine küttesoojus kulu oli 29,67 MWh/a. Määruse järgi tuleks siinkohal 

leida tarbevee soojendamiseks kuluv energia. Kuid kuna tarbevee soojendamiseks 

kasutatakse peamiselt elektriboilerit on elektrienergia kulu tarbevee soojendamiseks 

arvestatud summaarse elektrienergia tarbimise hulka. Selline lähendus on ka lubatud 

määruses [14]. 

4) Energiakandja kaalumisteguriga läbi korrutatud keskmine elektri kulu ühe täisaasta 

kohta ��,�� (MWh/a) leitakse valemiga: 

��,�� = ��,��
�

�
∑ ���,�

�
��� ,                 (4) 

kus  ��� – elektri kulu MWh/a; 

� – vaadeldavate kalendriaastate arv; 

�� – energiakandja kaalumistegur (elektrienergia: 2). 

Keskmine elektri kulu ühe täisaasta kohta oli 9,69 MWh/a. 

5) Hoone keskmine kaalutud normaalaasta energiakasutus �� (MWh/a) leitakse 

valemiga: 

�� = ��,��� + ��,��                 (5) 

Kaalutud normaalaasta energiakasutus on 39,35 MWh/a. 

6) Hoone aastane kaalutud energiaerikasutus �� (kWh/(m²·a)) leitakse valemiga:  

�� = 1000 ∙
��

����
                     (6) 

Hoone aastane kaalutud energiaerikasutus kokku on 355 kWh/(m²·a). Hoone jääb kaalutud 

energiakasutuse (KEK) poolest energiamärgise G-klassi. 
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2.4. Elamu energiatõhususarvu leidmine 

 

2.4.1. EnergyPlus ja OpenStudio tarkvarad 

 

Elamu energiatarbimise kohta tehtud energiatõhususarvutused põhinevad 

simulatsioonitarkvara EnergyPlus (EP) põhjal. EnergyPlus on energiasimulatsiooni 

programm, mis võimaldab teha analüüse hoone sisekliima, soojusliku mugavuse ja 

energiatarbimise kohta. Tarkvara toetab erinevate arvutustsoonidega mudelite analüüsimist. 

EnergyPlus on ASHRAE - Ameerika kütte, ventilatsiooni, jahutuse ja külmutusseadmete 

inseneride ühendus poolt valideeritud tarkvara energiaarvustusteks [31]. Tarkvara arendas 

välja USA Riikliku Taastuvenergia Laboratoorium (National Renewable Energy Laboratory 

ehk NREL), mis kuulub USA Energeetikaministeerium haldusalasse. Aastatel 1970 - 1980 

töötati välja programmid BLAST ja DOE-2, millede põhjal loodi EnergyPlus [32]. EP 

esimene versioon anti välja 2001. aastal ja praegu on programmi viimane versioon 9.3 ning 

arvutused on tehtud programmi 9.2 versiooniga. Programm on vabavaraline ja avatud 

lähtekoodiga. Tarkvara on oma ülesehituselt sarnane tabelarvutusprogrammidega, kus tuleb 

täita erinevaid andmeväljasid, mis iseloomustavad hoonet ja selle energiakasutust (hoone 

geomeetriat, konstruktsioone, tehnosüsteeme). EnergyPlus ei toeta otse hoone mudeli 

visuaalset sisestamist, vaid vajalik on ennem mudel valmis teha mõnes joonestustarkvaras. 

EnergyPlusi kasutajasõbralikumaks kasutamiseks on loodud OpenStudio (OS) programm. 

OpenStudio on samuti arendatud algselt NREL-i poolt ja selle esimene versioon avaldati 

2008. aastal [33]. OpenStudio on graafilise kasutajaliidesega programm, mis lihtsustab 

andmete sisestamist EP-i tarkavarasse. OpenStudio võimaldab sisestada kogu 

informatsiooni, mis on vajalik EnergyPlus-is simulatsioonide läbiviimiseks. Simulatsioone 

on võimalik alustada läbi OpenStudio ja hiljem vaadata tulemusi ning analüüsida neid. 

Hoone geomeetria on võimalik tuua programmi mõnest mudelprojekteerimise või CAD-

programmist. 

  



30 
 

 

 

2.4.2. Hoone geomeetria 

 

Energiatõhususearvutuste vajaliku informatsiooni saamine algas olemasoleva elamu projekti 

põhjal Autodesk Revit-i mudeli koostamisega (Joonis 5). Mudel põhineb algsel projektil ja 

sisse on viidud muudatused, mille poolest olemasolev hoone erineb algsest projektist. 

 

 

Mudelis on informatsioon nii hoone välisilme kui siseruumide kohta. Revit-i mudel 

eksporditi Openstudio tarkvarasse kasutades Green Building XML failiformaati, mis 

võimaldab erinevate BIM või CAD- baasil töötavate mudelite infot vahendada. 

Energiasimulatsioonis kasutatavad andmed sisestati vastavalt: hoone energiatõhususe 

arvutamise metoodikale [34]. EnergyPlus toetab erinevate arvutustsoonidega 

simulatsioonide läbiviimist. Väikeelamu puhul ei eeldata hoone detailset tsoonideks 

jagamist ja arvutused võib teha ühe tsoonina. Töös uuritav hoone on jaotatud korruste põhjal 

kaheks eraldi tsooniks [34]. EnergyPlus-i simulatsioonis on kasutatud Eesti energiaarvutuste 

baasaastat (TRY), mis sisaldab infot tunnikeskmisi väärtusi: välisõhu temperatuuri, suhtelise 

niiskuse, tuule ning päikesekiirguse kohta [35]. 

  

Joonis 5. Revit-i tervikmudel (vasakul) ja EP-i simulatsioonides kasutatav mudel (paremal). 
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2.4.3. Vabasoojused ja kasutusprofiilid hoone tüüpilisel kasutamisel 

 

Vabasoojuste suurused ja kasutusprofiilid sisestati lähtuvalt määrusest nr 58 [34]. 

