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Sisekliima- ja energiaarvutuste lähteandmed
•



Mõju soojuskaos: Näide 1
• Piirdetarindite soojuskaod

• Välisseinad U=0,19…0,23 W/(m2K): 17%
• Katuslagi U= 0,12W/(m2K) 9%
• Põrand U=0,18 W/(m2K): 15%
• Aknad: 43%

(40% fassaadist, U=0,9 W/(m2K))
• Tarindite liitekohad: 10%

(sellest akna-seina liitekoht 25%)
• Õhulekked (q50=1,5m3/(hm2): 6%



Mõju soojuskaos: Näide 2
• Piirdetarindite soojuskaod

• Välisseinad U=0,12 W/(m2K): 14%
• Katuslagi U=0,09 W/(m2K): 6%
• Põrand U=0,12 W/(m2K): 7%
• Aknad: 42%

(47% fassaadist, U=0,75 W/(m2K)))
• Tarindite liitekohad: 15%
• Õhulekked (q50=3,0m3/(hm2): 16%



Mõju soojuskaos: Näide 3
• Piirdetarindite soojuskaod

• Välisseinad U=0,16-0,19W/(m2K): 19%
• Katuslagi U=0,11 W/(m2K): 9%
• Põrand U=0,6 W/(m2K): 3%

• neljakandiline maja, aga põranda pindala on
14x väiksem, kui lagi

• tõenäoliselt on puudu põrand kütmata
ruumi (garaaži) kohal

• Aknad: 47%
(36% fassaadist, U=0,9 W/(m2K)):

• Tarindite liitekohad: 10%
(sellest akna-seina liitekoht 70%)

• Õhulekked (q50=3,0m3/(hm2): 12%



Mõju soojuskaos: Näide 4 (nZEB)
• Piirdetarindite soojuskaod



Joon- ja punktsoojusläbivuse arvutus
• MTMm 58 § 12 

• (1) Tarindi liitekoha joonsoojusläbivus ja soojustuse katkestuse punktsoojusläbivus 
määratakse vastavalt ehitusprojekti andmetele.

• (2) Ψ on määratud nõuetekohaselt, kui lähtutakse standarditest:
• EVS-EN ISO 10211 Soojusvoolud ja pinnatemperatuurid. Detailsed arvutused
• EVS-EN ISO 10077 Akende, uste ja luukide soojuslik toimivus. Soojusläbivuse arvutus.
• EVS-EN ISO 14683 Lihtsustatud meetodid ja tüüpväärtused

• (3) Täpsemate andmete puudumisel
võib elamu soojuskao arvutamisel
kasutada tabelis 7 toodud väärtusi

NB!!! Tabel ei kajasta kõiki
soojuskao kohti



Millal?
• EVS 932:2017 Hoone arhitektuur

• Eelprojekt
• Ehitusprojekti A, EK, KVJ & EN koostajate koostöös töötatakse välja piirdetarindite  

niiskus-turvalisuse ja õhupidavuse tagamise põhimõtted ning soojuslikult ja niiskuslikult 
toimivate piirdetarindite üldlahendused;

• Tagatakse, et hoone ei oleks otseselt või kaudselt niiskusest kahjustatud ja niiskus ei 
ületaks kriitilist niiskust, sealhulgas oleks tagatud niiskus- ja hallituskahjustuste & 
materjalide lagunemise vältimine;

• Tagatakse, et suurima niiskuskoormuse tingimustes ei oleks ületatud kriitiline niiskus.
• Tehakse tarindite ehitusfüüsikaline eelkontroll ja määratletakse täpsustatavad detailid.
• Määratakse välis- ja sisepiirete esmased ehitusfüüsikalised parameetrid:välispiirete

soojusläbivused ja sisepinna temperatuuriindeksid ning hoone õhulekkearv.
Eeldab liitekoha temperatuurivälja arvutust



Millal?
• EVS 932:2017 Hoone arhitektuur

• Eelprojekt
• Põhiprojekt

• Detailiseeritakse piirdetarindite niiskusturvalisuse ja õhupidavuse tagamise lahendusi 
ning piirdetarindite soojusliku ja niiskusliku toimivuse lahendusi

• Kontrollitakse detailiseeritult, et:
• hoone ei oleks otseselt või kaudselt niiskusest kahjustatud ja niiskus ei ületaks kriitilist 

niiskust, sealhulgas oleks tagatud niiskus- ja hallituskahjustuste & materjalide lagunemise 
vältimine

