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Jätkusuutlik hoone
Eesmärgid
Ressursitõhusus:

Kulutõhusus:

Energia

Alginvesteering

Materjalid

Hooldus, kasutus

Vesi

Lammutus, jäätmed

Maa

Inimene:
Tervis ja hügieen
Keskkond ja kasutus
Ohutus (tuli, varisemine)

Miks energiatõhusus?
• ≈1/2 Eestis tarbitavast energiast kasutatakse hoonetes
• Energia kokkuhoiu poliitika
oluliseks eesmärgiks on:
• Keskkonnahoid ja
• CO2 atmosfääri
paiskamise vähendamine

• Oluline, et väheneks
hoonetega seostatav
energiatarbimine ja
seda võimalikult kulutõhusalt

Energiatõhususe kavandamine hoone
projekteerimisel
• Tarbijakaitseseadus: tootja on kohustatud andma tarbijale enne
kauba omandamist teavet kauba omaduste ja
kasutamistingimuste kohta
• Hinnatõus?
• Projekteerimismahu
suurenemine?
• Tegelikult tuleb tööle
hakata ja teha mida
kogu aeg on vaja olnud

Energiatõhususe kavandamine
• Sisekliima ja energiatõhususe kriteeriumitele vastavus tõendatakse
igas projekteerimise staadiumis:
•
•
•
•

Eelprojekt (ehitusluba),
Põhiprojekt (eelarve),
Tööprojekt (ehitamise alus).
Lõplik arvutus ehitatud
lahenduste alusel
enne hoone kasutusloa andmist
(ehitusaegsed projektimuudatused)
energiatõhususe
teostusdokumentatsioon

Sisekliima ja energiatõhususe mõisted
• Sisekliima tagamine – energia kasutamine hoone ruumiõhu kvaliteedi
tagamiseks (soojuslik mugavus (küte, jahutus, temperatuur),
õhu puhtus (ventilatsioon), valgus);
• Energiatõhussarv, ETA:

• Kaalutud energiaerikasutus, KEK
• tarbimisandmetel (mõõdetud)
• tegelikul kasutusel põhinev
(sõltub kasutaja harjumustest)

KEK

(ei sõltu kasutajast)

ETA

• arvutuslik,
• hoone tüüpiline kasutus

Energiatõhususe seadusandlus
• Eestis kehtivad hoonete energiatõhususe määrused

• EITm nr. 63 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded
• MTMm nr. 58 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika
• MTMm nr. 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele
Maks. energiatuhusarv ETA, kWh/(m2 a)
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Uue määruse olulisemad muudatused
• EITm nr. 63 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

• Väikeelamute nõuded kohalduvad edaspidi kolmes kategoorias, lähtudes hoone köetavast
pindalast:
• <120m²,
• 120–220m² ja ridaelamu,
• >220m²

• Liginullenergiahoone nõuet
ei kohaldata väikeelamule
köetava pindalaga kuni
220 ruutmeetrit.

<120m²
120–220m²
ridaelamu
>220m²

Väikeelamu energiatõhusarv
ETA, kWh/(m2 a)
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Uue määruse olulisemad muudatused
• EITm nr. 63 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

• Väikeelamute nõuded
• Lihtsustatud tõendamismeetodi alusel võivad vastavust energiatõhususe
miinimumnõuetele tõendada ka arhitektid.

https://www.mkm.ee/sites/default/files/vaikeelamu_energiatohususarvu_kalkulaator_2018_12_27.xlsx

Uue määruse olulisemad muudatused
• EITm nr. 63 Hoone energiatõhususe
miinimumnõuded

• Väikeelamute nõuded ja Lihtsustatud
tõendamismeetod
• Hoone kasutamisotstarve (vt. sk. lisa 2):

• Hoolekandeasutuse hoone =
majutushoone; Tervishoiuhoone =
ravihoone.
• Kasarmu, tööstushoone ja laohoone on
lisandunud hoone tüübid;
• Suure energiatarbega hoone = haigla,
siseujula, jäähall, külmhoone, loomaia või
botaanikaaia hoone või tööstushoone,
milles protsessi soojuseraldus on >30 W/m²