Väikeelamu puhul (köetava pinnaga alla 120 m2) on need vastavalt:  

 valgustus: 6 W/m2 (kasutusaste 0,1 ja kasutusaeg 24 tundi päevas ning 7 päeva 

nädalas); 

 seadmed: 3 W/m2 (kasutusaste 0,6 ja kasutusaeg 24 tundi päevas ning 7 päeva 

nädalas); 

 inimesed: 3 W/m2 (kasutusaste 0,6 ja kasutusaeg 24 tundi päevas ning 7 päeva 

nädalas). 

Hoone tüüpilisest kasutusest tulenev energiakasutus Q (kWh/(m2∙a) leitakse vabasoojuste 

kaudu [34]: 

� = � ∙ � ∙
��

��
∙

��

�
∙

����

����
,                (7) 

kus k on kasutusaste; 

P on soojuseraldus W/m²; 

τd on hoone kasutustundide arv ööpäevas; 

τw on hoone kasutuspäevade arv nädalas. 

Valgustuse summaarne energiakasutus on 5,3 kWh/(m2∙a).  

Seadmete puhul on vaja eelnevalt soojuseraldus läbi jagama 0,7, et saada elektritarbimine. 

Energiakasutus seadmete puhul on 22,5 kWh/(m2∙a).  

Tarbevee netoenergiavajadus on 30 kWh/(m2∙a) ja sooja vee erikulu on 516 l/(m2∙a). 
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Dünaamilises energiaarvutuses kasutatakse hoone detailset tunnipõhist kasutusprofiili 

valgustuse, seadmete ja inimeste kohta (Tabel 8). 

Tabel 8. Elamu energiaarvutuse detailsed kasutusastmed ja kasutusprofiilid [30] 
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2.4.4. Infiltratsiooni õhuvooluhulga ja soojuserikao leidmine 

 

Infiltratsioon iseloomustab välispiiretes ebatihedust ehk õhulekkeid. Aasta keskmine 

infiltratsiooni õhuvooluhulk arvutatakse valemiga [34]: 

�� =
���

����∙�
∙ �,                    (8) 

kus �� on aasta keskmine infiltratsiooni õhuvooluhulk m3/s; 

q50 on hoone välispiirde keskmine õhulekkearv m³/(h·m²); 

 A on hoone välispiirde (koos põrandaga) sisepindala m2; 

 x on tegur, mis kahekorruselise hoone puhul on 24. 

Õhulekkearv q50 väärtuseks on olemasoleva hoone puhul 6 m³/(h·m²) ja hoone välispiirdeid 

on kokku 370,8  m2. Aasta keskmine infiltratsiooni õhuvooluhulk on 0,026 m3/s. 

Õhuleketest põhjustatud soojuserikadu arvutatakse valemiga [36]:  

�õ� = � ∙ � ∙ �,                (9) 

kus Hõl - hoone õhulekkest ja ventilatsioonist tulenev soojuserikadu W/K; 

qi – aasta keskmine infiltratsiooni õhuvooluhulk m3/s; 

c – õhu erisoojus 1005 J/kg∙K; 

ρ – õhu tihedus 1,2 kg/m3. 

Õhuleketest põhjustatud soojuserikadu on 31,1 W/K. 

  



34 
 

 

 

2.4.5. Piirdetarindite soojuskaod ja netoenergiavajadus ruumide kütteks 

 

Energiamudelisse sisestati informatsioon tarindite soojusläbivuse kohta lähtudes 

ehitusprojektist ja olemasoleva hoone ülevaatusest. Materjalide arvutuslikud 

soojuserijuhtivused võeti, kas EVS-EN ISO 10456:2008 järgi või kirjanduses avaldatud 

allikate põhjal [37], [38].  

Simulatsioonitarkava EnergyPlus leiab simulatsiooni käigus homogeensete tarindites 

soojusläbivused, kuid ei tee seda mittehomogeensete tarindite puhul. Mittehomogeensete 

tarindite puhul on vaja leida eelnevalt soojusläbivused ja seejärel need sisestada 

OpenStudio- s vastavatele konstruktsioonidele. Tarindite soojusläbivused leiti kasutades 

Ubakus (U-wert) nimelist veebilahendust, mis võimaldab leida erinevate konstruktsioonide 

soojusläbivust [39]. Terve hoone soojuskaod leitakse tarindite, külmasildade ja õhulekete 

soojuserikadude kokku liitmisel. Algses mudelis kasutatud tarindite soojusläbivused ja 

nende soojuserikaod on toodud tabelis 9. 

 

Tabel 9. Tarindite soojusläbivused ja soojuserikaod 

Piirdetarind Soojusläbivus 
W/(m2·K) 

Pindala  
m2 

Soojuserikadu 
W/K 

Välissein 1 (silikaatplokk) 0,85 102,2 86,9 
Välissein 2 (puit) 0,62 46,6 28,9 
Pööningu vahelagi 0,52 39,1 20,3 
Põrand 0,59 64 30,1 
Välisuks 1,60 2,3 3,7 
Aknad 1,80 17,21 31,0 

Kokku 200,8 
 

Külmasildadest põhjustatud soojuskao leidmiseks vajalik informatsioon joonsoojusläbivuste 

kohta on pärit standartist EVS-EN ISO 14683:2017 või kirjanduses avaldatud 

informatsioonist [38], [40],[41]. Tabelis 10 on toodud soojuskaod külmasildadest.  

