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Hoonete energiakasutus on 
ebaproportsionaalselt suur 
Energia lõpptarbimine Eestis 33-34 TWh/a 
Hoonete osakaal 50% (ilma tööstushooneteta) 
EL keskmine 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/c/c1/ENMAK-Hoonete-uuring-20.09.2013.pdf 
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IPCC: Hoonetes on globaalselt 
majanduslikult kõige suurem potentsiaal 

 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html 
 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/spmsspm-c.html  

Hoonete energiatõhusus on globaalselt kõige suurem 
ja kõige soodsam sektor emissioonide vähendamiseks 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/spmsspm-c.html
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2030 framework for climate and energy policies 
[COM(2014)15 & COM(2014)520] European council of 23-24/10/2014 

2030 Package ❶ ②  -  Energy Efficiency ① ②  -  Energy Performance of Buildings ① ② ③ ④ ⑤  -  Energy Union ① ②  



Energiatõhususarv ja energiamärgis 

Hoonete energiatõhusust mõõdetakse energiatõhususarvu ETA 
(arvutuslik) ja kaalutud energiakasutuse KEK (tarbimisandmetel) 
abil 
ETA ja KEK = summaarne kaalutud energiakasutus köetava pinna 

ruudu kohta 
ETA ja KEK-i arvutus meenutab energiakulude arvutust, aga 

ühikuna on kWh-i köetava pinna ruutmeetri kohta aastas 
Tarnitud energiate kogused korrutatakse läbi kaalumisteguritega, 

mis tulenevad mittetaastuvast primaarenergiast, ning tulemus 
jagatakse köetava pinnaga.  
Kui hoone kasutab elektrit ja kaugkütet: 

 
 
 
energiakandja kaalumistegur on gaasi puhul 1,0 (fossiilne kütus) 

ning puidu puhul 0,75 (taastuvkütus)  
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Energiatõhususe põhimõisted 

Ühe energiakandja puhul:  

Tarnitud – eksporditud energia  = summaarne energiakasutus – lokaalne taastuv 
 
Energiatõhususarv ETA, i – energiakandja (elekter, kütus, kaugküte) kWh/(m2 a): 

( )

pind köetav

gurkaalumiste djaenergiakandeksporditu - tarnitud
ETA

∑ ×
= i

iii

Hoone summaarne
energiakasutus

Tarnitud energia

Eksporditud
energia

Kinnistu piir = süsteemipiir



Energiamärgise skaala 
Energiamärgise skaala näitab kui palju võib energiakasutus 

kõikuda – G klass vastab kõige kehvemas seisundis olevatele 
hoonetele, D klass on olulise rekonstrueerimise miinimumnõue, 
C klass uute hoonete miinimumnõue ja A klass 
liginullenergiahoonete nõue: 
 
 
 
 
 
 
 
F ja G klass – vanemad olemasolevad hooned, E klass 10 a vanused  
Praegused uued hooned kasutavad ligikaudu poole vähem energiat 
Liginullenergiahooned kasutavad veel ca 40% vähem energiat, 

võrreldes enamiku olemasolevate hoonetega on erinevus 3-4 kordne 
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Nõuete areng 
2008 summaarse energiakasutuse nõuded hakkasid kehtima 
2013 a 20-40% rangemad nõuded sõltuvalt hoonetüübist ja 
kasutatud energiaallikatest, nn. kuluoptimaalsed 
energiatõhususe tasemed  
Kuluoptimaalseks tasemeks nimetatakse sellistele  tehnilistele 
lahendustele vastavat energiatõhusust, mis tagab 
minimaalsed kogukulud (ehitusmaksumus, energia, hooldus 
jne.) nüüdisväärtuse meetodil 30 ja 20 aasta elutsükli jooksul 
vastavalt elamutes ja mitteelamutes 
Liginullenergiahoonete nõuded uutes avalikes hoonetes 2019 
ja kõikides uutes hoonetes 2021 

Tallinn University of Technology 9 
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Cost optimals with 
<2 €/m2 difference

Kuluoptimaalsuse arvutus 2011: väikemaja 
3% intress ja 2% eskalatsioon (Kurnitski et al. 2011) 

 AWHP – air to water heat pump, GSHP – ground source heat pump, DH – district heating 
 Ilma PV-ta, 4 soojustuse taset vasakult paremale: 0,42, 0,58, 0,76 ja 0,96 H/A  
 H/A 0,42  ja 0,58 arvutatud päikesekollektoritega 
 nZEB +239 €/m2 ehitusmaksumus (ETA=40 ), ilma PV-ta +93 €/m2 (ETA=80) 