• suurima niiskuskoormuse tingimustes ei oleks ületatud kriitiline niiskus.
• Täpsustatakse kriitiliste tarindite ehitusfüüsikalist kontrolli ja

detailiseeritakse täpsustamist vajavaid sõlmi
• Detailiseeritakse piirete ehitusfüüsikalisi parameetreid



Millal?
• EVS 932:2017 Hoone arhitektuur

• Eelprojekt
• Põhiprojekt
• Tööprojekt

• Täpsustatakse tööprojekti detailsusastmeni piirdetarindite niiskusturvalisuse ja 
õhupidavuse tagamise lahendusi ning
piirdetarindite soojusliku ja niiskusliku toimivuse lahendusi

• Muu hulgas lahendatakse ja detailiseeritakse
kõikide eri tarindite liitekohtade ja läbiviikude sõlmed,
määratledes materjalikihid, mõõtmed, kõrgusarvud ja viitetekstid nii, et 
projektdokumentidest on võimalik tuvastada liituvate tarindite paiknemine, nende 
materjalid ja kihtide paksused.



Joon- ja punktsoojusläbivuse arvutus
• EVS 932:2017 Hoone ehituskonstruktsioonid

• Eelprojekt
• Lähteandmed: nõuded piirdetarinditele (piirdetarindite soojusläbivus, liitekohtade 

joonsoojusläbivus, punktsoojusläbivus, hoone õhulekkearv, soojus- ja niiskuskoormused jms);
• Ehitusprojekti A, EK, KVJ & EN koostajate koostöös töötatakse välja ning analüüsitakse 

soojuslikult ja niiskuslikult toimivaid piirdetarindeid,
et veenduda nende ehitusfüüsikalises ja radooniturvalises toimivuses ning sobivuses 
energiatõhususe, niiskusturvalisuse, õhupidavuse tagamise, tuleohutuse, akustika ja 
sisearhitektuuri üldkontseptsiooniga

• Määratakse põhiliste piirdetarindite sobivus, ristlõiked ja nende tehnilised andmed 
esialgsete arvutuste ja/või graafikute, tabelandmete ja näidiskonstruktsioonide alusel, 
asjakohasel juhul edastatakse sisendandmed hoone energiatõhususe määramiseks.



Joon- ja punktsoojusläbivuse arvutus
• EVS 932:2017 Hoone ehituskonstruktsioonid

• Eelprojekt
• Põhiprojekt

• Täpsustatakse piirdetarindite ehitust, materjalikihtide omadusi ja valikut, et tagada 
nende ehitusfüüsikalist ja radooniturvalist toimivust lähtuvalt etteantud tuleohutuse, 
energiatõhususe, sisekliima ja akustikalahenduse üldkontseptsioonist;

• Lahendatakse tarindite põhilised konstruktsiooniliited;
• Arvutuste ja/või standardlahenduste ning näidiskonstruktsioonide alusel täpsustatakse 

ja/või kontrollitakse piirdetarindite ehitusfüüsikalisi parameetreid, toimivust ja 
lahenduste vastavust energiatõhususe arvutustes kasutatutele;



Joon- ja punktsoojusläbivuse arvutus
• Ehitusprojektis esitatakse:

• U, 
• Ψ http://kredex.ee/file.php?22325, 

• χ, 
• fRsi

• Valmis hoone
lahenduste kontroll:

• termograafia,
• soojusvoo mõõtmine

http://kredex.ee/file.php?22325


Arvutus
• Arvutuspõhimõtted 𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐 =

𝚽𝚽
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𝑼𝑼𝒙𝒙⋅𝒃𝒃𝒙𝒙 = �𝑼𝑼⋅𝚺𝚺𝒃𝒃 − 𝑼𝑼𝟏𝟏⋅𝒃𝒃𝟏𝟏 − 𝑼𝑼𝟐𝟐⋅𝒃𝒃𝟐𝟐,𝐖𝐖/(𝐦𝐦⋅𝐊𝐊)