Uue määruse olulisemad muudatused
• EITm nr. 63 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded
• Väikeelamute nõuded ja Lihtsustatud tõendamismeetod
• Hoone kasutamisotstarve
• Süsteemipiir:

• Hoone koosseisu arvatakse energiatõhususarvu arvutamisel lisaks piiretele ja tehnosüsteemidele
hoonesse või kinnistule paigaldatud hoonet teenindav
lokaalse energiatootmise süsteem.
• Energiavõrguga ühendatud tehnosüsteemid kuuluvad hoone koosseisu
alates liitumispunktist.
• Nearby: Juhul kui lokaalne katlamaja, lokaalne koostootmisjaam või muu lokaalne energia tootmise
süsteem teenindab mitut ühel või mitmel kinnistul asuvat hoonet, tehakse energiaarvutus vastavalt
energiakandjate ulatuses tarnitud energiale ja lokaalselt toodetud energiale.

Uue määruse olulisemad muudatused
• EITm nr. 63 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded
•
•
•
•

Väikeelamute nõuded
Hoone kasutamisotstarve
Süsteemipiir
Energiakandjate kaalumistegur:






Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
väljastab märgist „Tõhus kaugküte“,
kus kasutatakse:
50% taastuvenergiat või
50% heitsoojust või
75% koostoodetud soojust või
50% sellise energia ja soojuse
kombinatsiooni.







taastuvtoormel põhinev kütus,
puit ja puidupõhine kütus ning
muu biokütus
tõhus kaugküte
kaugküte
vedelkütus, kütteõli ja vedelgaas,
maagaas, tahke fossiilkütus,
turvas ja turbabrikett
elekter
kaugjahutus
tõhus kaugjahutus

0,65;
0,65;
0,9;
1,0;
2,0
0,4;
0,2;

Uue määruse olulisemad muudatused
• EITm nr. 63 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded
•
•
•
•
•

Väikeelamute nõuded
Hoone kasutamisotstarve
Süsteemipiir
Energiakandjate kaalumistegur
Tehnosüsteemi nõuded:

• Siseõhu kvaliteet tagatakse
soojustagastusega
sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooniga.
• Hoone energiatõhususe jälgimise
võimaldamiseks varustatakse hoone olulise
energiatarbega tehnosüsteemid energiaarvestitega

Energiaarvesti paigaldatakse:
• ventilatsiooniõhu soojendamise ja
ruumide kütte soojusenergia;
• hoonetes, välja arvatud
väikeelamutes, sooja tarbevee
valmistamiseks kulunud energia;
• mitteelamus valgustuse ja
elektriseadmete elektrienergia;
• lokaalse taastuvenergiasüsteemi
elektritoodang;
• hoone tüüpilise kasutuse alla mitte
kuuluvate tehnosüsteemide
energiakasutus

Uue määruse olulisemad muudatused
• EITm nr. 63 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded
•
•
•
•
•
•

Väikeelamute nõuded
Hoone kasutamisotstarve
Süsteemipiir
Energiakandjate kaalumistegur
Tehnosüsteemi nõuded
Energiatõhusus ehitusprotsessi osana

• Projekteeritud hoone → ehitusprojekti alusel
• Ehitamise ajal muudetud ehitusprojekt: energiatõhusust mõjutava ehitusprojekti muudatuse korral
tehakse nõuetele vastavuse kontrolliks uus energiaarvutus
• Valminud hoone → teostusdokumentatsiooni alusel
• Kui ETA muutunud, antakse välja uus energiamärgis.

Uue määruse olulisemad muudatused
• EITm nr. 63 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded
•
•
•
•
•
•
•

Väikeelamute nõuded
Hoone kasutamisotstarve
Süsteemipiir
Energiakandjate kaalumistegur
Tehnosüsteemi nõuded
Energiatõhusus ehitusprotsessi osana
Lokaalne taastuvenergia on hoones, kinnistul või hoone lähiümbruses päikese-, vee-,
pinnase- või tuuleenergiast toodetud elektri- või soojusenergia, mis tarbitakse hoones.
Energiatõhususarvu väärtust ei mõjuta eksporditud energia osakaal.