  



35 
 

Tabel 10. Joonkülmasildade väärtused 
 

Joonsoojusläbivus 
W/(m·K) 

Joonkülmasilla 
pikkus m 

Külmasild 
W/K 

Välisseina välisnurk 1,00 7,2 7,20 
Katuse ja välisseina liitekoht 0,40 34,3 13,72 
Põranda ja välisseina liitekoht 0,40 33,1 13,24 
Avatäidete liitumine 
välisseinaga 

 
0,50 59,0 29,50 

Kokku 63,66 

 

Hoone netoenergiavajadus küttele leitakse läbi ruumitemperatuuri kütmiseks vajaliku 

soojusenergia kaudu, arvestades vabasoojust, välispiirde soojuskadu, välispiirde 

ebatihedustest (infiltratsioonist) tulenevat soojuskadu ja ruumi sissepuhutava 

ventilatsiooniõhu soojenemist ruumitemperatuurini [34]. Netoenergiavajaduse leidmisel 

tuleb jälgida EVS-EN ISO 52016-1 põhimõtteid. 

Hoone netoenergiavajadust küttele leitakse valemiga [42]: 

�� = � ∙ � ∙ 24 ∙ 10��,               (10) 

kus Qk – kütte soojuskasutus kWh; 

H – hoone soojuserikaod W/K; 

S – hoone tasakaalutemperatuurile vastav kraadpäevade arv normaalaastas (4242); 

24 – tundide arv ööpäevas. 

Hoone soojuserikaod kokku piirdetarinditest, külmasildadest ja õhuleketest (H) on 295,6 

W/K. Hoone netoenergiavajadus ruumide küttele on 30 090,7 kWh/a. 
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2.4.6. Tehnosüsteemid 

 

Hoone küttesüsteemiks on lokaalne keskkütte ja soojuse jaotamiseks kasutatakse 

malmradiaatorid. Küttesüsteem sisestati malmkatla puhul lähtudes, tootja poolt antud 

kasutegurist 0,7 ja määruses toodud soojuse jaotamise kasutegurist 0,87, sest radiaatoritel 

puuduvad termostaadid. 

 

 

2.4.7. Energiatõhusarvu leidmine 

 

Energiasimulatsiooni põhjal saadud andmete ja eelnevalt leitud hoone tüüpilise 

energiakasutuse põhjal täideti hoone energiatõhususe arvutamise metoodika lisa 4 (Lisa 1). 

Tulemuseks saadi energiatõhusarv 365 kWh/(m2∙a), mille järgi hoone kuulub 

G- energiaklassi. Joonisel 6 on toodud tarbitud energia jaotus simulatsiooni põhjal. 

 

 

Joonis 6. Olemasoleva hoone simulatsioonis tarbitud energia jaotus (EnergyPlus). 
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Kõige enam kulus energiat hoone kütmiseks 87% ja ülejäänud energiatarbimine oli seotud 

tarbevee soojendamisega ja elektriseadmetega. Tulemuseks saadud energiatõhusarv oli 

suurem kui reaalsete energia tarbimise põhjal saadud kaalutud energiakasutus. Küttekulud 

olid võrreldes KEK arvutusega 6,6 % väiksemad võrreldes normaalaastale taandatud 

kraadpäevade keskmist küttesoosoojuse kulu. Elektrikasutus oli ETA arvutustes suurem 

24  %. Küttekulude erinevus tuleneb hoone piirete kõrgest soojusläbivusest ja kütmise 

seadeväärtuse erinevustest, sest määrusest tulenev seadeväärtus on 21º, kuid tegelikult 

köetakse ruume kõrgemale temperatuurile. Elektrikasutus oli simulatsiooni ja määruse 

põhjal suurem kui tegelik elektrienergiakasutus, mida suurendas veelgi tarbevee 

soojendamine elektriga. Energiatõhususarvu leidmisel on elektrienergia kaalumistegur 2, 

seetõttu omab see suurt mõju hoone energiatõhususele. 

  



38 
 

 

 

3. RENOVEERIMISLAHENDUSED 

 

3.1. Oluline rekonstrueerimine  

 

Hoone renoveerimislahenduste valikul on lähtud eesmärgist saavutada parim energiatõhusus 

hoones. Lahendustes tuuakse välja peamised ehitusmaterjalid, mida kasutada hoone 

välispiiretes ja millised on nende kasutamisel saadud piirete soojusläbivused, mida on 

arvestatud simulatsioonides. Tehnosüsteemide osas tuuakse välja üldised simulatsioonis 

kasutatavad süsteemid ja nende kasutamise põhjused.  

Oluliseks rekonstrueerimiseks loetaks hoone uuendamist, mis on üks neljandik samaväärse 

uue hoone ehitusmaksumusest. Hoone energiatõhususe määruse järgi on simuleeritava 

hoone puhul energiatõhuarvu piirmääraks 185 kWh/(m²·a). 

Peamised viisid energiatõhususe suurendamiseks lähtuvad eelnevast toodud energiatõhususe 

komponentidest. Magistritöös tuuakse välja võimalused piirdetarindite soojaläbivuse 

vähendamiseks ja tehnosüsteemide uuendamiseks, et tagada hoones hea sisekliima. 

 

 

3.1.1. SA KredExi rekonstrueerimistoetus 

 

Eesti pakub toetust elamute energiatõhususe suurendamiseks sihtasutus KredEx, mis kuulub 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Väikeelamute puhul on 

rekonstrueerimistoetuse suuruseks 30% rekonstrueerimistööde maksumusest ja 

maksimaalselt kuni 15 000 eurot väikeelamu kohta. Rekonstrueerimistoetuse eesmärgiks on 

suurendada väikeelamu energiatõhusust, parandada elukeskkonda ja uuendada 

elamufondi  [43].  

Renoveerimistoetust on võimalik kasutada nii projekteerimistöödeks, ehitustöödeks, 

ehitusmaterjalide soetamiseks kui tehnosüsteemide uuendamiseks. Toetuse saamise 

eelduseks on, et väikeelamu on ehitatud enne 1993. aastat ja renoveerimistöödeks vajalik 
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omafinantseering 70 % on olemas. Lisaks peab hoonele olema väljastatud mõõdetud 

energiatarbimisel põhinev energiamärgis. [43]. 