Standardlahendus, näidiskonstruktsioon
• http://kredex.ee/energiatohususest/
• Piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivuste kataloog

http://kredex.ee/file.php?22327

http://kredex.ee/energiatohususest/
http://kredex.ee/file.php?22327


Standardlahendus, näidiskonstruktsioon
• http://kredex.ee/energiatohususest/
• Piirdetarindite liitekohtade

joonsoojusläbivuste kataloog
http://kredex.ee/file.php?22327

http://kredex.ee/energiatohususest/
http://kredex.ee/file.php?22327


Standardlahendus, näidiskonstruktsioon

• https://www.byggforsk.no/dokument/4141/kuldebroverdier_vindu_i_bindingsverksvegg_av_
tre

https://www.byggforsk.no/dokument/4141/kuldebroverdier_vindu_i_bindingsverksvegg_av_tre


Standardlahendus, näidiskonstruktsioon
• Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas (2012)
• http://www.ym.fi/download/noname/%7B0708E7A2-7EE5-4DA5-AEF2-2801630E2300%7D/30996

http://www.ym.fi/download/noname/%7B0708E7A2-7EE5-4DA5-AEF2-2801630E2300%7D/30996


Standardlahendus, näidiskonstruktsioon
• Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas (2012)
• http://www.ym.fi/download/noname/%7B0708E7A2-7EE5-4DA5-AEF2-2801630E2300%7D/30996

http://www.ym.fi/download/noname/%7B0708E7A2-7EE5-4DA5-AEF2-2801630E2300%7D/30996


Tootjate kataloogid



Arvutus „samm-sammult“
• Kahe tasapinnalise tarindi

liitumine



Arvutus „samm-sammult“
• Akna ja seina liitumine



Arvutus „samm-sammult“
• Kahe välisseina liitekoht

välisnurgas



Arvutus „samm-sammult“
• Räästa sõlm



Arvutus „samm-sammult“
• Sokli sõlm



Külmasilla kriitilisuse hindamine
• Temperatuuriindeksi abil



Piirdetarindite liitekoht Revit’is



Piirdetarindite liitekoht Revit’is



Joonsoojusläbivus Revit’is

• Energy Mode: a special form of geometry used 
for energy simulation engines such as DOE 2.2 
and EnergyPlus.

• 3 main components:
• Spaces are discrete volumes (masses) of air
• Surfaces are the paths of heat transfer to or from 

each space
• Zones are groups of spaces

• Piirdetarindite liitekohtade ja õhulekete mõju 
ei arvesta



Joonsoojusläbivuse soojusläbivus Uc IDA-ICE’is



Joonsoojusläbivus Ψ IDA-ICE’is



Joonsoojusläbivus Ψ ArchiCAD’is
• EcoDesigner STAR – Thermal Bridging Simulation

• https://blog.graphisoftus.com/sustainability/ecodesigner-star-thermal-bridging-simulation-part-1

https://blog.graphisoftus.com/sustainability/ecodesigner-star-thermal-bridging-simulation-part-1


Joonsoojusläbivus Ψ ArchiCAD’is
• EcoDesigner STAR – Thermal Bridging Simulation

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=421&v=015VikPuJ9I

https://www.youtube.com/watch?time_continue=421&v=015VikPuJ9I





Joonsoojusläbivus Ψ ArchiCAD’is

• ARCHICAD 21 > Energiaarvutused >
Lisaandmete omistamine ja sisestamine

• Opaque items are listed with their:
• U-values,
• Ψ-values W/(m⋅K)
• Linear Infiltration properties.

• https://www.3dekspert.ee/abikeskus/?kasutusjuhend-archicad-21-archicad-21-kasutusjuhend-
energiaarvutused-lisaandmete-omistamine-ja-sisestamine-avade-omaduste-haalestused-energiaarvutused

https://www.3dekspert.ee/abikeskus/?kasutusjuhend-archicad-21-archicad-21-kasutusjuhend-energiaarvutused-lisaandmete-omistamine-ja-sisestamine-avade-omaduste-haalestused-energiaarvutused


Joonsoojusläbivus Ψ AnTherm’is
• 3D DXF Import and IFC Import



Piirdetarindite õhulekked

36



Piirdetarindite õhulekked
• Nõuded

• Hoone välispiire peab olema piisavalt soojustatud, et tagada energiatõhususe 
ja ruumi soojusliku mugavuse nõuete täitmine.

• Niiskuskonvektsiooni riski vältimiseks tuleb tarindi kriitilised sõlmed (näiteks 
seina ja vundamendi ning põranda ühendus, seina ja katuse ühendus, katuslae auru-
või õhutõkke jätkukohad, läbiviik jne) lahendada võimalikult õhkupidavatena.