Energiatõhusust mõjutavad tegurid
• Energiatõhususarv, kW·h/(m2·a)

Q = QH ⋅ f pH + QV ⋅ f pV + Q AC ⋅ f pAC + QHW ⋅ f pHW + WSYST ⋅ f pSYST + WL ⋅ f pL + WEQ ⋅ f pEQ

• QH
• QV
• QAC
• QHW
• WSYST
• WL
• WEQ
• fp

energiatarve ruumide kütteks, kW·h/(m2·a);
energiatarve ventilatsiooniõhu soojendamiseks, kW·h/(m2·a);
energiatarve ruumide jahutuseks, niisutamiseks, kuivatamiseks, kW·h/(m2·a);
energiatarve tarbevee soojendamiseks, kW·h/(m2·a);
tehnosüsteemide energiatarve, kW·h/(m2·a);
valgustuse energiatarve, kW·h/(m2·a);
elektriseadmete energiatarve, kW·h/(m2·a);
energiakandja kaalumistegur, -.

Sisekliima- ja energiaarvutused
• Sisekliima- ja energiaarvutused:

• Hoone energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontrolliks sooritatakse
energiaarvutus hoone standardkasutusel,
• Suviste sisetemperatuuride kontroll tehakse ruumitüüpidele, kus on kõige
rohkem vabasoojust.

• Arvutusmeetodid:

• valideeritud arvutustarkvara (hoone soojuslevi dünaamiline arvutus; arvestatakse tundide
lõikes päikesekiirguse pindadele ja varju jäävad alad; ventilatsiooni-, kütte- ja jahutus-süsteemide
modelleerimise võimalikkus; tõeliste ruumitemperatuuride kasutamine arvutuses)

• elamute rekonstrueerimise energiaarvutuse võib sooritada lihtsustatud,
kuude kaupa või kraadpäevade järgi arvutava tarkvaraga
• lihtsustatud tõendamismeetod väikeelamutele

Energiatõhususe kavandamine hoone
projekteerimisel
• Eeltööd

• Otstarbekuse uuring (vajaduste ja

nõudmiste, ehitusvõimaluste, piirangute
ning hinnanguliste kulude analüüs)
• Teostatavuse uuring (võimalike
asukohtade ja tehniliste lahenduste võrdlev
analüüs, vajadusi rahuldava tegevuskava
väljatöötamine).
• Tasuvusuuring (kas ehitisest saadavad
tulud ületavad ehitus- ja
ekspluatatsioonikulusid ning milline on
rahavoog ja kui pikk on tasuvusaeg)

• Kontseptsioon, eskiis

 Projekteerimine

Eelprojekt (töötatakse välja ja valitakse
ehitise projektlahenduse põhimõtted
ja üldine kvaliteeditase)
 Põhiprojekt (detailiseerimine ulatuses,
mis on aluseks ehituskulude
määramiseks, ehitushanke
korraldamiseks ja ehituspakkumuse
koostamiseks)
 Tööprojekt (detailiseerimine täpsuseni,
mis on kohane ehitustöö vahetuks
tegemiseks ehitusplatsil)


Energiatõhususe projekteerimine
• Hoone energiatõhusus:
energiatõhususarvu määramine ja hoone energiatarbe optimeerimine
• Lähteandmed:
•
•
•
•
•
•

Energiatõhususe kriteerium (õigusaktist miinimumnõue, tellija soov)
Sisekliima tase (uus sisekliima määrus on tulekul)
Välisruumi eskiis;
Hoone arhitektuurieskiis;
Tehnosüsteemide põhiseadmete tehnilised parameetrid või kriteeriumid;
Piirdetarindite ja nende liitekohtade ehitusfüüsikalised parameetrid või nende
tulevaste projektlahenduste asjakohased kriteeriumid

