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Mis olnud Mis olnud –– mis tulemasmis tulemas
EnergiasEnergiasäääästu rahvusvaheline konverents stu rahvusvaheline konverents 
2929--30. mai 2008 Tallinnas30. mai 2008 Tallinnas

AjurAjurüünnak energiatõhusate hoonete nnak energiatõhusate hoonete 
takistustest ja võimalikest lahendustesttakistustest ja võimalikest lahendustest

baltic.energysaving@gmail.combaltic.energysaving@gmail.com
EnergiasEnergiasäääästu konverentsikogumik inglise stu konverentsikogumik inglise 
keeles keeles –– sooviavaldused Ahto Oja ksooviavaldused Ahto Oja käättette
Lõppenud SECURE projekti raames  Lõppenud SECURE projekti raames  
energiatõhusate hoonete kaardistamineenergiatõhusate hoonete kaardistamine
Madala energiatarbega hoonete ehitamise Madala energiatarbega hoonete ehitamise 
kkääsiraamat eesti keeles siraamat eesti keeles 



EnergiasEnergiasäääästu konverentsi stu konverentsi 
kogumikkogumik

ProbleemidProbleemid mis takistavadmis takistavad
Rahalised, institutsionaalsed ja Rahalised, institutsionaalsed ja 
sotsiaalsed sotsiaalsed mittemitte--tehnilised takistusedtehnilised takistused
Madala energiatarbega hoonete ehitamise Madala energiatarbega hoonete ehitamise 
ja renoveerimise ja renoveerimise kogemusedkogemused

Eestist, LEestist, Läätist ja Poolast, tist ja Poolast, 
Soomest ja Rootsist, Soomest ja Rootsist, 
Saksamaalt ja IirimaaltSaksamaalt ja Iirimaalt

4 osa4 osa
Tehnilised, majanduslikud, seadusandlikud Tehnilised, majanduslikud, seadusandlikud 
tahud ja inimeste teadlikkustahud ja inimeste teadlikkus



SECURE projekti leiudSECURE projekti leiud

ÄÄrihoonedrihooned
AS EcoprintAS Ecoprint
Saekoja HotellSaekoja Hotell

ÜÜhiskondlikud hoonedhiskondlikud hooned
Valga Kasekese lasteaedValga Kasekese lasteaed
Kiisa kKiisa küülakeskuslakeskus
Kurtna kool (lisandus hiljem)Kurtna kool (lisandus hiljem) 

ElumajadElumajad
SSüütiste tee 9 korruseline korterelamutiste tee 9 korruseline korterelamu
Hiiumaa eramud Hiiumaa eramud 





AS Ecoprint (endine Triip)AS Ecoprint (endine Triip) 

hoone kasutusele valmis karbina  hoone kasutusele valmis karbina  
valiku juures oli oluline kvaliteetvaliku juures oli oluline kvaliteet
tehnovõrgud olid avatudtehnovõrgud olid avatud
kasutatakse ventilatsioonivahetit, et kasutatakse ventilatsioonivahetit, et 
masinate jmasinate jääääksoojust kasutadaksoojust kasutada
kküüttesõlm, et lisada pttesõlm, et lisada pääikesepaneelidikesepaneelid
majasisene vee majasisene vee ääravool ravool –– katuse katuse 
kaldepind on sissepoole ja vihmavett kaldepind on sissepoole ja vihmavett 
kasutame pkasutame päärast filtreid tehnoloogilise rast filtreid tehnoloogilise 
veena, pihustatakse õhku ja see kulub veena, pihustatakse õhku ja see kulub 
kõik kõik äära. ra. 



