Estland

Sissejuhatus
Eesti energia-arenguplaanis, mis ulatub kuni 2015 aastani, on kirjas, et energiatarve on eesti hoonetes palju kõrgem, kui teistes võrreldava kliimaga Lääne-Euroopa maades. Uurimuse alusel on
keskmine kütteenergia tarve Eesti majades 250 - 400 kWh/m² aastas. Teistes võrreldava kliimaga
Euroopa tööstusmaades on need tarbekogused umbes 150 - 230 kWh/m² aastas. Skandinaavia
maades ainult 120 - 150 kWh/m² aastas.
Vastavalt sellele tõsiasjale, 2005 aastal, Ülenurme vallavalitsus, koostöös Kalev Lindaliga, arendasid idee, viia läbi analüüs selle kohta, kuidas ühes Eesti jaoks tüüpilises hoones teostada kaasaegne
energeetiline hoone saneerimine.
Selle analüüsi eeskujuks olid Lääne-Euroopas läbi viidavad analüüsid. Taoliste meetmete abil oleks
võimalik Euroopas kehtivaid norme Eestis lihtsamalt ja kiiremini rakendada. Samuti annavad taolised analüüsid impulsi Eesti hoonete energeetiliseks saneerimiseks.
Idee konkretiseerimiseks ja lootes veel lisa abi saada, loodi kontaktid Saksa partneritega. Pikema
konstruktiivse arutelu vältel arendati projekti ideed edasi ja fikseeriti see kirjalikult. Eesti poole kõrval
osalesid projektis Saksa poolelt Ökopol GmbH, inseneribüroo ÖKO-Pro ja Saksamaal elav, eesti
keele tõlk Evelyn Eichhorst.
Koostööpartneritele oli teada, et DBU toetab nende poolt plaanitud projekti ning seega esitati 2005
aasta suvel vastav rahastamistaotlus ja fikseeriti järgnevalt kirjutatud projekt lõppverisoonis. Projekti
rahastamise kinnitus saabus ‚DBU-lt 2006 aasta alguses. Peamise raskuspunktina nähti ette tegelda, piireületava koostööga Saksamaa ja Eesti vahel, et kanda üle teadmiste ülekandmise kohta
hoonete energeetilise saneerimise alal.
Hooneks valiti umbes 1000 m² suurune vana koolihoone, mis on Ülenurme vallale ja Kalev Lindali
kaasomandis. Eesmärgiks oli hoone energeetilist situatsiooni analüüsimine, võimaliku saneerimisplaani arendamine ja tulemuste presenteerimine edasise rakendusprotsessi toetamiseks Eestis.
Hoone saneerimine on plaanis läbi viia hilisemal ajaperioodil. Pärast hoone saneerimist on plaanis kasutada seda hoonet koolituskeskusena, koolitades hoonete energianõustajaid ja ehitustöölisi,
keskuse motoks oleks siis „Ehitusobjekt = Õppeobjekt“.
Käes olev aruanne kirjeldab lõpetatud projekti tulemusi.
Hamburg, im Juni 2008
Ökopol GmbH
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1. Algsituatsioon
1.1 1.1 Uus EL-direktiiv „Hoonete koguenergia efektiivsus“
Hoonete sanreeirmie tähtsus euroopa kliima poliitika jaoks
On vaieldamatu tõsiasi, et meil tuleb vähendada hoone energiattarvet, mida kasutame, nii era majapidamistes, ettevõtetes, kui ka poliitiliselt sellele kaasa aidata. Ajendid selle jaoks võivad kindalsti
erinevad olla. Sama ajal kui järjest tõusevad energia hinnad, suureneb vastasseis liiga suurte energiakulutuste, fossiilsete energia allikate kasutuse ja suurenevate keskkonna mõjude CO2-Emissioonide kohta.
Hoonete energiiaefektiivsuse parandamiseks, andis Euroopa parlament koos Europa koguga välja
uue direktiivi. See on Euroopa Parlamendi ja Euroopa kogu direktiiv number 2002/91/EG hoonete
koguenergia efektiivsuse kohta (avaldatud ametlikus lehes L1; 4.1.2003). Nimetatud uue „Hoonete
direktiivi“ aluseks on Euroopa liidu ja liiduriikide, nii siis ka Eesti kliimakaites eesmärgid. Eesti jaoks
kehtestab antud direktiiv tähtsa verstapostii uus ehitiste ja juba olemas olevate hoonete energia
efektiivsuse parandamiseks. Vastavalt sellele on tähtis direktiivi rakendamine rahvuslikus õigusloomes.
Üksiskud liikmesriigid, seal hulgas ka Eesti, peab diraktiivi kolme aasta jooksul (kuni 4. Januar 2006)
riigisiseses õigusloomes rakendama.
Energeetilised minimaalstandardid
Selle suurehaardelise idee alusel peavad liikmesriigid minimalsed nõuded hoonete energiatarbe
efektiivsuse jaoks kindlaks määrama (nt. energia-tunnusarvude näol), see juures tehakse vahet
uusehitiste ja olemas olevate hoonete ning samuti ka erinevate hoonete tüüpide (nagu näiteks ühepere elamud, mitmepere elamud, büroohooned, koolihonned, haiglad, hotellid ja külalistemajad jne.)
vahel.
Minimaalsed nõude saneerimise jaoks
Olemas olevate hoonete (kasututatav pind üle 1000 m²) saneerimise jaoks, tuleb – seda võrd, kui
see tehniliselt, funktionaalselt ja majanduslikult teostatav on – kehtestada minimalsed nõuded energiatarbe efektiivsuse paranadamise jaoks. Taolised minimaalsed nõuded võib kehtestada, kas kogu
renoveeritava hoone jaoks või siis üksikute ehituse osade kohta. Direktiiv kehtib renoveerimis tööde
kohta, mille kogumaksumus on suurem kui 25% hoone väärtusest või mis hõlmavad rohkem kui 25%
hoone kestast.
Energiapass
Hoone ehitamisel, müümisel või üürimisel tuleb tulevikus esitada ka hoone energiapass, mis ei tohi
olla vanem, kui 10 aastat. Energiapass võimaldab tarbijal hoonete energia efektiivsust võrrelda ja
hinnata ning peale selle sisaldab energiapass ka soovitusi optimeerimis meetmete kohta. Suuremates avalikes hoonetes, kus käib palju külastajaid (nagu näiteks kaubanduskeskused), tuleb energiapass avalikusatada hästi nähtaval kohal.