Energiatõhususe projekteerimine
• Hoone energiatõhusus:
energiatõhususarvu määramine ja hoone energiatarbe optimeerimine
• Projekteerimistöö:
• Nõustatakse ehitusprojekti muude osade koostajaid energiatõhusust
mõjutavate parameetrite küsimustes, et seatud eesmärke saavutada:

• Välisruumiosa / arhitektuuriosa (paiknemine krundil, orientatsioon)
• Arhitektuuriosa (hoone geomeetria, fassaadid, avatäited, ülekuumenemise vältimine)
• Piirdetarindid (soojusläbivuse, joonsoojusläbivuse, punktsoojusläbivuse, avatäidete
soojus- ja kiirgusläbivuse ning hoone õhulekkearvu kriteeriumid)
• Tehnosüsteemid (põhiseadmete tehnilised parameetrid)

• Esitatakse projektlahenduste sobivuse hinnangud projeteerimisrühma sisese
konsultatsioonina

Energiatõhususe projekteerimine
• Hoone energiatõhusus:
energiatõhususarvu määramine ja hoone energiatarbe optimeerimine
• Projekteerimistöö:
• Nõustatakse ehitusprojekti muude osade koostajaid energiatõhusust
mõjutavate parameetrite küsimustes, et seatud eesmärke saavutada:
• Esitatakse projektlahenduste sobivuse hinnangud projeteerimisrühma sisese
konsultatsioonina
• Põhiprojektis ja tööprojektis korratakse energiaarvutust, võttes arvesse
projektlahenduste täiendusi ja täpsustusi, mis tehti pärast eelneva staadiumi
energiaarvutust. Lõplik arvutus ehitatud lahenduste alusel.
• Energiatõhususe nõuete täitmise tõendamiseks korratakse sisekliima- ja
energiaarvutust tüüpilise kasutuse tingimustes

Energiatõhususe projekteerimine
• Hoone energiatõhusus:
energiatõhususarvu määramine ja hoone energiatarbe optimeerimine
• Projekteerimistöö:
• Hoone optimaalse tehnilise lahenduse
väljatöötamiseks ja hoone tulevase
energiatarbe prognoosimiseks tehtavad
sisekliima- ja energiaarvutused hoone
võimalikult reaalsetel kasutustingimustel
ei kuulu tüüpilise projekteerimise hulka;
sellise konsultatsiooniteenuse
osutamises lepitakse eraldi kokku.
• OSKA TELLIDA ja TEHA OPTIMEERIMIST!!!

Energiatõhususe projekteerimine
• Hoone energiatõhusus:
energiatõhususarvu määramine ja hoone energiatarbe optimeerimine
• Arhitektuuri osa:
• kirjeldatakse energiatõhususe ja sisekliima tagamise arhitektuurset
üldkontseptsiooni ja asjakohaseid arhitektuurilahendusi;
• kirjeldatakse ruumide loomulikku valgustust ja päikesekaitset;
• töötatakse välja piirdetarindite niiskusturvalisuse ja õhupidavuse tagamise
põhimõtted ning soojuslikult ja niiskuslikult toimivate piirdetarindite
üldlahendused.

Energiatõhususe projekteerimine
• Hoone energiatõhusus:
energiatõhususarvu määramine ja hoone energiatarbe optimeerimine
• Arhitektuuri osa
• Kandekonstruktsiooni ja piirdetarindite osa:
• info sisaldab neid piirdetarindeid ja lahendusi, mis põhinevad
ehituskonstruktsioonide osa koostaja valikutel
• on osaks tema projekteeritavatest kandekonstruktsioonidest

Energiatõhususe projekteerimine
• Hoone energiatõhusus:
energiatõhususarvu määramine ja hoone energiatarbe optimeerimine
• Arhitektuuri osa
• Kandekonstruktsiooni ja piirdetarindite osa
• Tehnosüsteemide osad
•
•
•
•
•

Küte ja ventilatsioon
Veevarustus ja kanalisatsioon
Elektrivarustus
Juhtimine, automaatika
Taastuvenergialahendused