 

nZEB 

Kuluoptimaalne 
Kehtiv nõue 



Eesti nõuded vs. muud maad: 
väikemaja (2013 andmed) 

• Miinimumnõuete võrdlus 150 
m2 väikeelamu puhul 
 

• Erinevat tüüpi nõuete tõttu ei 
saa ETA-sid otse võrrelda 
 

• Joonis näitab maksimaalse 
lubatud tarnitud energia ilma 
seadmete ja valgustuseta 
(=tarnitud energia kütte-, sooja 
tarbevee ja ventilatsiooni-
süsteemi) 
 

• Oletatud ventilaatorite elektriks 
5 kWh/(m2a) ja vesikeskkütte 
ringluspumbale 3 kWh/(m2a) 
(elekterküttel 0 kWh/(m2a)) 

• Kraadpäevade korrektsioon 
(baas 17°C) 
Kopenhaagenisse, normitud 
soe vesi 25 kWh/(m2a) 
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Korterelamu ja büroohoone 
kaugküttel 

• Maksimaalne lubatud tarnitud energia kütte-, sooja vee ja 
ventilatsioonisüsteemidesse korterelamutes ning büroohoonetes, kus 
tarnitud energiasse kuuluvad ka valgustus ja jahutus 
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Liginullenergiahooned Eestis 
• Defineeritud ja nõuded toodud MTM määruses nr 55 (30.08.2012, 

jõustus 09.01.2013) Energiatõhususe miinimumnõuded 
• Liginullenergiahoonete ehitamine ei ole kohustuslik, kuid selleks, et 

nimetada hoonet liginullenergiahooneks tuleb täita määruse nr 55 
nõue – energiatõhususarvu piirväärtus 

Energiatõhususarvude piirväärtused ehitatavatele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele 
Hoone kasutusotstarve Liginullenergia- Madalenergia- Miinimum- Oluline

hoone hoone nõue rekonstrueerimine
A B C D

kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a)
Väikeelamutes 50 120 160 210
Korterelamutes 100 120 150 180
Büroohoonetes, raamatukogudes ja 
teadushoonetes

100 130 160 210

Ärihoonetes 130 160 210 270
Avalikes hoonetes 120 150 200 250
Kaubandushoonetes ja terminalides 130 160 230 280
Haridushoonetes 90 120 160 200
Koolieelsetes lasteasutustes 100 140 190 240
Tervishoiuhoonetes 270 300 380 460



Liginullenergiahoonete maksumus 
• 2020 aasta kuluoptimaalsed nõuded, arvestades 2020 aastaks 

tõusnud energia hindasid ning samas laialdase kasutuse tõttu 
odavnenud tehniliste lahenduste maksumust  

• Energiahindade ja ehitusmaksumuse arengutes on palju 
määramatusi –  tulevik näitab kui hästi Eesti nõuded ajale 
vastu peavad 

• Viimase 3-4 a jooksul kuluoptimaalne tase on nihkunud 
miinimumnõude C taseme pealt madalenergia B tasemele 

• Turule on tulnud B klassi korterid ja äripinnad 
• Praeguse arengu jätkudes ka natuke aeglasemas tempos ei 

ole liginullenergiahoonete kuluoptimaalsus edaspidi välistatud 
 



Olukord teistes riikides 
Erinevused süsteemipiirides ja metoodikates 
Kõik riigid ei kasuta primaarenergiat (energiatõhususarvu) 
Mõnes riigis referentshoone meetod piirväärtuste asemel 
Simulatsioonarvutused (Eesti, Soome) ja kuude kaupa arvutused 

(Saksa, Taani) 
 
Energiakasutuste arvesse võtmine erinev 
Seadmed ja valgustus põhjustavad põhierinevuse 
 7 riiki 13-st arvestavad seadmeid  (AT, BG, EE, FI, LV, LT, NL) 
 6 riiki arvestavad valgustust ka elamutes (EE, FI, FR, LT, SE, UK) 
 Seadmed ja valgustus vastavad  50-60 kWh/m2y ETA-ühikut elamutes 
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European climate zones  
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Region Country 
nZEB Energy performance RES 

Values Unit Metric Energy uses for: Building type EP calculation nZEB req. 