Sõltumatu ja koolitatud personal
Lõpuks peavad liikmesriigid veel ka selle ees hoolitsema, et energiapasside koostamine ninga samuti küttesüsteemide ja kliimaseadmete inspektsioon on sõltumatu, koolitatud ja / või eksameeritud
personali pädevuses. Kui kolme aasta jooksul ei suudeta rakendada piisaval arvul pädevat personali, siis on võimlik, et energiapassi ja inspektsioonide rakendamise jaoks antakse kolm aastat lisa
aega.
1.2 Situatsioon Eestis
Formaalne tegevuskava direktiivi rakendamiseks Eestis
Selleks, et rahuldada taolise laiahaardelise energeetilise hoonete hindamise nõudeid, tuleb kõigepealt arendada või kohandada arvutusmeetodeid.Näiteks tuleb metoodiliselt edasi arendada direktiivi EN 832 (hoonete soojustehinilise toimimise arvutamise norm), mis on juba momendil väga
laiaulatuslik, ja seda eriti kliimaseadmete ning püsivalt paigaldatud valguste alal.
Eestis oleks kasulik edasiste rakendusprotsesside raames kasutada ka teiste liikmesriikide kogemusi. Näiteks on Taanimaal pikajaline (väga hea) kogemus üleriigilieselt kohustuslike energiapassidega. Saksamaal jõustus 1. veebruaril 2002 üleriigiline EnergieEinsparVerordnung (EnEV – energia
kokkuhoiu määrus), mis on oma sisu poolest juba väga sarnane EL-hoonetedirektiiviga. Selle alusel
toimus pidev saneerimiskontseptida ja energiapasside edasi arendamine ja optimeerimine.
ÖKOPOL on selle protsessiga seotud ja teeb käesoleva aruandga panuse, mille abil üritame hoonete diraktiivi rakendamisel Eesti poolsetele funktsionäridele informatsiooni punktina toimida ja rakendamisprotsessi taolise erialase ekspertiisi abil toetada.
Energeetilne saneerimisvajadus Eestis
Eesti statistika ameti andmete alusel oli aastal 2000 Eestis umbes198 000 elamuhoonet. Konkreetne situatsioon aastal 2000 oli järgnev:
Kokku
Ehitatud enne

1919
1919-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-1995
1996 või hiljem
töös 		
ehitamisaasta teadmata

- 197.694
- 31.180
- 54.148
- 26.504
- 22.265
- 16.717
- 14.360
-    4.943
-    4.813
-    4.479
- 18.285

See tähendab suurem osa hooneid oli valminud enne 1970 aastat, on energeetiliselt saneerimata
ning omavad seega märkimisväärset potentsiaali CO2 kokkuhoiu jaoks. Viiamstel aastatel on Eestis
olnud tugev ehitusbuum, nii et võib arvestada sellega, et hoonete arv on aastast 2000 kuni tänaseni
võib-olla isegi kahekordistunud. Täpsemad andmed ei olnud käesoleva aruande koostamisel saadaval.
Kaks peamist probleemi selle juures on seega, ühelt poolt hoonete grupp, mis on ehitatud perioodil
kui energiaefektiivsus ei olnud veel päevakorral. Teiselt poolt uus ehitiste grupp, mis teostatkse suure turunõudluse tõttu mitte energiaefektiivsuse vaatepunktite aluseks võttes.
Hone tüüpide täpsem jaotus on näha lisas.
Energia arenguplaanis, mis kehtib kuni aastani 2015 on kirjas järgnevad faktid:
Eesti hoonete energiatarve on tunduvalt suurem kui teistes sarnases kliimagavööndis paiknevates
euroopamaades. Uurismuste tulemuste alusel on keskmine aastane energiatarve Eesti elamutes
250 - 400 kWh/m² ja arenenud sama kliimavööndi tööstusriikides 150 - 230 kWh/m² aastas. Skandinaavia maades, kus energia tõhusus omab erilist tähtsust, on need väärtused isegi 120 - 150
kWh/m² aastas.
Hinnangute alusel on võimalik väikeste investeeringute abil kokku hoida juba 15 - 25% hoonete
energia trabest. Suuremate investitsioonide abil isegi kuni 50%.
Käesoleva aurande eesmärk
Siirdada teadmiste hulka ökoloogilise ja energia tõhusa hoonete saneerimise alal, mis on Saksamaal
võrdlemisi suur. Edastada kogemusi ehitus- ja seneerimistehnika, ökoloogilste ehitusmaterialide ja
energiatõhusate kausutusharjumuste kohta Meie projekti aitab valdajal käesolva aruande eesmärgiks on saavutada olemasolevate teadmiste edastamist Saksamaalt Eestisse.

1.3 Praktiline näide (vana Ülenurme koolimaja)
Parimaid võimalusi olemas olevate teadmiste edastamiseks on praktilised näited. Sel põhjusel uuriti
projekti käigus ühte hoonet Eestis Ülenurme vallas. Nimetatud hoone on tüüpiline puitpalkmaja,
mansard- ja viilkatusega ning massivse maakividest vundamendiga. Eesmärgiks oli järk-järgulise
metoodka abil hoone energeetilise / ökoloogilise ehituse saneerimise jaoks ettevalmistada, nii et kasutatud metoodika oleks mudeliks ka teistele hoonetele. Energeetilise ehituse saneerimise aluseks
on energiapassi koostamine DENA (Saksamaa Energia Agentur) metoodika abil. Selle passi abil
koostati mõtekas saneerimise plaan.
All järgneva kirjelduse eesmärgiks on projektis kogutud või edasi antud teadmiste kokkuvõte ja vahendamine ka laiemale avalikkusele.
Aruande koostamisel oli meile tähtis, et me ei koosta ainult „tuima“ kogemusteprotokolli, vaid anname välja praktilise juhendi hoonete saneerimise kohta, nii et projektis tulemused ka laiemas avalikkuses kaustust leiaksid ning seega teadmiste edasiandmine ka laiemal baasil toimiks.