Piirdetarindite soojuskaod
• Piirdetarindite soojuskadu H, W/K

• Soojusläbivuskaod läbi piirdetarindite;
• Soojusläbivuskaod läbi tarindi
liitekohtade ja läbiviikude;
• Välispiirete ebatiheduste
(infiltratsioonist) soojuskaod;

Piirde
soojusläbivus

Joonkülmasillad

Punktkülmasillad

Õhulekked e.
infiltratsioon
•

H = ΣUi ⋅ Ai + ΣΨ j ⋅ l j + Σχ p ⋅ np + ρa ⋅ ca ⋅ V inf , W/K

x: 1-korruseline hoone: 35,
x: 2-k hoone: 24,
x: 3-5k hoone: 20,
x: >5k-hoone: 15

q50 ⋅ A
V =
, m3 /s
3600 ⋅ x
•

Piirdetarindite soojuskaod
• Piirdetarindite soojuserikadu köetava pindala kohta H/A, W/(m2K)
• Soojusläbivuskaod läbi piirdetarindite;
• Soojusläbivuskaod läbi tarindi
liitekohtade ja läbiviikude;
• Välispiirete ebatiheduste
(infiltratsioonist) soojuskaod;

• Hea indikaator
kütteenergiakulu
hindamiseks

Piirdetarindite soojuskaod
• Piirdetarindite soojuserikadu köetava pindala kohta H/A, W/(m2K)

Piirdetarindite projekteerimine
• Eelprojekti staadiumis tuleb välja töötada toimivate lahenduste
kontseptsioon selliselt, et valitud põhilahendusi ei tuleks enam
edasistes projekteerimisstaadiumites muuta:
•
•
•
•

Niiskusturvalisuse tagamise kontseptsiooni väljatöötamine;
Liigsete soojuskadude vältimise kontseptsiooni väljatöötamine;
Hoonepiirete õhupidavuse tagamise kontseptsiooni väljatöötamine;
Kriitiliste tarindite ehitusfüüsikaline eelkontrolli tegemine ja täpsustatavate
detailide määratlemine;
• Radoonitehnilise projekteerimise vajaduse määratlemine. Radooniturvalisuse
tagamise kontseptsiooni väljatöötamine;

Piirdetarindite projekteerimine
• Eelprojekti staadiumis

• Piirdetarindite üldiste tehniliste andmete ja nõuete määramine lähtuvalt
etteantud tuleohutuse, energiatõhususe sisekliima ja akustika-lahenduse
üldkontseptsioonist;
• Materjalide valik. Veenduda, et tootja poolt materjalile defineeritud kriitilist
suhtelist niiskust ei ületata;
• Kriitiliste tarindite ja liitekohtade defineerimine ja nende eel-kontrolli,
toimivuse ja teostatavuse ja riskianalüüsi tegemine:
• Toimivate ja teostatavate piirdetarindite väljatöötamine ning hinnata
lahenduste geomeetriat, niiskustundlikkust, püsivust, kasutuskohti,
kooskasutamise võimalusi kombinatsioonis teiste materjalidega jne.;

Piirdetarindite projekteerimine
• Eelprojekti staadiumis

• Tarindite kuivamisaja eelhinnangu tegemine valitud tarindite- ja
materjalikombinatsioonidele;
• Kui kasutada uut (toimus pole teada) projekteeritud lahendust, sõlme või
materjalide kombinatsiooni, tuleb selle toimivust väga põhjalikult analüüsida
• Koos ehitusprojekti teiste osade (eelkõige arhitektuuriosa,
konstruktsiooniosa, energiatõhususe osa, kütte- ja ventilatsiooni osa)
koostajatega veendutakse valitud lahenduste ehitusfüüsikalises toimivuses
ning sobivuses erinevate projekteerimisvaldkondade üldkontseptsioonidega.