Vastavalt sellele, milliste tööde tegemiseks toetus taotletakse peab renoveerimistööde 

tulemusena saavutama kindlate nõuete täitmise. Tabelis 10 on välja toodud piirdetarindite 

maksimaalsed soojusläbivused pärast renoveerimistöid. 

 

Tabel 11. Piirdetarindite maksimaalsed soojusläbivused KredExi toetuse saamiseks [35] 

Piirdetarind Soojusläbivus 
W/(m2·K) 

Välisseinad ≤ 0,20 
Katus, katuslagi, 
pööningulagi 

≤ 0,12 

I korruse põrand või 
kütmata ruumi kohal asuv 
põrand 

≤ 0,25 

Aknad (kolmekordne 
klaaspakett) 

≤ 1,10 

 

Koos välisseinaga soojustatud soklile ja vundamendile soojusläbivuse nõuet ei esitata. Kui 

toetust küsitakse tehnosüsteemide uuendamiseks, siis peavad kütteseadmete minimaalsed 

kasutegurid olema halupuukatlal 0,8, pelletikatlal 0,85 ja gaasikatlal 0,95. Kui hoonesse 

soovitakse paigaldada soojuspumpa, siis vastavate süsteemide minimaalsed soojustegurid 

(COP) peavad olema järgmised: õhk-vesi soojuspump 3,5 ja maasoojuspumbal 4,0. COP 

(coefficient of perfomance) näitab mitu korda annab seade rohkem soojusenergiat võrreldes 

kulunud elektrienergiale [44]. Samas peab olema tagatud küttesüsteemi ruumipõhine 

reguleerimine. 

Kui toetust soovitakse ventilatsioonisüsteemi rajamiseks või uuendamiseks peab kasutatava 

soojustagastusega ventilatsiooniagregaadi temperatuuri suhtarv olema vähemalt 0,80. 

Välisseina soojustamistööde raames ja akende vahetamisel paigaldatakse eluruumide 

välisseina või aknaraamile värskeõhuklapid, millega tagatakse õhuvoolu läbilaskevõime ühe 

toa kohta minimaalselt 10 l/s [44]. 
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3.1.2. Energiasimulatsioon vastavalt SA KredExi toetuse nõuetele 

 

Simulatsioonis kasutatud piirdetarindid on valitud nõnda, et oleks täidetud minimaalsed 

soojusläbivuse nõuded vastavalt KredExi toetusmeetme nõuetele. Lisaks on eesmärgiks 

saavutada energiatõhususarv, mis on alla 185 kWh/(m²·a). Simulatsioonis kasutatavad 

piirdetarindid on tabelis 11. 

 

Tabel 12. Simulatsioonis kasutatavate tarindite soojusläbivused ja soojuserikaod 

Piirdetarind Soojusläbivus 
W/(m2·K) 

Pindala  
m2 

Soojuserikadu 
W/K 

Välissein 1  0,16 102,2 16,4 
Välissein 2 0,18 46,6 8,4 
Pööningu vahelagi 0,12 39,1 4,7 
Põrand 0,22 64 14,08 
Välisuks 1,0 2,3 2,3 
Aknad 1,0 17,21 17,2 

Kokku 63,0 
 

Vastavates välispiiretes on KredExi nõutele vajalik soojusläbivus saavutatud kui 

olemasolevaid gaassilikaltsiitplokke lisasoojustatakse 200 mm vahtpolüstüreeniga 

(Joonis  7).  

 

 

Joonis 7. Simulatsioonis kasutatav välissein 1 1) silikaatplokk; 2) vahtpolüstüreen; 
3)  õhekrohv [39]. 



41 
 

Teise korruse puitkarkass välisseinast eemaldatakse olemasolev TEP-plaat soojustus, mis 

asendatakse puitkarkassil mineraalvillaga 200 mm. Pööningu vahelaest eemaldatakse 

mineraalvattplaadid ja olemasolevale linaluu soojustuskihile lisatakse 300 mm puistevilla. 

Hoone välispiiretesse paigaldatakse aurutõkkekiht, et suurendada hoone õhupidavust. Hoone 

sokli osale esmalt paigaldatakse hüdroisolatsioon ja pärast soojustakse sokkel 150 mm 

vahtpolüstüreeniga ning krohvitakse. Keldri laele paigaldatakse soojustuskiht mineraalvilla 

100 mm. Energiasimulatsioonis vahetati olemasolevad aknad kolmekordse klaaspakett 

akende vastu. 

Olemasolev küttesüsteem uuendatakse pelletikatlal põhineva süsteemiga, mille kasutegur 

on  0,85. Siinkohal on valitud kütteallikaks pelletikatel, sest hoones on olemas juba vastav 

tehnoruum, kuhu saab katla paigaldada ja korsten, mida saab kasutada pelletikatlaga. Vanad 

malmradiaatorid asendatakse uute termostaatidega kontrollitavate alumiiniumradiaatoritega. 

Tarbevee soojendamiseks kasutatakse pelletikatelt, mis soojendab akumulatsioonipaagis 

olevat vett. 

Simulatsioonis muutub energiatõhususe komponent - sooja tarbevee energiakulu. Vastav 

energiakulu leitakse kui netoenergiavajadus 30 kWh/(m²·a) jagatakse soojusallika 

kasuteguriga, mis siinkohal kasutava pelletikatla puhul on 0,85. Tarbevee tootmiseks kuluv 

energia on 35,3 kWh/(m²·a). Veel muutub simulatsioonis keskmine infiltratsiooni 

vooluhulk, sest olulise rekonstrueerimise puhul on valemis 9 kasutatav õhulekkearvu q50 

väärtuseks  4 m³/(h·m²)  ja vastav aastane keskmine infiltratsiooni vooluhulk on 0,017 m3/s. 