2. Üldine metoodika energeetilise
hoonete saneerimise jaoks
Parima võimaliku saneerimise tulemuse saavutamiseks, on parimaks meetodiks süstemaatiline tegutsemine.
Enne saneerimistööde läbiviimist luua hoone üldisest seisukorrast põhjalik ülevaade ja alles seejärel alustada tegevustega.
- Milline on hoone üldine seisukord?
- Mis on antud konkreetse hoone suurimad probleemid?
- Millised on parimad võimalused leitud probleemide lahendamiseks? Miline seisukord on saneerimise lõpp eesmärgiks?
- Millised meetmed on majanduslikkuse küljelt mõtekad? Millised meetmed rakendatakse kohe?
Millised meetmed on mõtekas hilisemale ajale edasi lükata? Mis järjekorras on mõtekas valitud
meetmeid läbi viia?

-

Aus der obigen Grafik ist zu ersehen, wie die im Energieausweis beschriebenen
Ülal oleval joonisel on näha, kuidas erinvad energiatüübid, mida energiapassis käsitletakse (primaarenergia / lõppenergia / tarbeenergia), üksteisest erinevad.
DBU Projketi (AZ: 22842 – 44) raames valmistati ülalkirjeldatud metoodika näidis objekti abil ette
ja viidi samuti läbi. Alljärgnevalt kirjeldame nimetatud punkte täpsemalt ja selgitame nii kasutatud
metoodikat lähemalt. Iga punkti juures on samuti eraldi ära toodud vastavad praktilised tööd ja uuringud, mis musterobjektil läbi viidi.

3. Energiapassi kontsept
- Milline on hoone üldine seisukord?
Hoone üldise olukorra hindamiseks on soovitatv koostada energiapass. Energiapassi abil on võimalik ehitise seisundit süstemaatiliselt ja võrreldavalt kirjeldada. Energiapass hindab ja hõlmab järgnevaid aspekte:
I. Hoone kirjeldus

• Hoonevälispiirete kirjeldus (akende, välisuste, seinte, keldrilae ja katuse seisund).
• Arvestatakse köetav hoonepindala ja –ruumala ning samuti teised raamandmed.
• Arvestatakse eelnevate perioodide tegelikud soojaenergia kulud ning tuuakse välja hoone energiakadude seisukohalt kõige halvemad lõigud.

• Kotrollimatute soojuskadude ja läbipuhutvuse tuvastamine ning kirjeldus.
• Võimalike soojasildade tuvastamine ja kirjeldus.
• Hetkeseisu energiabilansi tabeli kujuilne kokkuvõte.
• Solaarse ja sisemiste energia juurdekasvude arvestamine.
II. Soovitused energia kokkuhoiu meetmete kohta.

• Piiretet energeetiline optimeerimine
• Simulatsioon majanduslikult ja tehniliselt mõtekate saneerimis- ja soojustumeetmete kohta
• Vastava konkreetse objekti kohta kehtivad soovitused külmasildade vähendamiseks ja eemaldamiseks

• Vastava konkreetse objekti kohta kehtivad soovitused kontrollimatute õhutus-soojuskadude vähendamiseks

• Näpunäited hubasuse ja heaolu suurendamiseks vähendatud kontrollimatute õhutussoojuse kadude ja soojustuse abil.

• Vastava Konkreetse objekti kohta kehtivad soovitused probleemsete kohtade vähendamiseks ja
kütteseadme ning –süsteemi optimeerimiseks

• Uue kütteseadme energeetiline ja majanduslik hindamine
• Eelarvutus kütteseadme küttevõimsuse kohta
• Taastuvate energiate kasutamise võimalus antud konkreetsel objektil
• Investeerimiskulude jaotus vastavatele üksik-meetemetele.

III. Kokkuvõttev kirjeldus

• Hetkeolukorra ja saavutatava olukorra üksikute meetmete võrdluse läbiviimine
• Arvestus oletatavalt saavutatava emissioonikoguste (C02 ja NOx) kohta.
• Tähsaimate tulemuste kokkuvõte teksti vormis

Primaarenergia tarve – hoone primaar energia tarve on arvutuslik suurus, mis sisaldab kõiki
energiat puudutavaid mõjutegureid:
- Hoone piirete, nagu näiteks välisseinte akende ja katuse kvaliteet.
- Päikese kiirguse, kehadesoojuse ja seadmete abil tekkivad energia lisa kogused.
- Kogu kütteseadme kvaliteet, katlast kuni küttekehadeni ning samuti ventilatsiooniseadmeni,
kui taolne seade hoones olemas on.
- Elamute puhul joogivee soojuse tarve ja sooja vee tootmise tõhusus.
- Energiakandja: Kütteõli tuleb toota toorõlist, elektrit tuleb toota elektrijaamades, gaasi tuleb
maapõuest ammutada, kõiki neid energia liike tuleb transportida – taolisi energiakulusid arvestaatkse primaarenergiaterbeks.
Kuna arvutatud primaarenergia tarbes arvestatakse ka kasutatud energiakandja kasutamise
tõhusust kaevandamise / tootmise hetkest alates, siis võib saadud väärtus erineda hoone tegelikust energiatarbest (nt. tegelikest küttekuludest). Lõppeenergiatarve on pigem see väärtus, mis
tegelike tarvete aluseks võtta saab.