Zone 1-2 
(Catania, 
Athens) 

Cyprus 100 

125 

kWh/m2/y Primary 
energy 

heating, cooling, hot 
water, lighting  

Residential 

Non-residential  

No 

No 

25% 

25% 

Zone 3  
(Budapest, 
Bratislava, 
Ljubjana)  

Slovakia 54 

32 

60 

kWh/m2/y Primary 
energy 

 Heating, hot water, 
ventilation, cooling 
(non-res), lighting 
(non-res) 

Detached  

Apartment 

Offices 

N.a. 

N.a. 

N.a. 

50% 

50% 

50% 

Zone 4  
(Paris, 
Amsterdam 
Berlin, 
Brussels, 
Copenhage
n, Dublin, 
London, 
Macon, 
Nancy, 
Prague, 
Warsaw) 

Belgium BXL 45 

95 - 
2,5*(V/S) 

kWh/m2/y Primary 
energy 

heating, cooling (non-
res), hot water, lighting 
(non-res), auxiliary 
electricity 

Residential 

Offices, 
educational 

Yes 

Yes 

- 

- 

Belgium 
Walloon 

60 kWh/m2/y Primary 
energy 

heating, hot water, 
auxiliary electricity 

Residential and 
non-res. 

N.a. 50% 

Belgium 
Flemish 

30 

40 

kWh/m2/y Energy 
use 

Heating, cooling, hot 
water, ventilation, 
auxiliary systems 

Residential 
Office and 
school 

Yes 

Yes 

>10 kWh/m2y 

>10 kWh/m2y 

France 50 

70 

110 

kWh/m2/y Primary 
energy 

heating, ventilation, 
cooling, hot water, 
lighting, auxiliary 
systems  

Residential 

Office  

Office AC 

No 

No 

No 

- 

- 

- 

Ireland 45 kWh/m2/y Energy 
load 

heating, ventilation, 
hot water, lighting 

Residential N.a. - 

Netherlands 0  [-] Energy 
perform. 
coefficient 
(EPC) 

heating, ventilation, 
cooling, hot water, 
lighting 

Residential/ 
non-residential 

Yes 

Yes 

- 

-  

Data from CA EPBD Oct 2013 (Kurnitski et al. REHVA Journal 2/2014) 
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Region Country 
nZEB Energy performance RES 

Values Unit Metric Energy uses for: Building type EP calculation nZEB req. 

Zone 5  
(Coopenha
gen, 
Tallinn, 
Helsinki, 
Riga, 
Stockholm, 
Gdansk, 
Tovarene)  

Denmark 20 

25 

kWh/m2/y Primary 
energy  

heating, cooling, 
ventilation, hot 
water, lighting (non-
res) 

Residential 

Non-residential 

Yes 

Yes 

51-56% 

51-56% 

Estonia 50 

100 

100 

130 

kWh/m2/y Primary 
energy 

heating, ventilation, 
cooling, hot water, 
lighting, auxiliary 
electricity, 
appliances 

Detached house 

Apartment 

Office 

Hotel 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

- 

- 

- 

- 

-  

Latvia 95 kWh/m2/y Primary 
energy 

heating, cooling, 
domestic hot water, 
ventilation, lighting  

Residential/ non-
residential 

N.a. 

 

- 

Lithuania <0,25 [-] Energy 
perfor-
mance 
indicator 
C 

heating Residential/ 

not-residential 

N.a. 50% 

Data from CA EPBD Oct 2013 (Kurnitski et al. REHVA Journal 2/2014) 
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Towards nearly zero energy buildings  
Denmark 

Indicator   Energy 
frame 
2010 

Energy 
frame 
2015 

Energy 
frame 
2020 

Maximum of 
primary energy to 

Residential buildings (houses, 
hotels, etc.) 

52.5 + 
1650/A 

in 
kWh/m²a 

30 + 
1000/A 

in 
kWh/m²a 

20 
kWh/m²a 

Non-residential buildings 
(offices, schools, institutions 
and other buildings) 

71.3 + 
1650/A 

in 
kWh/m²a 

41 + 
1000/A 

in 
kWh/m²a 

25 
kWh/m²a 

Primary energy 
factors 

Electricity 2.5 2.5 1.8 
District heating 1.0 0.8 0.6 
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Liginullenergiahoonete näiteid 
 Asukoht Tüüp Andmed Küte Jahutus Taastuven. 