Õhuleketest põhjustatud soojuserikadu on 20,7 W/K. Tabelis 13 on toodud 

joonsoojusläbivuste ja neile vastavate külmasildade väärtused. 

 

Tabel 13. Simulatsioonis kasutatavate joonkülmasildade väärtused 
 

Joonsoojusläbivus 
W/(m·K) 

Joonkülmasilla 
pikkus, m 

Külmasild 
W/K 

Välisseina välisnurk 0,15 7,2 1,08 
Katuse ja välisseina liitekoht 0,20 34,3 6,86 
Põranda ja välisseina liitekoht 0,20 33,1 6,62 
Avatäidete liitumine 
välisseinaga 

 
0,10 59 

 
5,90 

Kokku 20,46 
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Hoone soojuserikaod kokku piirdetarinditest, külmasildadest ja õhuleketest on 104,2 W/K 

ja hoone netoenergiavajadus küttele on 10 607,9 kWh/a. 

Simulatsioonis kasutatakse rootorsoojustagastusega ventilatsioonisüsteemi, mille 

temperatuuri suhtarv 0,80 ja SPF 2,0 kW/(m3/s), mis iseloomustab ventilatsioonisüsteemi 

efektiivsust lähtudes elektrienergia kulust. Ventilatsioonisüsteem tagab hoones nõuete 

kohase õhuvahetuse 0,42 l/(s·m2). 

 

 

3.1.3. Olulise rekonstrueerimise energiasimulatsiooni tulemused 

 

Simulatsiooni tulemuste põhjal leiti hoone energiatõhususarv, mis on välja toodud lisas 2. 

Simulatsiooni põhjal saadi energiatõhusarvuks 184 kWh/(m²·a), mis vastab energiamärgise 

C klassile, ühtlasi vastab simuleeritud hoone olulise rekonstrueerimise energiatõhususarvu 

piirmäärale. Lisaks on energiasimulatsioonis kasutatud konstruktsioonid ja tehnosüsteemid 

vastavuses SA KredExi poolt esitatud rekonstrueerimistoetuse nõuetele. Joonisel 8 on 

näidatud tarbitud energia jagunemine. 

 

 

Joonis 8. Olulise rekonstrueerimise simulatsioonis tarbitud energia jagunemine 
(EnergyPlus). 
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Suurim osa tarbitud energiast moodustab kütteenergia 58 %, mille osakaal ETA-st on 

vähenenud kolmandiku võrra võrreldes olemasoleva hoone simulatsiooniga. Suurenenud on 

hoone tüüpilise kasutamisega seotud komponendid: tarbevee soojendamine, valgustus ja 

seadmed. Suurima osakaaluga neist on soe tarbevesi, mis moodustab peaaegu ühe viiendiku 

kogu tarbitud energiast. Ventilatsioonisüsteemi elektrienergia kasutus moodustab 6 % ja 

ventilatsiooniõhu soojendamine 3 % tarbitud energiast. 

 

 

3.2. Madalenergiahoone 

 

3.2.1. Energiasimulatsioon vastavalt madalenergiahoone nõuetele 

 

Madalenergiahoonele vastab energiamärgise B-klassile, mis uuritava hoone köetava pinna 

kohta on maksimaalselt 165 kWh/(m²·a). Hoonete energiatõhususe määrus ei sätesta 

piirdetarinditele minimaalseid soojusläbivuse nõudeid. Simulatsioonis kasutatud tarindite 

soojusläbivuse valimisel lähtuti KredExi liginullenergia eluhoonete väikemajade 

juhendmaterjalist [40]. Juhendis on esitatud soovitatud piirdetarindite soojusläbivused 

liginullenergiahoonetele. Kasutatud on nõudeid liginullenergiahoonetel, sest 

liginullenergiahoone energiatõhususarv peab vastama madalenergiahoonele ilma lokaalset 

energiaallikat arvesse võtmata. Soovituslikud soojusläbivused piirdetarinditele on välja 

toodud tabelis 11. 

 

Tabel 14. Liginullenergia väikeelamu piirdetarindite soovituslikud soojusläbivused [37] 

Piirdetarind Soojusläbivus 
W/(m2·K) 

Välissein  0,12 - 0,15 
Aknad 0,8 - 0,9 
Katuslagi 0,07 - 0,10 
Põrand pinnasel 0,10 - 0,15 
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Lisaks võeti madalenergiahoone simuleerimisel eesmärgiks saavutada piisav 

energiatõhusus, et järgnevalt oleks  liginullenergiahoone saavutatav ainult lokaalse 

taastuvenergia süsteemi lisamisega. Madalenergiahoone simulatsioonis kasutatud 

välispiirete andmed on tabelis 15. 

Tabel 15. Madalenergiahoone simulatsioonis kasutatud tarindite soojusläbivused ja 
soojuserikaod 

Piirdetarind Soojusläbivus 
W/(m2·K) 

Pindala  
m2 

Soojuserikadu 
W/K 

Välissein 1  0,14 102,2 14,3 
Välissein 2 0,14 46,6 6,5 
Pööningu vahelagi 0,10 39,1 3,9 
Põrand 0,15 64,0 9,6 
Välisuks 0,9 2,3 2,1 
Aknad 0,8 17,2 13,8 

Kokku 50,2 
 

Vastavate soojusläbivuste saavutamiseks on silikaatseina lisasoojustatud 250 mm kivivilla 

lamellplaatidega (Joonis 8). Puitkarkass seinale lisatakse samuti 250 mm mineraalvilla 

soojustust. Pööningu vahelage on lisasoojustatud puistevillaga 400 mm. Keldri lage on 

soojustatud mineraalvillaga 200 mm. 

 

 

Joonis 9. Madalenergiahoone simulatsioonis kasutatav välissein 1 1) silikaatplokk; 2) 
kivivill; 3) õhekrohv [39]. 