I nf o

Energiatõhususe klass – arvutatakse hoone ehitus- ja seadmetehniliste tunnusarvude alusel, võttes arvesse normeeritud kliima andmeid (välistemperatuur, päikese kiirgus), normeeritud
hoone kasutamist (ruumide temperatuur, tuulutus, sooja vee vajadus) ja normeeritud andmeid
energiavarustamise kohta (gaas, õli, jne.).Energiatõhususe klasse arvestab ka seda, kui suur on
energiakulu, et vajalik lõppenergia toota. See tähendab seda, et näiteks taastuvate energiate kasutamine mõjub positiivselt, elektri kasutamine küttmiseks mõjub negatiivselst energia tõhususe
klassile.
Erinevused hoones mõõdetud tarbe ja arvutatud tarbe vahel võivad tekkida erinevatel põhjustel.
Näiteks kui hoonet kasutatakse teisel viisil, kui normis arvestatud, või siis kui tegelik kliima erineb
arvutustel arvestatud normkliimast, samuti võivad erinevused tekkida andmete kogumisel tehtud
lihtsustuste tõttu.

Info

Vastavalt kogutud andmetele tuuakse energia passis esiteks ära primaarse energia tarve (Energiatunnusarv). Primaar energia tarve ei näita tegelikku energiatarvet, vaid normeeritud tingimustel
arvutatud energiatarvet. Sel viisil näidatakse hoone energiatrvet kasutajate isiklikke harjumusi arvestamata. Selleks, et saadud väärtus oleks lihtsamalt arusaadav, siis paigutatakse energia tõhususe klassidesse, skaalal mis ulatub A-st (väga madal) kuni G-ni (väga kõrge).

Energiapass koostatkse ehitusplaanide ja tellija andmete alusel. Samuti kuulub energiapassi koostamise juurde põhjalik hooneuuring. Lõppdokumendis tuuakse ära hoone energeetiline seisund.
Saadud informatsiooni alusel on võimalik anda põhjendatud soovitusi objekti saneerimise ja moderniseerimise kohta. Samuti on selliste andmete abil võimalik valida erinevate võimalike meetmete
vahel.
Näidis hoone
Aruande koostamiseks kasutati ehitusplaane ja tellija poolt antud andmeid ning samuti koha- pealsel
vaatlusel kogutud teadmisi. Ehitustehnilistel põhjustel ei viidud läbi täpsemaid mõõtmismeetmeid.
Hoone hinnang jagatkse veel kord järgnevateks punktideks:
- Hoone välispiirete energia kaod
- Hoone seadmete energia kaod
- CO2 – Emissioonid

-

CO2 – Emissionen

Energiakaod tekkivad läbi piirete, vajaliku energia tootmisel, edastamisel ja kasutamisel küttmisel ja
sooja vee tootmisel. Paremaks ülevaateks näidatakse energiabilansi diagrammi abil, mis koosneb
piiretest ja seadme/tehnika kasutegurist ja soojus kadudest. See diagramm annab juba esimese
ülevaate selle kohta, kus on antud hoone suurimad kokkuhoiu võimalused.

4. Probleemsete kohtade analüüs
Probleemsete kohtade analüüs on jagatud jämedalt kahte ossa:
- Hoone piirete hindamine
- Seadme/ tehinka efektiivsuse hindamine
4.1 Tüüpilised hoonete probleemsed kohad
Hoone piirete probleemsed kohad
Piirete all mõistetkase kõiki ehituse osi, mis kaitsevad hoonet väliskeskkonna mõjude eest. Tüüpiliselt kuuluvad sinna hulka seinad, katus, aknad, uksed ja maja vundament. Iga konkreetse objekti
puhul tuleb seega täpselt vaadata, kus see piir kulgeb. Nii võib näteks „katuseks“ olla ka viimase
korruse lagi, seda sel juhul, kui pööningu korrus ei ole välja ehitatud ning seega soojustamata.
Erinevatepiirete osade soojustuomadusi märgistatakse u-väärtuste abil ja võrreldakse, olemasoleva
olukorra hindamiseks normides kindlaks määratud u-väärtustega.
U-väärtus – ehitusdetaili soojusläbivuskoifitsient. Ehituseosa läbiva transmissioni suurus. Antud väärtus märgib soojus hulka (kWh – des), mis ühe kraadise temperatuuri vahe puhul läbi
ehituse osa ühe ruutmeetri väljub. Vastavalt sellele, peaks u-väärtus olema nii väike kui võimalik. U-väärtust mõjutatavad ehituse osa paksus ja kasutatud ehitusmateriali / materialide
lambda-väärtuse / väärtused (vaata all).

Transmissioon – Ehituse osa soojusläbivus, pindadel tekkiva kiirguse ja konvektsiooni tõttu.
Arvutatakse ehituse osa pinna U-väärtusest.

Lambda-väärtus (soojusjuhtivus) – Ehitusmateriali tunnusarv, mis näitab antud materiali
soojusjuhtivust. Hästi soojustavatel materialidel on väike (soojustumaterial 0,04), halvasti soojustavatel materialidel kõrge lambda väärtus (betoon 2,30).

Piirete diffusioonikaod
Diffusioonikaod on soojuskaod läbi hoone välispiirde. Nende suurus sõltub ehitusosade konstruktsioonist (nt. seinte), kasutatud materialidest (kivi või Soojustusmaterial) ja välis ja sisetemperatuuride erinevusest. Kuigi välistemperatuuri mõjutada ei saa, on siiski võimalik välisseina konstruktsiooni
abil võimalik taolisi energiakadusid vähendada.