AS EcoprintAS Ecoprint
Mainekujunduslikul eesmMainekujunduslikul eesmäärgil 3 rgil 3 
minituulikut (10kW)minituulikut (10kW) 
kui tootmine tkui tootmine töööötab, siis vtab, siis väälisklisküütet pole tet pole 
vajavaja
parem kliima parem õhk, muu materjal, parem kliima parem õhk, muu materjal, 
siseviimistluses on kasutatud looduslikke siseviimistluses on kasutatud looduslikke 
materjale, mõjutab positiivseltmaterjale, mõjutab positiivselt
vihmavee pealt teame seda, kui  palju vihmavee pealt teame seda, kui  palju 
varem kulus seal on võit kõva vee varem kulus seal on võit kõva vee 
kokkuhoid 80%kokkuhoid 80%
vett eelsoojendatakse vett eelsoojendatakse 
ppääikesekollektoritegaikesekollektoritega



AS EcoprintAS Ecoprint
2007.a. tunnustas Keskkonnaministeerium 2007.a. tunnustas Keskkonnaministeerium 
Ecoprint AS`i Ecoprint AS`i aasta keskkonnategijaaasta keskkonnategija
peapreemiaga juurutatud keskkonnajuhtimise peapreemiaga juurutatud keskkonnajuhtimise 
ssüüsteemi eest.steemi eest.
2008.a. jõudis Ecoprint AS esimese Eesti 2008.a. jõudis Ecoprint AS esimese Eesti 
ettevõttena Euroopa mainekal ettevõttena Euroopa mainekal 
keskkonnaauhindade konkursil EBAE finaali keskkonnaauhindade konkursil EBAE finaali 
kolme Euroopa parema hulka kolme Euroopa parema hulka 
keskkonnajuhtimise valdkonnaskeskkonnajuhtimise valdkonnas..
2008.a. detsembris kuulutas 2008.a. detsembris kuulutas 
Keskkonnaministeerium vKeskkonnaministeerium väälja taas vastsed lja taas vastsed 
Aasta KeskkonnategijaAasta Keskkonnategija tiitli võitjad. Ecoprint tiitli võitjad. Ecoprint 
ppäälvis sel aastal peapreemia kahes kategoorias lvis sel aastal peapreemia kahes kategoorias 
-- keskkonnajuhtimise skeskkonnajuhtimise süüsteemi ja steemi ja 
keskkonnasõbraliku tootekeskkonnasõbraliku toote (Roheline Tr(Roheline Trüükis) kis) 
eest. eest. 



"Uue aja maja" ning sisuks "Uue aja maja" ning sisuks 
energiasenergiasäääästlik, tervisliku stlik, tervisliku 
sisekliimaga, vsisekliimaga, väälisest lisest 
infrastruktuurist sõltumatu hoone infrastruktuurist sõltumatu hoone 
kontseptsioon, mille kontseptsioon, mille öökoloogiline koloogiline 
jalajjalajäälg on võimalikult vlg on võimalikult vääike.ike.

KIISA KKIISA KÜÜLA LA KESKUS KESKUS --
4 krs. MULTIFUNKTSIONAALNE HOONE4 krs. MULTIFUNKTSIONAALNE HOONE





Arvutatud koguenergia ruumide kütmiseks:  14 
kWh/(m2 a) (PHPP2007)

44--korruseline korruseline -- 8 korterit8 korterit
2100 m2 2100 m2 üüldpindaldpinda
Pood, raamatukogu, kontoridPood, raamatukogu, kontorid
Vundament U=0,09 W/m2K (350mm)Vundament U=0,09 W/m2K (350mm) 
Sein U=0,10 W/m2K (400mm)Sein U=0,10 W/m2K (400mm) 
Põrand U=0,08 W/m2K (450mm)Põrand U=0,08 W/m2K (450mm) 
Katus U=0,09 W/m2K (400mm)Katus U=0,09 W/m2K (400mm) 
Aknad:Aknad:
Klaas, U=0,56 W/m2K, G=0,51Klaas, U=0,56 W/m2K, G=0,51
Ramm, U=0,93 W/m2K, Ramm, U=0,93 W/m2K, ΨΨ=0,035/0,040 =0,035/0,040 
W/mKW/mK
Soojatagastus ventilatsioonis 91%Soojatagastus ventilatsioonis 91%