• Hoone välispiirde tegelik keskmine õhulekkearv ei tohi ületada 
energiaarvutuses kasutatud väärtust.

• Lähteanded energiatõhususe arvutamiseks:
• Projekteerija määrab (saavutamine tõenäoline)
• Ettevõtja põhine deklareeritav väärtus
• Baasväärtus



Piirdetarindite õhulekked
• Nõuete täidetuse tõendamine

• Hoone välispiirde tegelik keskmine õhulekkearv tõendatakse hoone ehitamise 
käigus mõõtmisega, mille viib läbi selleks vajalikku pädevust ja tehnikat omav 
sõltumatu ekspert.

• Soovitav: ehituse käigus pärast õhutõkke tagamise töid, enne siseviimistlustöid,
• Kohutuslik: EVS-EN ISO 9972, 2015

• Valmis hoone õhulekke mõõteakt on hoone teostusdokumentatsiooni osa



Piirdetarindite õhulekked



Piirdetarindite õhulekked
• Eesti hoonete õhupidavuse olukord

• Mõõtmised
• TTÜ uuringus: 37 objektil: 12 eramus, 21 korteris ja tervikuna 5 korterelamus
• Kõik mõõtmised Eestis (Sense OÜ, Soojuspilt OÜ, Helioest OÜ, Jõgioja Ehitusfüüsika KB OÜ, 

Vertia Oy, Insinööritoimisto Entec, Nordisk Termografi Konsult, Termopilt OÜ, Soojusaudit OÜ, 
Tervemaja OÜ) 

• 391 eramut (187 eramut on ehitatud pärast 2008) ja
• 336 korterit 209 erinevast kortermajast (43 kortermaja >2008))

• Deklareeritud õhulekkearv hoonetest 75% vastab õhulekkearvu suurusele 84% tõenäosusega

• Uuring 2008 „Elamute õhulekkearvu baasväärtuse välja.selgitamine ja õhulekkearvu 
muul viisil tõendamise metoodika väljatöötamine“

• Soome ehitusteabe kaart RT 80-10974



Piirdetarindite õhulekked
• Väikeelamud



Piirdetarindite õhulekked
• Väikeelamud: Deklareeritud õhulekkearvud



Piirdetarindite õhulekked
• Korterelamud



Õhulekkearv energia-arvutustes
• Hoone projekteerimisel tuleb:

• valida energiaarvutuste tegemiseks õhulekkearvu projektsuurus ja
• projekteerida õhulekkearvu saavutamise lahendused.

• Ehitustööde mõju arvestamine:
• Liiga konservatiivne (suur qE50): mitte-kulutõhusad lahendused, 
• Liiga optimistlik (väike qE50):

• ehitusettevõte ei peaks hakkama tegema väga suuri tihendustöid pärast õhulekkearvu 
mõõtmist

• hoone omanik ei saaks oodatust halvemat hoonet, kui õhulekkearv jääb saavutamata



Õhulekkearvu valikuvõimalused
• Deklareeritud õhulekkearv qE50.dekl, mis põhineb:

• kindlatel õhutõkke ja liitekohtade lahendustel,
• mõõtereferentsidel,
• ehitaja kvaliteedisüsteemil.



Õhulekkearvu valikuvõimalused
• Deklareeritud õhulekkearv qE50.dekl

• Õhulekkearvu baasväärtus qE50.baas
• ei kajasta head ehituskvaliteeti 
• lahendused ei ole kulutõhusad
• vähendavad niiskusturvalisust



Õhulekkearvu valikuvõimalused
• Deklareeritud õhulekkearv qE50.dekl

• Õhulekkearvu baasväärtus qE50.baas

• Õhulekkearvu projektväärtus qE50.projekt
• eeldatavalt saavutatav kui ehitatakse kvaliteetselt vastavalt ehitusprojektile;
• tõendatakse mõõtmisega;
• tihendatakse, kuni eesmärk on saavutatud

Mõõtmistega tõendamine juhib tähelepanu õhulekkearvu 
olulisusele ja lubab loota, et saavutatakse samas suurusjärgus 

õhulekkearvud, mis deklareerimismeetodiga või projekteerimisega 
on reaalselt saavutatud.



Võta kontakti, uurime välja!!!

Targo Kalamees
+372 56284007
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