FRA Dijon, 
Prantsusmaa Büroo Mõõdetud Biokütus Vaba- ja 

kompressorijahutus Päikeseelekter 

SUI Gland, Sveits Büroo Simulatsioon Maasoojus
pump Puuraugud Päikeseelekter 

NL1 Hoofddrop, 
Holland Büroo Simulatsioon Maasoojus

pump 
Maasoojuspump, 
energiakaevud 

Bioõliga 
koostootmisjaa

m 

FIN Helsingi, Soome Büroo Simulatsioon Kaugküte Puuraugud Päikeseelekter 

NL2 Haarlem, 
Holland 

Kooli-
maja Simulatsioon Maasoojus

pump 
Maasoojuspump,  
energiakaevud Päikeseelekter 

SWE1 Stockholm, Rootsi Büroo Simulatsioon Kaugküte Puuraugud Tuulepark 
(eemalseisev) 

SWE2 Helsingborg, Rootsi Büroo Mõõdetud Maasoojus
pump Puuraugud Päikeseelekter 

EST Rakvere, Eesti Büroo Simulatsioon Kaugküte Energiakaevud Päikeseelekter 
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„Vanemad“ liginullenergiahooned 
• Buildings 1-4 are nZEB office buildings in France, Netherlands, Switzerland and 

Finland  
• Reported in REHVA Journal (3/2011, 2/2012, 5/2012) 
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REHVA nZEB Task Force uued hooned 5-8 

 
DSK-II school, Haarlem, the Netherlands 

 
 
Construction year 
2014 
 
3 900 m2 

 
Extra nZEB cost 
250 €/m2 estimated 
 
 

 

General description Primary school with zero energy consumption, meaning the total amount of energy used 
for the building itself on an annual basis is roughly equal to the amount of renewable 
energy produced on site. 

Energy 
performance  

Net-zero energy building without accounting small power equipment loads, achieved 
with large on-site PV, heat pumps and energy wells. 

Entré Lindhagen office building, Sweden  

 
 
Construction year 
2014 
 
65 000 m2 

 
Extra nZEB cost 
55 €/m2 estimated 
(w/o wind farm 
investment) 
 

 
General description Skanska head office, Nordea office nZEB building, energy consumption 55 % less than 

code requirement, building demonstrates low speed ventilation and Skanska Deep Green 
Cooling, a ground cooling system without heat pump or chiller. Triple Leed Platinum. 
For core and shell, for Skanska interior design, for Nordea interior design. 

Energy 
performance  

Net-zero energy building (small power equipment loads accounted) without accounting 
district heat, achieved with nearby wind farm, district heating and boreholes. Nearly zero 
energy building if the share of wind farm is not accounted. 

 

Väla Gård office building, Sweden 

 
 
Construction year 
2013 
 
1 750 m2 
 
Extra nZEB cost 
230 €/m2 estimated 
 
 

 
General description Skanska office in Helsingborg. A nZEB office building, energy consumption is nearly 

zero or plus including tenant power over the year.  LEED certified Platinum. 
Energy 
performance  

Net zero energy building (small power equipment loads accounted) or plus energy 
building w/o small power, achieved with extensive on-site PV, ground source heat 
pump and boreholes. 

Rakvere Smart Building Competence Centre office building, Estonia 

 
 
Construction year 
2014-2015 
 
2 170 m2 

 
Extra nZEB cost 
200-300 €/m2 
estimated 
 

 
General description Estonian first nZEB office building, primary energy consumption 60 % less than code 

requirement, building demonstrates smart building automation systems. 
Energy 
performance  

Nearly zero energy building (small power equipment loads accounted), achieved with 
on-site PV, district heating and energy wells. 
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Tarnitud, lokaalne taastuv, lähedal toodetud ja primaarenergia 
FRA SUI NL1 FIN NL2 SWE1 SWE2 EST 

 Küte 10,5 6,0 13,3 38,3 20,5 32,2 10,0 25,0 

 Jahutus 2,4 6,7 3,3 0,3 3,2 1,3 0,5 2,0 

 Ventilatsioon 6,5 8,1 17,5 9,4 11,8 13,2 3,0 9,7 

 Valgustus 3,7 16,3 21,1 12,5 12,5 16,5 12,6 11,3 

 Seadmed 21,2 26,8 19,2 19,3 5,0 16,9 12,6 18,5 

 Lokaalne taastuv -15,6 -30,9 -73,8 -7,1 -36,5 -39,0 -19,6 

 Tuulepargi elekter -47,9 

 Koostootmise kütus 184 

 Eksporditud soojus -50,0 

Energiatõhususarv 42 66 68 96 33 23 -1 61 

Primary energy factors 
nren ren tot 

 Biofuel 0.5 0.5 1.0 

 District heat 0.7 0.3 1.0 

 Electricity 2.0 0.2 2.2 
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25.0 heating  