Kurtna kool Kurtna kool -- lasteaedlasteaed--põhikool ja põhikool ja 
selle osaks olev spordihooneselle osaks olev spordihoone
Saku vald, HarjumaaSaku vald, Harjumaa

1. Piirdekonstruktsioonid on tõhusamalt 1. Piirdekonstruktsioonid on tõhusamalt 
soojustatud, soojajuhtivus on:soojustatud, soojajuhtivus on:
-- vväälisseintes k<0.20 W/mlisseintes k<0.20 W/m²²K (normatiivne K (normatiivne 
0,28)0,28) 
-- katuslaes k<0,16 W/mkatuslaes k<0,16 W/m²²K (normatiivne K (normatiivne 
0,22)0,22) 
2. Ventilatsiooni heitõhust tagastatakse 2. Ventilatsiooni heitõhust tagastatakse 
sissepuhutava õhu eelsoojendamiseks sissepuhutava õhu eelsoojendamiseks 
soojustagastite abil vsoojustagastite abil väähemalt 60% hemalt 60% 
heitsoojusest, mis sheitsoojusest, mis säääästab arvutuslikult stab arvutuslikult 
energiat 440 MWh/a.energiat 440 MWh/a.



Kurtna kool Kurtna kool -- Hoone ehitas: AS Koger Hoone ehitas: AS Koger 
& Partnerid, Ehitusj& Partnerid, Ehitusjäärelevalvet relevalvet 
teostas: teostas: TrevTrev--2 Ehituse O2 Ehituse OÜÜ

3. Tarbevee soojendamiseks kasutatakse 3. Tarbevee soojendamiseks kasutatakse 
hoone katusele paigaldatud hoone katusele paigaldatud 
vaakumtorudega pvaakumtorudega pääikesekikeseküüttekollektoreid ttekollektoreid 
aktiivpindalaga 64 maktiivpindalaga 64 m²². . 
Nende poolt toodetav soojusenergia kogus Nende poolt toodetav soojusenergia kogus 
on 40 MWh/a, mis katab 1/3 kogu hoone on 40 MWh/a, mis katab 1/3 kogu hoone 
tarbevee soojendamise vajadusest aastas.tarbevee soojendamise vajadusest aastas.
4. 4. ÜÜldkasutatavates ruumides (koridorid, ldkasutatavates ruumides (koridorid, 
fuajeed, WCfuajeed, WC--d) toimub td) toimub töööövalgustuse valgustuse 
sissesisse-- ja vja vääljalljalüülitamine liikumisandurite litamine liikumisandurite 
abil. Kui neis ruumides inimesi ei viibi, abil. Kui neis ruumides inimesi ei viibi, 
valgustus ei tvalgustus ei tööööta.ta.



Kurtna koolKurtna kool
5. V5. Väälisvalgustuse sisselisvalgustuse sisse-- ja vja vääljalljalüülitamine litamine 
toimub htoimub häämaralmaralüüliti abil automaatselt. liti abil automaatselt. 
ÖÖiseks ajaks liseks ajaks lüülitatakse programmkella abil litatakse programmkella abil 
2/3 v2/3 väälisvalgustitest energiaslisvalgustitest energiasäääästu stu 
eesmeesmäärgil vrgil väälja, põlema jlja, põlema jäääävad ainult nn vad ainult nn 
strateegilised valgustid.strateegilised valgustid.

6. Hoone katusele on paigaldatud 6. Hoone katusele on paigaldatud 
õppeotstarbeline fotoelektriline 4 paneeliga õppeotstarbeline fotoelektriline 4 paneeliga 
ppääikesepatarei võimsusega 520 W, ikesepatarei võimsusega 520 W, 
võimaldamaks demonstreerida võimaldamaks demonstreerida 
ffüüüüsikaklassis õpilastele, kuidas on võimalik sikaklassis õpilastele, kuidas on võimalik 
otse potse pääikeseenergiast toota elektrienergiat.ikeseenergiast toota elektrienergiat.