 

Juhendmaterjalis toodud soovituslikud soojusläbivused on eeldusel, et hoones kasutatav 

küttesüsteem põhineb, kas soojuspumbal, pelleti-või gaasikatlal. Rekonstrueeritava hoone 

puhul on tavaliselt kõige efektiivsem ja energiatõhusam küttesüsteem maasoojuspump [45]. 
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Simulatsioonis kasutati inverteriga maasoojuspumpa, mille COP on 4,34. Küttesüsteemi 

vahetusega muutub taaskord sooja tarbevee energiakulu. Kasutades maasoojuspumpa on 

tarbevee soojendamiseks kuluv energia 11,1 kWh/(m²·a) (soojuspumba kasutegur tarbevee 

soojendamisel on 2,7). Kütteenergia jaotamiseks paigaldatakse termostaadiga 

alumiiniumradiaatorid. Ventilatsioonisüsteemi, mida simuleeritakse on 

rootorsoojustagastusega mehaaniline sisse- ja väljapuhke lahendus, mille SFP on 2,0 

kW/(m3/s). 

Energiasimulatsioonis jäid samaks andmed külmasildade kohta, mida kasutati olulise 

rekonstrueerimise energiamudelis. Õhulekke q50 väärtuseks võeti 2,5 m³/(h·m²) ja aastane 

keskmine infiltratsiooni vooluhulk on 0,011 m3/s. Õhuleketest põhjustatud soojuserikadu on 

12,9 W/K. Hoone soojuserikaod kokku piirdetarinditest, külmasildadest ja õhuleketest on 

83,6 W/K ja hoone netoenergiavajadus küttele on 8510,0 kWh/a. 

 

3.2.2. Madalenergiahoone energiasimulatsiooni tulemused 

 

Simulatsioonis saadud tulemused kajastuvad lisas 3. Simulatsiooni tulemuste põhjal saadud 

andmed kanti energiaarvutuste tulemuste esitamise lehele. Saadud andmetel on dünaamilises 

simulatsioonis rekonstrueeritud hoone energiatõhususarv 156 kWh/(m²·a) ja hoone vastab 

madalenergiahoone energiatõhususe miinimumnõuetele (B-energiaklass). Joonisel 10 on 

näha tarbitud energia jagunemine.  

 

Joonis 10. Madalenergiahoone simulatsioonis tarbitud energia jaotus (EnergyPlus). 
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Energiasimulatsiooni põhjal jaguneb kasutatud energia ühtlasemalt. Endiselt moodustab 

suurima osa tarbitud energiakulust kütteenergia – 31 %. Järgnevalt olid peamised 

energiatarbijad elektriseadmed 29 % ja tarbevee soojendamine 14 % tarbevee soojendamine.  

 

3.3. Liginullenergiahoone 

 

3.3.1. Madalenergiahoone vastavus liginullenergiahoone nõuetele 

 

Lähtuvalt kehtivast määrusest on simuleeritava hoone puhul liginullenergiahoonele vastav 

energiatõhususarv 145 kWh/(m²·a). Liginullenergiahoone peab vastama madalenergiahoone 

nõuetele ilma taastuvenergia tootmiseta. Eelnevalt tehtud simulatsiooni põhjal on eelmises 

punktis kontrollitud mudel vastavuses madalenergiahoone nõudmistega. 

Liginullenergiahoone kohta ei tehta uut simulatsiooni, vaid jätkatakse sama mudeliga ning 

üritatakse leida lokaalne taastuv energiaallikas, mille tootlus oleks piisav, et jõuda 

energiatõhususarvu 145 kWh/(m²·a). 

Siinkohal proovitakse leida sobiva võimsusega päikesepaneelid, et jõuda liginullenergia 

tasemini. Päikeseenergiat saab väikeelamus ära kasutada 45% mahus ja ülejäänud energia 

müüakse elektrivõrku [34]. 

Päikeseenergia kasutamise arvutus elektrienergia tootmiseks on koostatud hoone 

energiatõhususe arvutamise toodud metoodika järgi [34]. 

Päikesepaneeliga toodetud aastane elektrienergia Epan (kWh/a) leitakse valemiga:  

���� =
��ä���∙����∙����

����
,            (11) 

kus Qpäike on päikesepaneeli pinnale, millele ei teki varje, tulev aastane päikeseenergia 

kWh/a; 

Pmax on päikesepaneeli maksimaalne võimsus standardtingimustel kW(Iref = 1 

kW/m², temperatuuril 25 ºC); 

kkas on tegur, mis arvestab päikesepaneeli kasutustingimusi; 
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Iref on standardkiirgus 1 kW/m². 

Päikesepaneeli pinnale tulev aastane päikeseenergia Qpäike (kWh/(m²·a) arvutatakse 

valemiga: 

��ä��� = 945 ∙ ������,              (12) 

kus 945 on horisontaalpinnale tulev aastane päikesekiirgus kWh/(m²·a);  

ksuund on suunategur, mis arvestab päikesepaneeli suunatust ilmakaare ja horisondi 

suhtes. 

Uuritava hoone viilkatus (50°) paikneb ilmakaarte suhtes kagu (125º) ja loode (305º) suunas. 

Uuritava hoone puhul on teguri ksuund, mis on saadud interpoleerimise teel, väärtus kagu 

suunas ksuund=1,09 ja loode suunas ksuund=0,67. Päikesepaneelid on kõrgema kasuteguriga 

kui need paigaldada kagu suunda. Aastane päikeseenergia Qpäike on 1030,05 kWh/(m²·a).  

Valitud paneeli maksimaalne võimsus Pmax on 150 W [46]. Päikesepaneeli kasutegur kkas 

sõltub paneeli paigaldusviisist ja on tuulutuseta paneelil 0,7; mõõduka tuulutusega 0,75 ja 

intensiivse tuulutuse puhul 0,8. 