12.3 cooling 

11. lighting 

BUILDING TECHNICAL  
SYSTEMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.6 PV electricity, 
from which 12.5 is used in the 
building and 7.1 exported 

District heat  25.0 
(30% renewable) 

Solar and internal 
heat gains/loads 

Heat transmission 
through the 
building envelope 

ENERGY NEED (56.1 
kWh/(m2 a)) 

DELIVERED ENERGY District heat 
25.0/1.0 = 25.0  
Free cooling  
6.7/17.5 = 0.4  
Compressor cooling  
5.6/3.5 = 1.6  

Lighting 11.3  

Fans and pumps 9.7  
Appliances 18.5 

Primary energy:  

EXPORTED ENERGY 

System boundary of delivered and exported  energy on site 

De
liv
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ed

  a
nd
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xp
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te
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en
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Electricity 7.1  

18.5 appliances 

(Sum of  electricity 41.5) 

Solar panels 

Electricity  29.0  

(20% renewable) 

am
kWhEPP 23.610.21.70.20.297.00.25 =⋅−⋅+⋅=

Example (Rakvere, EST) 

18.5 

11.3 

17.7 

1.5 

5.8 

6.7 

5.6 
ENERGY NEED (65.4 kWh/(m2 a)) 

Appliances (users')

Lighting

Space heating

Heating of air in
AHU
Domesctic hot
water
Cooling in room
units
Cooling of air in
AHU
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6.7+0.4 = 7.1 
geothermal  

19.6 PV electricity, 
from which 12.5 is used in the 
building and 7.1 exported 

SOLAR ENERGY 

Solar panels 

System boundary of 
renewable energy use 

Free cooling 
heat exchanger 
(connected to 
energy wells) 

GEOTHERMAL ENERGY 

Renewable energy ratio: 
( ) 40.0

9.99
0.40

2.21.72.20.290.10.251.76.19
0.25)7.00.1(0.290.22.21.76.19

==
⋅−⋅+⋅++
⋅−+⋅−++

=PRER

BUILDING TECHNICAL  
SYSTEMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIVERED ENERGY District heat 
25.0/1.0 = 25.0  
Free cooling  
6.1/17.5 = 0.3  
Compressor cooling  
5.6/3.5 = 1.6  

Lighting 11.3  

Fans and pumps 9.7  
Appliances 18.5 EXPORTED ENERGY 

Electricity 7.1  

(Sum of  electricity 41.4) 

Electricity  28.9  

(20% renewable) 

District heat  25.0 
(30% renewable) 

Example (Rakvere, EST) 
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Taastuvenergia osakaal vs. ETA 
• Good (negative) 

correlation between 
primary energy and 
RER 

• Not very technology 
dependent 

• >100% RERp does 
not allow to draw 
conclusions on the 
grid load 



Liginullenergiahoonete järeldused 

16 riiki on kehtestanud tänaseks liginulli nõuded 
Riikide vaheline võrdlus on pea võimatu kuna metoodikad ja 
nõuete sisu erinevad suurel määral: 
energiatõhususarvude nõuded vahemikus 20-270 kWh/m2 

tulenevalt nii erinevast ambitsioonikusest,  energiakasutuste 
kaasatusest ja hoonete kategooriatest 

Võrreldes praeguste miinimumnõuetega on büroohoonete 
liginulli nõue Eestis 40% ja Taanis 50% rangem 
Valmisehitatud liginullenergiahoonete kõikumised on 
väiksemad ning võrdlus objektiivsem, kuid üldistuste tegemist 
takistab naaberriikide (FIN, SWE) ametlike nõuete puudumine 
Liginulli lisamaksumus on parematel juhtumitel 55-100 €/m2 
vahemikus 
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Hoonefondi arengud – ENMAK 2030+  

Eesti energiamajanduse 
arengukavas ENMAK 2030+ 
koostati kolm stsenaariumi 
Variantidena panustamine 
terviklikku renoveerimisse või 
mittepanustamine 
„Mustamäe lammutamine“ ei 
olnud majanduslikult ega 
tehniliselt võimalik variant: 
Lammutamine 100 €/m2 + uusehitus 