Külmasillad
Külmasillad on hoone osad, millel on tunduvalt suurendatud soojusülekanne. Külmasildu esineb
kas suuremate pindadena (nagu näiteks välis rullkardinate kastid, küttekehade orvud) ja kasutatud
ehitusmaterjalide liitekohad (nagu näiteks läbivad sillused, müürvuugid).
Esinevad külmasillad on erinevad ja neid tulebka erinevalt saneerimise käigus kõrvaldada. Külmasillad tekitavad ehituskahjustusi niiskuse tõttu, kuna nendes kohtades koguneb hoone sisemuses
esimesene võimalik tekkiv kondentsvesi.
Liitekohad / tuulutuskaod
Igas hoones toimub nii kontrollitud kui ka kontrolllimatu tuulutus. Kontrollimatu tuulutus soojuse kadu
toimub peamiselt läbi akna – ja ukse või siis piitade ebatihedusest tingituna. Aga samuti võivad
müüritised, müüriühendused, viimistlusvuugid jne. Põhjustada dramaatilisi „tahtmatuid“ tuulutussooja kadusid.
Teatud õhuvahetus on ehtiusfüüsiliselt vajalik ja hügeeniline, kuna inimesed ja taimed hingavad ning
vajavad selleks hapnikku. Niiskus tuleb ruumidest eemaldada, hallituse tekke vältimiseks. Moodsates ehitusmaterialide järjest enam esinevad kahjulikud ained tuleb samuti ruumi õhust emmaldada. Vajalik on seega õhuvahetuskord arv, mis on umbes 0,3 (kogu õhu vahetus toimub 3,3 tunni
jooksul). Kui hoones on ventilatsiooniseade (mehaaniline ventilatsioon), siis reguleeritakse antud
kordarv täpselt ja arvestatkse siin ka nii.
Kui pikemat aega niisket ruumiõhku välja ei vahetata, siis võib kondentsvesi tekitada seintel niiskuskahjustusi või isegi hallitus kuni tõsisemate kahjustuste tekkimiseni nagu majavamm. Päevast
päeva tuleb korterist välja tuulutada umbes 10 – 15 liitrit vett, juhul kui korteris kuivatatakse pesu või
hoitakse palju toataimi, siis isegi rokem. Minimaalne õhutus on see juures ka hoone elanike tervise
ja hea enesetunde jaoks vajalik (mööblist ja tekstiilidest välja õhkuvad kahjulikud ained).
Tuulutus soojuse kadude piiramiseks on tähtis õige tuulutamine, kuna soojuse kaod liiga pikaajalise
või pidevalt avatud või kaldus akende kaudu on tohutud. Hoone saneerimise puhul, mis parandab
hoone õhutihedust, tuleb seega õige tuulutamise saavutamiseks muuta kasutajate harjumusi.
4.2 Mudelhoone üksikute osade probleemsed kohad.
– Millised on antud hoone konkreetsed probleemsed kohad?
Järgnevad graafikad näitavad kokkuvõtvalt hoone piirete seisukorda.

4.2.1 Katus – Probleemsete kohtade analüüs
Samuti nagu seinte on ka katuse puhul transmissiooni ja tuulutuskaod tähendusrikkad. Transmissioonikaod sõltuvad kasutatud materialide soojustus kvaliteedist. Tuulutuskaod tekkivad katuse ja
seina vaheliste ühenduste kaudu ning samuti katuseakende paigaldusest ja akende kvaliteedist.
Joonisel on näha erinevad ehituse osad, mis võivad kehtida „katusena“ (musta paksu joonega märgistatud).:
Viilkatuse alune katus (joonis 1a) ja katuse kallaku alune välja ehtiatud pööning, ülemise korruse
lagi, väljaehitamata pööningu all (joonis 2.) ja lamekatus (joonis 3).

Anschlüsse zwischen Dach und Wand sowie auf die Ans

Mudelprojekti katuse soojustuse aktuaalne seisund on järgneval joonisel näha:

Selle Kontruktsiooni konkreetsed probleemid on:
Ülemise korruse soojustuse paigaldamisel katuse kallakutele tuleb jälgida, et
soojustus kulgeb ilma kümlasildadeta. Peale selle tuleb jälgida, et õhutiheduse kiht paigaldatakse vastavate õhutiheduskiledega ilma „leketeta“. Neid näpunäiteid ei ole antu hoones jälgitud. Hetkeline U-väärtus on U=0,51 W/Km².
Kaasaegna sihtväärtus – ka saneeritud hoonetele – on 0,2 W/Km².

4.2.2 Seinad – probleemsete kohtade analüüs
„Seinteks“ nimetatkse loomulikult kõiki seinu mis hoonet eest, tagant ja külgede pealt välisõhuga
kokku puutuvad (joonis 1). Peale selle kuuluvad sinna hulka ka need seinad, mis eraldavad köetud
ruume küttmata ruumidest.
Need võivad olla näiteks seinad trepikodade poole (joonis
2), kütmata talveaedade poole (joonis 3), või siis katusekallaku alused külgseinad (joonis 4).
Samamoodi tuleb vaadata osaliselt köetud keldrite siseseinu, mis eraldavad köetud ruume kütmata ruumidest.

Uuritud hoone on ehtiatud massiivsetest puitpalkidest. Peale selle on paigaldatud lisa soojustus kiht
tepp-plaatidest hoone välimisele seinale. Seinte konkreetne ülsehitus on näha all oleval joonisel.
Sellise seinkonstruktsiooni konkreetsed probleemid on järgnevad:
seinakonstruktsiooni osade tugev
liikumine (puit seinad liiguvad), puudub lisa soojustus, seinteliikumise
tõttu tekkivad seina viimistlus krohvikihis mõrad (seda on üritatud juba
tulemusteta parandada), sest erinevaid soojustuskihte ei ole suudetud
ehituslikult üksteisest sõltumatuks
teha, suured tuulutus soojuse kaod,
kuna enamus ühendusi ei ole õhutihedad. Seinte U-väärtused on 0,37
ja 0,56 W/Km² vahel. Moodsate hoonete sihtväärtused on 0,2 W/Km²Termilise kesta külgmise piiri moodustavad välisseinad ja aknad. Seintel ei ole veel mingisugust
soojustust.
Fenstern gebildet. Die Wände besitzen noch keinerlei Dämmung.

4.2.3 Aluspind – probleemsete kohtade analüüs
„Aluspinnana“ defineeritakse üldiselt kõik ehituse osasid, läbi mille väljub soojus hoonest alla poole. Kütmata
keldrite või siis hoone puhul, millel ei ole keldrit on aluspinnaks hoone kokkupuutepind maapinnaga.
Eriti siis, kui aluspind asub ilma soojustuseta otse maapinnal tekkivad siin tuntavad soojusekaod.