Piirdetarindite projekteerimine
• Eelprojekti mahus tuleb esitada:

• Niiskusturvalisuse, soojuskadude vältimise, õhupidavuse tagamise,
radooniturvalisuse tagamise nõuded ja kontseptsioon;
• Piirdetarindite projekteerimisel kasutatud soojus- ja niiskuskoormused.
• Soojus- ja niiskusliku toimivate piirdetarindite ja nende liitekohtade
põhimõttelahendused mahus, mis on vajalik hoone energiatõhususe,
niiskusturvalisuse ja õhupidavuse ja radooniturvalisuse tagamise hindamiseks;
• Ehitusfüüsikalised omadused sh.:
•
•
•
•
•

Tarindite soojusläbivus U, W/(m2∙K),
Tarindite liitekohtade joonsoojusläbivus Ψ, W/(m∙K),
Tarindite liitekohtade ja läbiviikude punktsoojusläbivus χ, W/(K),
Tarindite liitekohtade sisepinnatemperatuuriindeksi fRsi, - kriteerium
Nõudmisel: põhipiirdetarindite toimivuse tagamise tõendus

Piirdetarindite projekteerimine
• Tööprojekti staadiumis teostatakse:

• kõikide erinevate tarindite lõigete ja liitekohtade ning läbiviikude analüüs, et
oleks tagatud nende:
•
•
•
•
•
•

niiskusturvalisus,
soojus- ja niiskuslik toimivus,
radooniturvalisus,
hoonepiirete õhupidavuse ja
välditud kriitilised külmasillad,
ehitusniiskuse väljakuivamisest tekkivad probleemid.

• töötatakse välja kõikide tarindite ja nende erinevate liitekohtade ning
läbiviikude lahendused

Piirdetarindite projekteerimine
• Tööprojektis esitatakse:

• Kõikide tarindite ja liitekohtade ning läbiviikude lahendused vastavalt
olukorrale kas koos konkreetsete toodetega. Igalt jooniselt peab olema
võimalik tuvastada liituvate tarindite materjalid (tooted) ja kihtide paksused
nii, lahendused oleksid võimalik valmis ehitada.
• Mittekandvate seinte ja pindade tugitarindite paiknemisskeemid ja põhilised
sõlmejoonised;
• Niiskusturvalisuse teostamiseks vajalike:
• niiskuslike mõõtmiste kava, millest ilmneb, milliseid mõõtmisi ja millise meetodiga
objektil on vaja teha, mõõtegraafik ja mõõtepunktide asukoht,
• kuivatuse korraldamine.

Projekteerimise kvaliteediprobleemid
• Piirdetarindid

• Tarindite liitekohad: ei arvuta algstaadiumis, baasväärtused on liiga varuks
• Arvutada ei osata, arvutustulemusi ei esitata

Projekteerimise kvaliteediprobleemid
• Piirdetarindid

• Tarindite liitekohad: ei arvuta algstaadiumis, baasväärtused on liiga varuks
• Arvutada ei osata, arvutustulemusi ei esitata
• Aknad: ei arvutata kogu akna soojusläbivust, piirdutakse üldise keskmisega või
vaid klaasiosa soojusläbivusega
• Algstaadiumis ei arvestata reaalsete tulevaste tarindipaksustega
•
•
•
•
•

katusel tehnoruum või- süsteemid, -torustikd
katusel päikesepaneelid
sokkel,
kelder,
seina paksus on suurem: ehitisealune pindala/netopindala,

• Tarindite niiskuslik toimivus, niiskusturvalisus, jne.

Ehitamise kvaliteedi mõju energiatõhususele
• Piirdetarindid peavad olema:

• Piisavalt soojustatud (väike U, W/(m2⋅K)
• Õhupidavad (väike q50, m3/(h⋅m2))

• Soojustus peab täitma kogu talle ettenähtud mahu:
• Liibuma tihedalt vastu välist tuuletõket,
• Liibuma tihedalt vastu sisemist õhu- ja aurutõket,
• Õhukanalid ja tühimikud:
• suurendavad soojuslevi ja
• halvendavad piirdetarindi niiskusturvalisust.

• Niiskuskonvektsiooni riskide vältimiseks tuleb tarindite kriitilised
sõlmed teha võimalikult õhkupidavaks.

Võta kontakti, uurime välja!!!
Targo Kalamees
+372 56284007