Ühe paneeli tootlikkus Epan on: 

 tuulutuseta paneelil 108,15 kWh/a; 

 mõõduka tuulutusega paneelil 115,90 kWh/a ja  

 intensiivse tuulutusega paneelil 123,60 kWh/a. 

 

Valitud paneel on mõeldud kasutamiseks valtsplekk katustele ja paneeli saab vaadelda kui 

mõõduka tuulutusega paneeli. Kui uuritav hoone renoveerida ja kasutada 

katusekattematerjaliks valtsplekki, siis sellisel juhul saab maksimaalselt kasutada 65 paneeli. 

Sellisel juhul oleks aastane tootlikus kuni 7 533,5 kWh/a. 

Selleks, et jõuda energiatõhususarvuni 145 kWh/(m²·a) on vaja toota päikeseenergiat 

minimaalselt 5,5 kWh/(m²·a) ehk 610,5 kWh/a. Valitud paneele on sel juhul vaja paigalda 6 

tükki, aga kuna oma tarbeks saab ära kasutada 45% ja eksporditakse 55% toodetud 

päikeseenergiast osutub vajalikuks paigaldada hoone katuse kagu suunda 12 paneeli. Valitud 
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paneelide arvuga on päikesejaama aastane tootlikus 1390,8 kWh/a. Enne päikesepaneelide 

paigaldamist tuleks kontrollida, et hoone ümber asuvad puud ja põõsad ei varja paneelidele 

langevat päikesekiirgust. 

 

 

3.3.2. Vastavus liginullenergiahoone nõuetele 

 

Eelnevalt saadud madalenergiahoone tulemused olid piisavad, et saavutada 

liginullenergiahoone lisades juurde lokaalne päikesejaam. Vastavalt valitud 

päikesepaneelidele ja madalenergia simulatsioonis saadud andmetele täideti 

energiaarvutuste tulemuste esitamise leht (lisa 4). Leiti, et koos lokaalse 

taastuvenergiatootmisega on simuleeritud hoone vastav liginullenergia 

energiatõhususarvule. Tulemuseks saadi 144 kWh/(m²·a) ja energiasimulatsioonis kasutatud 

hoone mudel kuulub energiamärgise A-klassi. 

 

 

3.4. Tulemuste analüüs ja järeldused 

 

Magistritöö käigus läbiviidud energiasimulatsioonide põhjal saadi kolmele erinevale 

energiamärgise klassile vastavad renoveerimislahendused (Joonis 11). Esmane eesmärk oli 

leida renoveerimislahendus, mis vastaks energiamärgise C- klassile. Tulemuseks saadud 

energiatõhususarv 184 kWh/(m²·a) vastab sellele. Saadud energiatõhususarv jäi 19 ETA 

ühiku kaugusele madalenergiahoonest. Energiasimulatsiooni põhjal saadud 

energiatõhususarvu on võimalik parandada kui toota taastuvenergiat, kuid antud töö 

eesmärgiga see kokku ei lähe. Isegi kui toota väga suurel määral taastuvenergiat ja saavutada 

liginullenergiahoonele vastav energiatõhusus, siis kehtiva määruse järgi peab 

liginullenergiahoone vastama ilma taastuvenergiat tootmata madalenergiahoone 

energiatõhususele. Madalenergiahoonele vastavas simulatsioonis saadud energiatõhususarv 

oli piisavalt lähedane liginullenergiahoone ETA piirmäärale, mis võimaldab saavutada 

liginullenergiahoone taseme võrdlemisi väheste arvu PV-paneelidega. Joonisel 11 on 

kujutatud energiasimulatsioonide põhjal saadud energiatõhususearvude näitajad. 
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Joonis 11. Energiasimulatsioonides saadud energiatõhususarvud. 

 

Olemasoleva hoone simulatsiooni ja olulise rekonstrueerimise simulatsiooni vahel vähenes 

energiatõhususarv 181 kWh/(m²∙a) võrra. Energiatõhusus suurenes peamiselt hoone 

soojapidavuse parandamisest ja efektiivsema kütte ning tehnosüsteemide kasutamisega. 

Madalenergiahoone puhul vähenes energiatõhususarv 28  kWh/(m²∙a) võrra, sarnaselt olid 

peamised energiatõhususe parandajateks piirete soojapidavuse suurenemine ja efektiivsema 

küttelahenduse kasutusele võtmine. Liginullenergiahoone simulatsioonis vähenes 

energiatõhususarv taastuvelektri tootmise kasutamisele võtmisega. 

Joonisel 12 on näidatud kui palju vähenesid hoone soojuskaod võrreldes olemasolevat ja 

liginullenergiahoone mudeli põhjal saadud hoonet. Välja on toodud soojuserikaod 

õhuleketest, külmasildadest ja piirdetarinditest. Kõige rohkem vähenesid soojuskaod läbi 

piirdetarindite  75 %, mis on ootuspärane, sest kõige suurem osa olemasoleva hoone 

soojakadudest moodustasidki soojakaod läbi piirdetarindite. Soojuskaod külmasildadest 

vähenesid 688 % ja õhuleketest 59 %. 
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Joonis 12. Soojuserikaod olemasolevas hoones ja simuleeritud liginullenergiahoones. 

 

Vaadeldes saadud renoveerimislahenduste kulutõhusust, siis ilmselt osutub kõige 

kulutõhusamaks olulise rekonstrueerimise renoveerimislahendus. See vastab oluliselt 

rekonstrueeritava hoone energiamärgise klassile, mille valik põhineb kulutõhususe arvutuste 

põhjal. Lisaks on punktis 1.5.5 välja toodud, et üldiselt on uuritava hoonega samas 

ajavahemikus ehitatud hoonete puhul tehnosüsteemide uuendamine alati kulutõhus 

lahendus. Täpsema kulutõhususe hindamiseks peaks tegema juba põhjalikumad 

kulutõhususe arvutused. 