1200 €/m2 + taristutäiendused 
Vs. terviklik renoveerimine 250 €/m2 

ENMAK renoveerib JA uusehitab 
ning lammutab ainult 
tühjaksjäävaid hooneid 
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ENMAK 2030+ stsenaariumid 
S1 Mittesekkuv 
Lähtub energiatõhususe turumajanduslikust paranemisest ning 

riigipoolse panustamise vajalikkust ei näe 
EL-i nõudeid täidetakse minimaalselt – pigem teeb veidi vähem ja 

edasi lükates võrreldes kohustustega 
 

S2 Minimaalselt sekkuv 
Püüab olemasolevat ressursi majanduslikult kõige efektiivsemalt ära 

kasutades saavutada ENMAKi eesmärkide täitmine ning 
sotsiaalmajandusliku- ja elukeskkonna paranemine  
Tunnistab soojustamata ja ventileerimata hoonefondi kaasajastamise 

vajadust kui Eesti ehitatud keskkonna suurimat valupunkti 
 

S3 Teadmistepõhiselt riskiv 
 Investeerib riski võttes, et saada majanduslikku kasu energiatõhususse 

panustamisest  ning et saavutada kõrgetasemelist elukeskkonda 
Põhjendab suuremat panustamist väärtustades paremat ehitatud 

keskkonda, tööhõivet ja eksporti ning majanduse stimuleerimist 
 



Meetmetes kasutatud tervikliku 
rekonstrueerimise paketid 
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Paketi maksumus, €/m2 

Väikeelamu, uus

Väikeelamu, vana

Korterelamu

Büroohoone

Koolimaja

Kaubandus - ja teenindus

Tööstus ilma protsessita

Mittesekkuv 
(E-tase) 

Minimaalselt 
sekkuv ja 
teadmistepõhine 
(C ja D tase) 

• Punktid vasakult paremale: olemasolevast olukorrast kõige põhjalikuma paketini  
• Nüüdisväärtus sisaldab ehitusmaksumuse ja 20 a diskonteeritud energiakulud 



Korterelamud ja 
büroohooned 

Pakett I (energiamärgise klass D): 
- Välisseina lisasoojustus +200 mm 
- Katuse lisasoojustus + 250 mm 
- Akna soojusläbivus U-1,2 W/(m2.K) 
- Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 

 
Pakett II (energiamärgise klass C): 

- Välisseina lisasoojustus +150 mm 
- Katuse lisasoojustus + 200 mm 
- Akna soojusläbivus U-0,9 W/(m2.K) 
- Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 
- Valgustuse juhtimine 

 
Pakett III (energiamärgise klass C): 

- Välisseina lisasoojustus +250 mm 
- Katuse lisasoojustus + 300 mm 
- Akna soojusläbivus U-0,9 W/(m2.K) 
- Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 

 
Pakett IV (energiamärgise klass C): 

- Välisseina lisasoojustus +250 mm 
- Katuse lisasoojustus + 300 mm 
- Akna soojusläbivus U-0,9 W/(m2.K) 
- Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 
- Valgustuse juhtimine 

 Büroohoonete paketid: 
Existing S1 

S2 & S3 



Grants 15%, 25% and 40% 
 

15% 25% 35% 2010-
2014 

Current state 15% 25% 40% nZEB 2015-
2020 + more strict ventilation and other requirements 



40% toetuse tehnilised tingimused 
energiatõhususarvu C klass, ETA ≤150 kWh/(m2·a) 
 radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks 

reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18-23 kraadi 
paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke ja 

väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume; 
või soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe 
ventilatsioonisüsteemi mis tagab võrdväärse sisekliima ja on 
varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu 
värske õhu radiaatorid; 
 ventilatsioon vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või: 

1) korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 0,5 1/h; 
2) ilma elektrilise eelküttekalorifeerita ventilatsiooniseadmed;  
3) sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades 
müratasemel mitte üle 25 dB(A); 
4) väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 10 l/s ja 
köögis 6 l/s, 2-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 3- ja 
enamatoaliste korterite WC-s vähemalt 10 l/s , pesuruumis 15 l/s ja köögis 8 l/s; 

⇒ sissepuhke ja väljatõmbeventilatsioon soojustagastusega või 
väljatõmbeõhu soojuspump värske õhu radiaatoritega + tagada C klass 
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Mehaaniline väljatõmme, väljatõmbeõhu-
soojuspump ja värske õhu radiaatorid 