Näidisobjekti põranda koostis on näha järgneval joonisel:

Antud konstruktsiooni konkreetsed probleemid on järgnevad:Hoone põrand ja samuti keldri põrand
ei ole soojusatud. Siit tuleneb halb u-väärtus 3,89 W/Km². Kaasaegsete hoonete sihtväärtus on U=
0.5 W/Km² või parem.

4.2.4 Aknad probleemsete kohtade analüüs
„Akendena“ defineeritakse energeetlisest vaatenurgast tüüpiliste akende kõrval ka rõduuksi, uksi
ja katuseaknaid, juhul kui nad eraldavad köetud ruume välis keskkonnast või küttmata ruumidest
(näiteks talveaed). Valgusläbilaskavate ehituse osade eriline tunnus on see, et läbi nende ei kaota
hoone ainult soojust, vaid võidab ka solarsoojust.
Soojuskadude eest on vastutavad aknaklaas ja raam. Kadude suurus määrateltakse ka siin U-väärtusega. Solaarkirguse abil saavutatav soojusekasum sõltub suurelt osalt klaasi valgusläbillaskvusest, akna suurusest ja ilmakaarest mis poolel antud aken asub.
Akende tüüpilised probleeemsed kohad tekivad ebaõigest paigaldusest või halvast valmistamise
kvaliteedist, mis ei ole püsivalt õhutihedad. Vanade akende puhul toimib õhuvahetus, mis on tähtis
hügeeni ja ühuniiskuse tõttu, enamasti iseenesest läbi ebatihedate pragude. Nii tekkib kontrollimatu
ning seega suurem õhutussoojuse kadu kui vajalik. Tihendatud, kaasaegsete akende puhul vähenevad pragudest tulenevad kaod nii tugevalt, et vajalik õhutvahetus tuleb saavutada kohandatud kasutajate käitumisharjumustega.
Erilised probleemid tekkivad puitmajade puhul, kuna nad „töötavad“ erinevate aastaaegade ajal ja
esitavad seega suuremaid nõudmisi erinevate konstuktsiooni osade ühenduskohtadele.

Uuritud objektil on puit aknad.
Selle ehituseosa konkreetsed probleemsed kohad on:
Külgmasilla hulka võib lugeda ka aknad. Need on halvas seisundis ja ei sulgu piisavalt tihedalt.
Puitaknad on ühekordse klaasiga. Sellisena ei vasta nad enam tänapäevastele tehnika teadmistele.
Olemasolevate akende u-väärtus on umbes 3,8 W/Km², välisukse u-väärtus on 2,6 W/Km². Moodsate ehituselementide sihtväärtus on vähemalt 1,5 W/Km².

liegen bei mindestens 1,5 W/Km².

4.3 Näidishoone SEADMETEHNIKA probleemsete kohtade analüüs
Seadmetehnika hulka kuuluvad hoone küte ja soojavee tootmine. Olemasolu korral ka ventilatsiooni
ja õhutusseadmed ning samuti ka energiatootmis allikad (nt. solaarseadmed).

4.3.1 Kütteseade – Probleemsete kohtade analüüs
Selle punkti all vaadeltakse energia kadusid, mis tekkivad soojusenergia tootmise ning vajaduse
korral ka salvestamise, jagamise ja edastamise protsesside jooksul. Jälgida tuleb soojuse tootmisel
kõrget kasutegurit, soojuse edastamise ja salvestamise komponentide head isolatsiooni (võimalikult
väikseid kadusid) ja samuti ka paendlikkut toimivat temperaturi reguleerimis võimalust
Keskküte elektrikatlaga on piagaldatud
juba enne viiamseid
moderniseerimis töid
aastal 1995. Seda
köetakse ainult elektriga. Peale selle on
hoones veel väike
puit-briketi (ehitatud
enne 1995 aastat) käsitsi teenindatav tahke
kütuse restpõletuse
katel.

hohen Übertragungsverlusten.

Uuritud hoone kütteseade on väga halvas seisukorras: Vana
soojavee
salvesti,
halvasti soojustatud,
elektriga köetav. Aegunud küttetehnika ja
suurte ülekande kadudega.
4.3.2 Sooja vee tootmine – probleemsete kohtade analüüs
Selle punkti all vaadeltakse kadusid soojavee toomise protsessi – erinevatel eteppidel: tootmisel,
salvestamisel ja jaotamisel/edastamisel. Jälgida tuleks sooja vee tootmisel suurt efektiivsust ja salvestus- ja jaotuskomponentide head soojustust.
Sooja vett toodetakse osaliselt soojavee boileri abil üksikute kasutuskohtade jaoks.
Peale selle on energia kokkuhoiu tähtis punkt ka loomulikult muudetud kasutajate käitumisharjumused. Valitud ruumitemperatuur, igapäevane kütteaeg, hoone sisesed soojusallikad, tuulutus harjumused ja soojavee-kasutamine võivad tunduvalt mõjuda tegelikule hoone energiatarbele.

5. Saneerimisprogramm
5.1 Saneerimismeetmete valik
Mis oleks võimalikud meetmed, et hoone probleemsid kohti parandada? Milline on hoone seisund,
mida saneerimisega saavutada soovitakse? Millised meetmed on majanduslikkuse seisukohast mõttekad? Milllised meetemed tuleks kohe läbi viia? Millised meetmed võib ka hilisemale ajale lükata?
Milline on kõige mõtekam/majanduslikult tulusam meetmete läbiviimise järjekord?
Probleemsete kohtade analüüsi tulemusena on võimalik koostada erinevaid meetmete-„pakkette“.
See juures tuleb võimalikult kiire amortisatsiooni kõrval jälgida ka optimaalset lahendust majanduslikkuse ja keskkonnasäästlikuse suhtes. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutatakse amortisatsiooniarvutusi ja emissioini võrdlusi aktuaalse ja soovitud seisundi vahel.
Taolise otsustus protsessi kulgu demonstreeritakse meie poolt uuritud näidisobjekti abi.l Järgnevalt
on näha Ülenurme vana kooli seisund uurimise momendil. Järgnev joonis näitab hoone akutaalset
seisundit (hall märgistus) ja võimalikku seisundit peale täielikku saneerimist (roheline märgistus).

