Hoonete energiatõhususe
metoodika Eestis
Martin Thalfeldt

10/3/2019

1

Hoonete energiatõhususe nõuded

• Uued hooned peavad olema madalenergiahooned (B klass) alates 01.01.2019
• Uued hooned peavad olema liginullenergiahooned (A klass) alates 01.01.2020
• Väikeelamud köetava pindalaga kuni 220 m2 peavad olema madalenergiahooned (B klass) ka
pärast 01.01.2020
• Nõuete rakendumine käib ehitusloa taotluse sisse andmise kuupäeva järgi
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Liginull = parim võimalik + lokaalne taastuvenergia
• Liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt
energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt
mõistlikult ehitatud hoone, mille energiatõhusarv on suurem kui
0 kWh/(m2 a), kuid mitte suurem kui MTM määruses nr 55 sätestatud piirväärtus
• Madalenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt
energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt
mõistlikult ehitatud hoone, mille puhul ei eeldata lokaalset elektri tootmist
taastuvenergiaallikast
• Kuluoptimaalse energiatõhususega hoone (miinimumnõue) – hoone, mille
energiatõhususarvu piirväärtus tagab minimaalsed elutsükli kogukulud, mis
moodustuvad ehitusmaksumusest ning iga-aastastest energia-, hooldus ja
käituskuludest (arvestuslikult elamutele 30 aasta ja mitteelamutele 20 aasta
elutsükli nüüdisväärtuse investeerimisarvutusena)
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Kas liginull on midagi ületamatut?

10/3/2019

4

Olulisemad muudatused
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Kuluoptimaalne energiatõhususe tase
Global incremental cost (NPV), €/m2
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Energiatõhususarv
Kaalumistegurid:
• Fossiilsed kütused ja turvas – 1,0
• Taastuvtoormel põhinev (puit) – 0,65
• Kaugküte - 0,65
Tarnitud energia
Hoone summaarne
energiakasutus

• Elekter – 2,0

Eksporditud
energia

Kinnistu piir = süsteemipiir

Ühe energiakandja puhul:

Tarnitud – eksporditud energia = summaarne energiakasutus – lokaalne taastuv

ETA =

10/3/2019

∑ (tarnitud
i

i

- eksporditud i )× energiakandja kaalumisteguri
köetav pind
7

Energiatõhususarvu kujunemine
Solar panels
14.2 PV electricity,

Solar and internal
heat gains/loads
ENERGY NEED (90.4 kWh/(m2 a)) Appliances
2.3

17.7

(users')
Lighting

18.5

5.8

11.3

13.2
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Heat transmission
through the
building envelope

Space
heating
Heating of
air in AHU
Domesctic
hot water
Cooling in
room units
Cooling of
air in AHU

BUILDING TECHNICAL
SYSTEMS
GSHP
40.1/4.0 = 10.1
DELIVERED ENERGY
40.5 heating
District heat
District heat 0.4
0.4/1.0 = 0.4
20.0 cooling
(30% renewable)
Free cooling
17.7/17.5 = 1.0
Electricity 40.2
18.5 appliances Compressor cooling
2.3/3.5 = 0.7
(20% renewable)
11.3 lighting
Fans and pumps 9.7
EXPORTED ENERGY
Appliances 18.5
Electricity 3.2
Lighting 11.3

ENERGY NEED
(56.1 kWh/(m2 a))

(Sum of electricity 51.2)

Delivered and exported energy on site

from which 11.0 is used in the
building and 3.2 exported

Primary energy: EPP = 0.4*0.9 + 40.2*2.0 = 80.8 kWh/(m2 a)
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Kui suur on mänguruum?
• Vasakul on kaugkütte ja veeradiaatoritega hooned
• Paremal on maasoojuspumba ja põrandküttega hooned
• Puudu on nii ruumide kui ka ventilatsiooni küte ja jahutus
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Energiatõhususarv, kWh/m2

Energiatõhususarv, kWh/m2

• Mitteeluhoonete valgustuse puhul on mänguruumi
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Kokkuvõte
• Energiatõhususarvu piirmäärad vastavad standardkasutusel
arvutuslikule hoone energiatarbimisele, kui kasutatakse lahendusi,
mis tagavad minimaalse kulu 20 aasta (mitteelamud) või 30 aasta
(elamud) jooksul
• Energiatõhususarv sisaldab järgnevat:
•
•
•
•
•

Ruumide ja ventilatsiooniõhu küte
Ruumide ja ventilatsiooniõhu jahutus
Soe tarbevesi
Valgustus ja seadmed
Ventilaatorid ja pumbad

• B energiatõhususklass tuleb täita ilma taastuvenergiat arvestamata
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