 
C klassi saavutamine võib nõuda ka muid  

meetmeid (näiteks PV katusel, 
soojustagastus heitveest jne.) 
Lõõride tihendamine oluline – tulevikus 

nõutakse õhuvooluhulkade mõõtmis- 
protokolle 
 



Torustiku paigaldus fassaadi 
kohapeal ehitades (Kadrina) 
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2015 innovation – economic facade 
installation of HRV ventilation 



Hoonete stsenaariumite tegevused 
S1 S2 S3 

REK Korterelamud (rek. 20 a jooksul/tase) 15%/E 30%/C 50%/C 
Väikeelamud 20 a 10%/E 20%/C 40%/C 
Mitteelamud 20 a 10%/D 15%/C 20%/C 
Koolimajad ja lasteaiad 40%/C 

UE Liginullenergianõuete rakendamine X +5a X  X -5a 
Liginulli toetus X 
Energiaühistute seadusandlus „nearby“  X 
Liginullenergiahoonete tüüpprojektid X X 
Ehitusjärelvalve tugevdamine X X 

Plan Ehitamine rööbastranspordi lähedusse  X 
Tiheasustusalade tihendamine X 
Det.plan. maa väärtustamine – infratasu X 

Av 3 % keskvalitsuse hoonetest rekitakse X 
Energiasäästliku üürielamufondi ehit. X 
Pilootprojektid ja oskusteave X X 
Korterel.piirk. ruumiline korrastamine X 

37 REK – rekonstrueerimine, UE – uusehitus, Plan – planeeringud, Av – avaliku sektori eeskuju  



Ehitusmahud stsenaariumites  

  
S1 S2 S3 

Renoveerimislahendus E C C 

Korterelamute renoveerimismaht, 
%/a 

0.75 1.5 2.5 

Väikeelamute renoveerimismaht, 
%/a 

0.5 1.0 2.0 

Mitte-elamute renoveerimismaht, 
%/a 

0.5 0.75 1.0 

Hoonefondi väljalangemine, %/a 0.3 0.3 0.3 

Elamute uusehitusmaht, %/a 1.0 1.0 1.0 

Mitteelamute uusehitusmaht, %/a 1.5 1.5 1.5 

Liginullenergianõuete 
rakendamine uusehituses, a 

2026 2021 2016 
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Uued hooned – liginullenergiahooned 



Tulemus: energia lõpptarbimine 

Energiakasutuse vähendamine ei ole lihtne, kuna hoonefond kasvab 
uusehituse tõttu kogu aeg 
S1 ei suutnud pöörata hoonefondi energiakasutust langusse 40 

J. Kurnitski et al. / Energy and Buildings 75 (2014) 51–59 



Tulemus: energia lõpptarbimine 

41 

 Alumised graafikud ilma uusehituseta  
 Elektri säästuprotsendi numbrid on toodud teisele stsenaariumile 

 
 

J. Kurnitski et al. / Energy and Buildings 75 (2014) 51–59 



Kui palju maksab ja kes maksab? 

Maksumus 
Riik,  
M€/a 

Maksumus 
Erasektor, 

M€/a 

Tulud 
Riik, 
M€/a 

Tulud 
Erasektor, 

M€/a 

Otsene 
tööhõive 
in-a/a 

S1 3.6 48.5 17.5 -1.4 880 
S2 40.5 130.5 57.5 61.0 2850 
S3 126.2 227.7 111.8 140.4 5620 

42 

Riigi tulud on S1 ja S2 puhul suuremad kui riigi kulud 
S3 võib olla põhjendatav tööhõive, ekspordi ning majanduse 

stimuleerimisega 

Maksumused ilma uusehituseta, mille mahtu stsenaariumid ei mõjuta 
Riigi tuludeks on arvestatud maksutulu rekonstrueerimisest ja 

sisekliima tagamisega saavutatav sääst  
Erasektori tulud: energiasääst ja kinnisvara väärtuse tõus 



Toetused – kulu või rahaveski? 