Kui kõik ettenähtud meetmed läbi viiakse, oleks võimalik saavutada 75%-ne energia kokkuhoid.
Hoone kasutaks ainult veerand senini vaja läinud energiast.
Energiapass on aga eelkõige ka abivahend saneermismeetmete läbiviimise valikuks. Ta aitab valida,
millised meetmed oleks kõige tõhusamad(arvestades tasuvusaega). Järgneval joonisel on näha, kus
on momendil nii kõrge energiatarbe põhjused.

Joonis näitab, kus on hoone suurimad probleemsed kohad. Konkreetselt on need õhutuskaod (ebatihedused), keldripõrand ja vana küttesüsteem. Nendele kohtadele järgnevad katus, välisseinad ja
aknad.
Konkreetselt tähendab see seda, et: ebatiheduste korrigeerimise abil oleks võimalik saautada suurim energiakokkuhoid, sellele järgneb põranda soojustus.

5.2 Saneermismeetmete detailid

5.2.1 Katus
Saneerimis soovitus
Peale olemasoleva soojustuskihi eemaldamist, paigaldatakse 18 cm-ne kihi minreaalvilla WLG. 040
katusesarikatte vahele (vajaduse korral tuleb sarikaid laiendada) ja spetsiaalselt impregneeritud 5
cm-i paksune puitpressplaat (diffusioonile avatud). Momendil on hoone soojustatud kuni ülemise
korruse laeni, peale saneerimist on ettenähtud soojustada ka kogu pööning.
Energia kokkuhoiu potentsiaal
Ehtiusosa pindala meetrites on ca: 564,00 m ²
Iga aastane energia kaudu, mis tekkib selle ehitusosa aktuaalses seisukorras on: 35.921 kWh
Potentsiaalne energia kokkuhoid peale soovitatud meetmete läbi viimist on: 21.987 kWh
Iga aastane energia kadu peale saneerimist, mis tekib käsitletud ehitusosal: 13.934 kWh

5.2.2 Sein
Saneerimis ettepanek
Seina välispinnale paigaldatakse 5 cm paksused õlematid 040 ja selle peale 2-3 cm savikrohv. Õhutihedus saaavutatkse aurutõkkepapi paigladamise abil. Mansartseinte piirkonnas tuleb sein enne
õlemattide paigaldamist tepplaatide (vms.) abil alumise seina paksusega ühtlustada.
Energia kokkuhoiu potentsiaal
Ehtiusosa pindala meetrites on ca: 579,00
m²
Iga aastane energia kadu mis tekib selle ehitusosa aktuaalses seisukorrast:
35.126 kWh
Potentsiaalne energia kokkuhoid peale
soovitatud meetmete läbiviimist: 15.620
kWh
Iga aastane energia kadu, mis tekib selle
ehituse osas peale saneerimist: 19.506
kWh

Jährliche Wärmeverluste über die Wandbauteile nach der Sanierung : 19.506 kWh

5.2.3 Põrand (aluspinnad)
Saneerimis ettepanek
Paigaldatakse 8 cm polüterooli olemasolevale põramdale. Need plaadid kaetakse 5 cm-se tsemendi
kihiga. Ruumikõrgus väheneb tunduvalt. Seega tuleb kontrollida, kas ruumi- ja uste kõrgused on
veel piisavad.
Energia kokkuhoiu potentsiaal
Ehituse osa pindala on ca: 395,00 m ²
Iga aastased energia kadu, mis tekib selle ehitusosa aktuaalses seisukorrast: 63.817 kWh
Potentsiaalne energia kokkuhoid peale soovitatud meetmete läbiviimist: 50.630 kWh
Iga aastane energia kadu, mis tekib selle ehitusosas peale saneerimist: 13.287 kWh

5.2.4 Aknad
Saneerimisettepanek
Olemasolevatel puitakendel on ainult ühekordne klaas. Me soovitame vahetada need klaas pakettidega akende vastu, kas puit- või plastraamiga.
Peale selle soovitame olemasoleva täispuidust ukse vahetada uue soojapidavama ukse vastu.
Energia kokkuhoiu potentsiaal
Ehtiusosa pindala meetrites on ca: 118,00 m ²
Iga aastane energia kadu, mis tekkib selle ehitusosa aktuaalses seisukorras: 32.769 kWh
Potentsiaalne energia kokkuhoid peale soovitatud meetmete läbi viimist: 17.129 kWh
Iga aastane energia kadu, mis tekib käsitletud ehitusosal peale saneerimist: 15.640 kWh