Kurtna koolKurtna kool
7. Ehitusmaterjal nii sees kui v7. Ehitusmaterjal nii sees kui vääljas on valitud ljas on valitud 
kvaliteetne ja kauakestev. Eesmkvaliteetne ja kauakestev. Eesmäärgiks oli rgiks oli 
kohe materjali paikapanekul saada valmis kohe materjali paikapanekul saada valmis 
pinnad ning vpinnad ning väältida igasuguseid ltida igasuguseid üülevleväärvimisi, rvimisi, 
tasapahteldamisi ja torupeitmisi.tasapahteldamisi ja torupeitmisi.
8. Hoone siseseinad on kivimaterjalist 8. Hoone siseseinad on kivimaterjalist 
((üüldlevinud kipsplaatidest seinte asemel), ldlevinud kipsplaatidest seinte asemel), 
kuna need:kuna need:
-- on helikindlamadon helikindlamad
-- teevad ruumide sisekliima teevad ruumide sisekliima üühtlasemaks htlasemaks 
ttäänu massiivseinte võimele sooja nu massiivseinte võimele sooja 
akumuleeridaakumuleerida
-- on koolimiljon koolimiljöööös ajaliselt vastupidavamads ajaliselt vastupidavamad



Kurtna kool Kurtna kool 
9. T9. Täänu laskuva terrassina kujundatud nu laskuva terrassina kujundatud 
õuealale asub keldrikorrusel avar õuealale asub keldrikorrusel avar 
ppääevavalgusega basseiniruum.evavalgusega basseiniruum.
10. Teede10. Teede--platside sillutiseks on kasutatud platside sillutiseks on kasutatud 
betoonkivi, mille eelisteks on:betoonkivi, mille eelisteks on:
-- taaskasutatavus ptaaskasutatavus päärast võimalikku rast võimalikku 
remonttremonttöööödd
-- sadevete sadevete üühtlasem imbumine pinnasessehtlasem imbumine pinnasesse
Hoone projekteerisid:Hoone projekteerisid:
ArhitektibArhitektibüüroo Ehala & Irik Oroo Ehala & Irik OÜÜ
ArhitektuuriArhitektuuri-- ja inseneribja inseneribüüroo Oroo OÜÜ Humana Humana 
GruppGrupp
InseneriInseneri-- ja projektbja projektbüüroo Oroo OÜÜ ELSTARELSTAR



Hiiumaa eramudHiiumaa eramud
Esimesed majad valmisEsimesed majad valmis
Piirded ja soojustus madala energiatarbe Piirded ja soojustus madala energiatarbe 
vajadusegavajadusega
Lisaseadmed ostab omanikLisaseadmed ostab omanik
II etapis võtab kasutuseke tehnoloogiadII etapis võtab kasutuseke tehnoloogiad
praeguseid maju ei saa nimeatda praeguseid maju ei saa nimeatda 
passiivmajadeks, aga valmidus on, kui passiivmajadeks, aga valmidus on, kui 
suudetakse teha odav ventsuudetakse teha odav vent--soojusvaheti, soojusvaheti, 
siis on võimalik see juurde ehitada, teistel siis on võimalik see juurde ehitada, teistel 
majadel teeme pmajadel teeme pääikesepaneelide ikesepaneelide 
valmiduse nii soojavee kui elektri jaoksvalmiduse nii soojavee kui elektri jaoks



HiiumaaHiiumaa
2 loogikat, 2 loogikat, 
I peab olema energiasI peab olema energiasäääästlikult ehitatud stlikult ehitatud 
II et peab olema võimeline kasutusele võtma II et peab olema võimeline kasutusele võtma 
tehnoloogiaid, energiastehnoloogiaid, energiasäääästuks, stuks, 
plaan oli et hakkame mõõdistama samades plaan oli et hakkame mõõdistama samades 
tingimustes olevaid maju, et saaksime tingimustes olevaid maju, et saaksime 
esimesed majad hesimesed majad häästi põhjamaade sti põhjamaade 
soojustusega majad soojustusega majad 
õhutihedus on õhutihedus on üüks oluline aspektks oluline aspekt
teisest otsast teisest otsast -- materjalid peavad olema materjalid peavad olema 
kergelt utiliseeritavad, jkergelt utiliseeritavad, jäärgmise majade rgmise majade 
soojustuses kasutame tselluvilla, + soojustuses kasutame tselluvilla, + 
materjalide odavus ja keskkonnasmaterjalide odavus ja keskkonnasäääästlikkus,  stlikkus,  
tavaline ktavaline küüte peaks kte peaks küütma tma 