Punktis 1.5.4 on toodud veel üks viis, kuidas hinnata renoveeritud liginullenergiahoone 

energiatõhusust. Teadusartiklis toodud näitajad olid kütteenergia kulu ja taastumatu 

primaarenergia kasutamise vähenemine. Liginullenergiahoone puhul oli nõue kütteenergia 

kulule QH ≤ 40 kWh/(m²∙a), kuid uuritava hoone puhul oli liginullenergiahoone 

simulatsioonis saadud tulemus QH= 48,4 kWh/(m²∙a). Siinkohal jääb uuritav hoone artiklis 

toodud näitajate poolest madalenergiahooneks (QH ≤ 60 kWh/(m²∙a)). Teise 

võrdlusmeetmena esitatud taastumatute primaarenergia kasutamise vähenemist on 

keerulisem hinnata, sest olemasolevas hoones kasutatud kütesüsteem ei liigitu taastumatu 

energiaressurssi alla. Liginullenergiahoone mudelis kasutatud maasoojuspump on küll kõrge 
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efektiivsusega, kuid kasutab töötamiseks siiski elektrit ja sama on ka ülejäänud 

tehnosüsteemidega. Primaarenergia kasutamise vähenemise võrdlus on parem indikaator kui 

algselt hoones olnud küttesüsteem kasutab taastumatuid energiaallikaid. 

Energiatõhususe arvutustes on mõningaid puudujääke. Metoodikas ei käsitleta seda, kui 

palju hoones inimesi elab, selle asemel on etteantud kindlad hoone standardsel kasutusel 

tulevad energiavajadused tarbeveele, valgustusele ja seadmetele. Lisaks hetkel puudub 

metoodikast nn. olelusringi hindamine ehk elukaare hindamine (LCA), mis arvestaks hoone 

üldist keskkonnamõju. 

 

  



52 
 

 

 

4. KOKKUVÕTE 

 

Energiatõhusate hoonete osakaal üldises hoonefondis on tõusmas. Aastate jooksul on 

energiatõhususenõuded, millele peab energiatõhus hoone vastama muutunud. Hooned on 

üldisemalt muutunud palju energiatõhusamaks. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida, kas üle 30 aasta tagasi ehitatud eluhoonet on 

võimalik renoveerida tänapäeval kõige kõrgemat energiaklassi näitavaks 

liginullenergiahooneks. Töö põhines 2020. aastal kehtival energiatõhususe seadusandlusele. 

Hoone energiatõhusus leiti hoones tarbitud energia järgi kui ka kasutades 

energiasimulatsioon tarkvara EnergyPlus. Mõlemal juhul saadi hoone energiamärgise 

klassiks G-klass. Kaalutud energiatõhususe väärtus oli hoones madalam kui arvutuslikult 

leitud hoone energiatõhusarv. Seda põhjustab peamiselt hoones kastutatav elektriboiler, sest 

energiatõhususe vaatest pole see energiasäästlik lahendus. Kütteenergia kulud olid 

kõrgemad reaalse energiatarbimise põhjal kui arvutuslikult leitud energiatõhusarvu puhul. 

Kuid suuremat mõju omab suurem elektrienergia tarbimine. Kõrge küttekulu on põhjustatud 

soojuskadudest läbi hoone välispiirete ja sellest tulenevast ülekütmisest. 

Renoveerimislahendused leiti tehes hoone kohta erinevaid simulatsioon EnergyPlus 

tarkvaras. Renoveerimislahenduse valikul lähtuti esmajoones suuremat energiatõhusust 

pakutavadest variantidest. Esmalt leti renoveerimislahendus, mis on vastav hoone olulisele 

rekonstrueerimisele ja samas võimaldaks kasutada SA KredExi poolt pakutava 

rekonstrueerimistoetust. Valitud lahenduse puhul parandati hoone välispiirete 

soojuspidavust, et need vastaksid KredExi toetuse tingimustele. Väliseinte soojusläbivuseks 

saadi 0,16 W/(m2·K) ja pööningu vahelael 0,12 W/(m2·K). Energiasimulatsioonis kasutati 

uut küttesüsteem pelletikatla näol. Veel lisati hoonesse soojustagastusega 

ventilatsioonisüsteem. Simulatsioonist saadud andmete põhjal saadi, et valitud lahendus 

õigustas ennast ja hoone energiatõhusaklassiks oli C-klass. 

Madal- ja liginullenergiahoonet vaadeldi kui üht terviku, sest praegu kehtiva 

energiatõhususe määruse käsitluses peab liginullenergiahoone vastama samadele nõuetele 
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energiatõhususe osas, kui madalenergiahoone, kuid ilma lokaalse taastuvenergia tootmiseta. 

Sellest lähtudes võeti KredExi liginullenergia eluhoonete juhendist soovituslikud välispiirete 

soojusläbivused, mis olid välisseinte puhul 0,12 W/(m2·K) ja pööningu vahelae puhul 

0,10  W/(m2·K). Küttesüsteemina kasutati efektiivset maasoojuspumpa ja soojustagastusega 

ventilatsioonisüsteemi. Hoone simulatsiooni põhjal saadi tulemuseks, et valitud 

renoveerimislahendus on vastav madalenergiahoonele.  

Liginullenergiahoone saamiseks kasutati päikesepaneele hoone katusel, mis toodavad aastas 

1390,8 kWh/a elektrienergiat ja sellest 45% oma tarbeks kasutatav elektrienergia on piisav, 

et jõuda liginullenergiahoone tasemini. Kokkuvõttes saab järeldada, et tänapäevaste 

tehnoloogiate abil on võimalik renoveerida hooneid sama energiatõhusaks kui praegu 

ehitatavad hooned. 
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