5.2.5 Küte
Saneerimisettepanek
Olemasolev elektriküte asendada keskütte vastu, mis koosneb kütteõli katlast ja solaarsüsteemist,
mis toimib lisaküttena Kui tahke kütte katelt ei tule, siis kuskil eelpool peaks see tekstist ka
välja viskama.
Energia kokkuhoiu potentsiaal
Kütteseade aastased soojuskaod hetke seisukorras: 59.190 kWh
Energia kokkuhoiu potentisiaal kui viiakse läbi soovitatud meetmed: 85.540 kWh
Aastased kütteseadme soojuskaod peale saneerimist (see on puht teoreetiline arvutuslik suurus,
loomilikult ei ole ka peale saneerimist võimlaik saavutada negatiiseid kadusid, see tähendab kasumeid. See arv jäljendab ainult saneerimise abil saavutatud tugevate energiakokkuhoidude mõju):
- 23.350 kWh
5.2.6 Soe vesi
Saneerimisettepanek
Olemasolevad elektrboilerid demonteeritakse. Sooja tarbe vett hakatakse tootma õlikatlaga Paigaldatakse uus keskne sooja vee varustus.
Energia kokkuhoiu potentsiaal
Kütteseade aastased soojuskaod hetke seisukorras: 3.020 kWh
Tekib energia kokkuhoiu potentsiaal kui viiakse läbi soovitatud meetmed: 7.720 kWh
Aastased kütteseadme soojuskaod peale saneerimist (see on puht teoreetiline arvutuslik suurus,
loomilikult ei ole ka peale saneerimist võimlaik saavutada negatiiseid kadusid, see tähendab kasumeid. See arv jäljendab ainult saneerimise abil saavutatud tugevate energiakokkuhoidude mõju):
- 4.700 kWh
5.2.7 Tarbijate harjumuste muutmine
Meetmed, mis sõltuvad elanike ja tarbijate harjumustest, on seotud võrdlemisi väheste kulutuste ja
investeeringutega saavutatavad, teistpidi on muutusi raske pikaajaliselt sisse viia ja seda ka säilitada. Kuna selle jaoks tuleb kauaaegseid harjumusi muuta ja uute energiatõhusate vastu vahetada.
Kui saneerimismeetmed parandavad hoone õhutihedust (akende ja uste tihendamine, akende ja
uste uuendamine jne.), on äärmiselt tähtis muuta ka kasutajate harjumisi.

6. Üldised reeglid
Parem tihedasti lühidalt tuulutada (puhangu tuulutus), kui pidev tuulutus kaldaknage!
Peale selle tuleb järgnevaid reegleid jälgida:
- Talve kuudel soovitatakse puhang tuulutust 4-6 minutit mitu korda päevas, kevadel ja sügisel 1015 minutit.
- Niiskus tuleks hoonest eemaldada läbi nende ruumide akende, kus niiskus tekkib (köök, vannituba..... )
- Ärge laske sooja (niisket) õhku külmadesse või küttmata ruumidesse.
- Sulgege radikate ventiilid tuulutamise ajaks.
- Hoitke uksed ruumide vahel kinni, mille vahel on rohkem kui 4° C temperatuuri vahet.
- Tuulutage keldriruume pigem talvel, ainult siis saab sisenev õhk niiskust vastu võtta.
- Vältige pikaajalist pidevat tuulutamist (pinnad jahtuvad ära).
- Tuulutge magamistuba mitu kord päevas lühidalt. Kangad ja mööblid koguvad endasse niiskust
(öö jooksul tekkib iga inimese kohta 400 g vett).
Hallituse vältimiseks võiks arvestada järgmist ettepanekut
- Ärge pange kappe ja suuri pilte soojustamata välisseintele.
Ruumitemperatuur: Inimesed tunnevad ennast mugavalt meeldiva ruumitemperatuuri ja õhuniiskuse
puhul. Kõige meeldivaks peetakse temperatuuri 20-22°C ja õhuniiskust 40 ja 70 % vahel. Soojuskiirguse tõtu ei sõltu temperatuuri tunnetus ainult ruumi õhu temperatuurist, vaid ka piiravate pindade
temperatuurist. Niisiis on võimalik temperatuuri tunnetust tunduvalt parandada ka saneerimis meetmetega.
Peale selle on võimalik energiat kokkuhoida juba väga väikese temperatuuri vähendamise abil. Näiteks tähendab ruumitemperatuuri vähendamine 22°C –lt 20°C –le 27%-ist aastase-soojusenergia
tarbe vähenemist. Kui samaaegselt parandatakse välispindade soojustust, ei pea taoline temperatuuri langetus tähendama hubasuse vähenemist.
Lisaks sellele on võimalik energiat kokku hoida kui lühendada kütteseadme tööperioodi, nendel
aegadel, kui ruume ei kasutata nt. öösel või hommiku poolikutel, kui hoone elanikud on tööl. Ka energiasäästlike elektriseadmete kasutamine aitab energiat kokku hoida.Taolised elektriseadmed on
majaelanike kõrval küllaltki suured hoone sisesed soojusallikad. Kui kasutatakse palju energiatõhusaid elektriseadmeid vähendatakse ka nende soojus allikaid. Seetõttu suureneb küttesoojusetarve
vähesel määral. Selle eest väheneb elektrienergia tarve tunduvalt, nii et kokkuvõttes saavutatakse
märgatav energia kokkuhoid.
Sooja vee tootmise energia kokkuhoidmiseks, ärge reguleerige vee temperatuuri kõrgemaks, kui
vaja. Kui hoone elanikd on pikemat aega ära, siis tuleks sooja vee boiler õigeaegselt välja lülitada, nii
et soe vesi veel õra kasutatakse. Ringluspumbaga kesk-soojavee- süsteemide puhul saavutatakse
suur energia kokkuhoid, kui lühendatakse(optimeeritakse) ringluspumba töö kestvust.
Neid ja teisi energia kokkuhoiu meetmeid on võimalik läbi viia lihtsate harjumuste muutmistega.
Seejuures on tähtis, et tarbijad mõtlevad oma käitumisharjumuste üle järele ja siis vajaduse korral
võtavad uued ratsionaalsemad harjumused kasutusele. Aga just nimelt selliseid käitumise muutusi
on enamasti raskem ellu viia, kui ehituslikke meetmeid. Siin peitud lihtne põhjud - harjumustel on
suur jõud.

7. Saneerimine ja järelvalve
Kui saneerimine on eelkirjeldatud põhjalikkusega ettevalmistatud, tuleb ka saneerimistegevusi suure põhjalikkusega kontrollida ja jälgida ning peale läbi viimist tulemusti kontrollida.
Eriti ehituselementide vahelisi ühenduste (sein / katus / aken) õhutihedust tuleb kontrollida. Selle
jaoks viiakse läbi õhutiheduse mõõtmised.
Peale selle tuleb kontrollida, kas kõik võimalikud külmasillad on kõrvaldatud. Tüüpiline mõõtmismeetod selle jaoks on termograafia.