HiiumaaHiiumaa
SSääääst ka kulutuste osas, st ka kulutuste osas, 
et materjalid ei oleks valmistatud kallite et materjalid ei oleks valmistatud kallite 
tehnoloogiatega, sealt alla tuleb sooja tehnoloogiatega, sealt alla tuleb sooja 
akumuleerimisvõime, akumuleerimisvõime, 
ta ei tohi vta ei tohi vääga kiiresti kaotada energiat, ga kiiresti kaotada energiat, 
suvel ei tohi suvel ei tohi üüles soojeneda ja ei ole les soojeneda ja ei ole 
kindlad suurtes klaaspindades kindlad suurtes klaaspindades 
põhjamaades, peaks kasutama sellist põhjamaades, peaks kasutama sellist 
tehnoloogiat, mis kasutaks tehnoloogiat, mis kasutaks üümbritseva mbritseva 
tehnoloogia sellised keskkonna aspekte tehnoloogia sellised keskkonna aspekte 
targalt, targalt, ööiste liiga madalate temp juures iste liiga madalate temp juures 
kkääivitub lisakivitub lisaküüte, tehnoloogia peaks te, tehnoloogia peaks 
arvestama varvestama väälistemp kõikumistegalistemp kõikumistega





EnergiasEnergiasääääst elust st elust 
enesest enesest –– kuni 50 % kuni 50 % 
energia kokkuhoidu on energia kokkuhoidu on 
saavutatud  saavutatud  

Ragnar KuuskRagnar Kuusk
KKÜÜ SSüütiste tee 45tiste tee 45

kuuskragnar@gmail.comkuuskragnar@gmail.com
10.11.2008 Tallinn10.11.2008 Tallinn

Tallinna VisioonikonverentsTallinna Visioonikonverents
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KÜ Sütiste tee 45 elamu soojusenergia dünaamika
aastatel 2001 - 2008

Üldsoojusenergia, 
MWh

Soojusenergia MWh 
hind (kaalutud 
keskmine)

Üldsoojusenergia 
keskmine m2 hind



Tehtud tTehtud tööööd 2002d 2002--20072007
vahetatud kvahetatud küüttesttesüüsteem (kahetorusteem (kahetoru--ssüüsteemseks)steemseks) 
aknad on vahetatudaknad on vahetatud
soklikorrus  ja fassaadid on soojustatudsoklikorrus  ja fassaadid on soojustatud
lodlodžžadele on paigaldatud ladele on paigaldatud lüükandaknad kandaknad 
remonditud tarbevee torustikremonditud tarbevee torustik
ehitatud on vaheuksed trepikodadesehitatud on vaheuksed trepikodades
ehitatud viilkatus ja soojustatud 30 cm puistevillagaehitatud viilkatus ja soojustatud 30 cm puistevillaga
vahetatud lodvahetatud lodžžaa-- ja rõdupiirdedja rõdupiirded
termosõlme agregaadid on vahetatudtermosõlme agregaadid on vahetatud
paigaldatud on MESA individuaalse kpaigaldatud on MESA individuaalse küüttekulu ttekulu 
automatiseeritud arvestussautomatiseeritud arvestussüüsteemsteem
liftid renoveeritud ja tehtud koridoride sanliftid renoveeritud ja tehtud koridoride san--remontremont



Soojusenergia maksumus 2001-2008 renoveeritud ja 
renoveerimata elamus
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