330 M€/a rekonstrueerimise ehitushanked (S3): 
 

Toob riigile tagasi maksutulu laekumise 32%  
ehitushanked 
ehitusmaterjalide ja –toodete valmistamine 
projekteerimine ja järelvalve 

Loob 5600 töökohta aastas: 
1M€ ehitushange loob 17 töökohta 

 
Mobiliseerib erasektori investeeringud (228 M€/a) 
 
⇒ riigieelarve täitmiseks ja SKP kasvuks tuleb anda toetust… 

43 
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35% toetusega rekonstrueerimishangete 
uuring 

Kirjeldus P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Ehitusaasta 1970 1972 1983 1966 1976 1982 

Korruselisus 9 10 2-5 5 5 5 

Netopindala, m2 11 374 4 809 10 899 7 461 3 280 2 804 

Köetav pind, m2 10 620 3 986 9 081 6 270 2 677 2 367 
Eluruumide pind, 
m2 

9 630 3 607 7 876 3 977 2 677 2 046 

Maht, m3 43 658 19 084 39 230 15 676 12 484 10 239 

Eluruumide arv 162 54 102 119 55 30 

Kompaktsus, A/V, 
m-1 0,23 0,17 0,41 0,40 0,26 0,37 

Küte, kWh/m2 a 179 197 227 169 263 156 

Elekter, kWh/m2 a 36 41 35 27 43 30 

Energiatõhusus-arv, 
kWh/m2 

233 260 275 206 322 201 

Pikas et al. 2014 



Renoveerimishanke maksutulu 
moodustumine  

Tallinn University of Technology 45 

32% otsene 
maksutulu 

Käibemaks  
16,7% 

Konsulteerimisest 
0,4% 

Ehitusest 16,3% 

Tööjõumaksud 
15,6% 

Konsulteerimisest 
0,5% 

Ehitusest 11,9% 

Ehitustoodetest 
3,1% 



Valikuküsimus (sama raha eest) – 
kummas tahad elada? 

Renoveerimise fenomen: 
Tervikliku reki 160 €/m2 investeering on sama, kui kogud remondifondi  

20 a jooksul 31.2 €/m2 (19% energiasäästu investeeringust) katuse 
jms. lappimiseks ehk sama kogumaksumus! 

46 
Pikas et al. 2014 

Kordategemata majas Renoveeritud majas 



Renovation cost 2010-2014 
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Example: Sõpruse pst 202, Tallinn 
• 11 375 m² (162 ap. 2012-2013) 

• Investment € 2 062 000, 181 €/m² 

• Grant 35% € 721 600, 63 €/m² 

• Credit € 1 340 000, 20 years  

• Measured annual savings 63%, ~500 MWh 

 

 
 
 



Energiatõhusus majanduskasvu mootorina 
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Riigi sisendid 

Ren.toetused + 
ranged tingimused 

Liginulli  
nõuded 

Erasektori 
investeeringud 

Maksu-
laekumine 

Töö-
hõive 

Energia- 
sääst 

Kinnisvara 
väärtuse tõus 

Riigieelarvele neutraalne või positiivne tulemus   

Otsesed mõjud 

Makromajandus-
likud  mõjud 

TA 



TTÜ uuring: Kaugkütte kaalumistegurid 

TTÜ Soojustehnika Eduard Latõšov, Andres Siirde 
TTÜ Ehitiste projekteerimine Martin Thalfeldt, Jarek Kurnitski 
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing 
 
Kaugkütte primaarenergiategurid 
Elektri primaarenergiategurid 
 
Paralleeltarbimine – soojussõlme ja hoone tunnipõhine 
simulatsioonarvutus 
Väljatõmbeõhu soojuspumba soovituslik ühendusskeem 
 
Mõjud võrgupiirkonnale 
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Kaalumistegurid 

Eesti keskmine kaugkütte kaalumistegur 0,69 
Eesti keskmine elektri kaalumistegur 3,38 (Eestis toodetud) 
Kaalumistegurid erinevate tootmisportfellidega kaugküttevõrkudes 

Tallinn University of Technology 51 



Järeldused 

Soojustamata ja ventileerimata nõukaaegne hoonefond 
moodustab unikaalse ressursi – hoonete renoveerimine on 
tõenduspõhine majanduskasvu mootor 
20-30 a jooksul on võimalik renoveerida 50% elamutest 
Olemasolevate ja uute hoonete energiatõhususe kiire 
paranemine on tänane reaalsus – hoonefondi energiakasutus 
on juba eeldatavasti pöördunud langusse (nn decoupling) 
Tehnilised lahendused peavad tagama optimaalse 
energiasüsteemi töö – koosmõjude arvestamine ja vastavad 
arengud on vajalikud nii hoonetes kui energiatootmises ja  
-võrkudes 
Tänane kaugküte on kardinaalselt erinev 2007 olukorrast: 10a 
vanaks saava kaalumisteguri korrigeerimine on põhjendatud 
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