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arvu (ETA) all mõistetakse energia 
hulka, mis kulub hoone tavapärasel ka
sutamisel nii sisekliima tagamiseks, tar
bevee soojendamiseks kui ka olme ja 
muude elektriseadmete kasutamiseks 
hoone köetava pinna ruutmeetri kohta 
aastas. ETA arvutamisel võetakse ar
vesse nii objekti tarnitud kui ka ekspor
ditud energiahulka.

Energiatõhususarvu piirväärtused või
vad riigiti erineda. Eestis loetakse liginul
lenergiahooneks väikeelamut, mille ETA 
on väiksem kui 50 kWh/(m2·a), ning kor
terelamute puhul väiksem kui 100 kWh/
(m2·a). Praegu kehtivad ETA piirnormid 
Eestis on väikeelamutele 160 kWh/(m2·a)  
ning korterelamutele 150 kWh/(m2·a). 
Toodud arvud illustreerivad ilmekalt lä

hiaastatel ees ootavaid muudatusi, sest 
ainuüksi eramute puhul peab energiatõ
hususarv paranema rohkem kui kolm 
korda (vt tabelit lk 9).

Kuidas seda kõike saavutada? Laias 
laastus mõjutavad energiatõhusust 
hoone üldine energiavajadus, tarnitava 
energia liik, taastuvenergiaallikatest 
energia tootmine krundil ning soojus
kadude hulk läbi ehitise välispiirete. Just 
nende tegurite omavahelisest kombinat
sioonist sõltub energiatõhususarvu  
väärtus.

Selleks et saavutada liginullenergia
hoonetele kehtestatud nõudeid, tuleb ra
kendada eri meetmeid ja lahendusi koos, 
alates hoone asendi õigest planeerimi
sest ja taastuvenergiaallikate kasutami

ÜLEMAAILMSETE aruannete ja 
uuringute põhjal võib järeldada, et 
inimtegevus on juba aastasadu soodus
tanud kliima soojenemist. Sellest lähtu
valt on nii Euroopa Liidu kui ka rahvus
vahelise ilmastikupoliitika peamine 
suund olnud kliimamuutuste leevenda
mine ja nende mõjudega kohanemine. 
Euroopa Liit on inimtekkeliste kasvu
hoonegaaside heite vähendamiseks 
seadnud ambitsioonika eesmärgi –  
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
aastaks 2050 koguni 80–95% võrreldes 
1990. aastaga. Kõik riigid peavad panus
tama sellesse, et aastaks 2020 oleks  
kasvuhoonegaaside heidet vähendatud 
20% ja 2030. aastal 40%.

Kuidas see kõik seostub hoonete 

energia tõhususega? ELi liikmesriikides 
tehtud uuringute põhjal moodustavad 
hoonete energiakulud umbes 40% ener
gia kogutarbimisest Euroopa Liidus, 
olles suurimaks energiakulu allikaks. On 
selge, et andmaks oma panust kasvu
hoonegaaside vähendamiseks, tuleb ka
handada energiahulka, mis kulub hoone 
kütmisele, jahutamisele, ventilatsioo
nile, vee soojendamisele, valgustamisele 
jms, ning võimaluse korral tuleks kasu
tada alati taastuvenergiaallikaid. Veen
dumaks, et asjad liiguksid soovitud suu
nas, on Euroopa Liidu Hoonete 
Energiatõhususe Direktiivis (Energy 
Performance of Buildings Directive) sä
testatud, et kõik uued hooned, mis val
mivad pärast 31.12.2020, peavad olema 

liginullenergiahooned. Uusehitistele, 
mida kasutavad ja omavad riigiasutu
sed, hakkab see nõue kehtima juba pä
rast 31.12.2018. Niisuguse suuremahu
lise ja aeganõudva protsessi puhul nagu 
ehitus lähenevad kehtestatud tähtajad 
hirmuäratava kiirusega ning nõuavad 
valmisolekut ja pädevust kõikidelt ehi
tusega seotud osapooltelt.

Liginullenergiahoone ja 
energiatõhususarv
Liginullenergiahoone on parima võima
liku ehituspraktika kohaselt energia
tõhusus ja taastuvenergiatehnoloogiate 
lahendustega ehitis, mille energiatõhu
susarv peab olema väiksem riigis kehtes
tatud piirväärtusest. Energiatõhusus

Energiatõhusus, 
liginullenergiahoone, 

õhutihedus, taastuv energia – 
need mõisted on muutunud 

eh itajate sõnavaras aina 
igapäevasemaks. Kas Wolf Group 

kui ehitusmaterjalide tootja ja 
edasimüüja on lähitulevikus 

ehitusturul ees ootavateks 
muudatusteks valmis?

Kuidas saavutada 
ehituses energiatõhusust?

TEKST: KULDAR KONGO, TOOTEJUHTIMISE OSAKOND

sest ning lõpetades hästi läbi mõeldud 
välistarindite lahendusega soojakadude 
vähendamiseks.

Soojuskaod läbi hoone 
välispiirete
Levinud on arusaam, et soojuskadude 
minimeerimiseks piisab sellest, kui suu
rendada välistarindi soojustuskihi pak
sust. Kindlasti on selles oma tõetera, sest 
soojusjuhtivuskaod läbi piirete on üks 
kõige enam hoone energiakulu mõjuta
vaid tegureid. Siiski ei tohi ära unustada, 
et lisaks soojusjuhtivuskadudele kaotab 
hoone soojust planeerimatute õhulekete 
ja külmasildade tõttu. Tihti ongi hoone 
soojustuskihi paksus saavutanud oma 
kuluefektiivse piiri, mis tähendab, et 
enam ei ole otstarbekas seda lisada, vaid 
hoopis likvideerida õhulekkeid ning kül
masildasid. Õhutiheduse olulisust illust
reerib ka asjaolu, et liginullenergiahoo
nete puhul on selle ehitusjärgne 
tõendamine mõõtmise teel muutunud 
lausa vältimatuks.

Välispiiretega käib kaasas hulk muid 
olulisi nõudeid: niiskustehniliste prob
leemide vältimine, sisekliima kvaliteedi 
tagamine, müraprobleemide vähenda
mine ning ka tuleohutus. Soovitud tule
muste saavutamiseks on vaja professio
naalseid ja hästi läbi mõeldud lahendusi 
kõikidelt osapooltelt – nii arhitektidelt, 
inseneridelt, ehitajatelt kui ka ehitus
materjalide tootjatelt.

Energiatõhusad 
lahendused 
aknapaigaldusel
Hoonete puhul loetakse üheks suuri
maks väljakutseks korrektse aknapaigal
duse tagamist, kuna selle tarvis tuleb 
katkestada nii väline soojustuskiht kui 
ka õhu ja veeaurukindel kiht. Toon välja 
faktorid ja võimalikud lahendused, mis 
on seotud akna korrektse paigaldusega, 
jättes kõrvale aknapaketi ja raami soo
justehnilised ja muud küsimused. Täide
tud peavad olema järgmised tingimused, 
ent seejuures peab säilima esteetiline 
väljanägemine nii sise kui ka väliskesk
konnas.

• Soojakaod vähendatud miini
mumini.
Selleks tuleb aknavuukide tihenda
misel kasutada võimalikult väikese 
soojaerijuhtivusega materjale, näi
teks PUehitusvahtu. Lisaks sooja
erijuhtivusele olenevad liitekoha 
soojajuhtivuskaod vuugi sügavu
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sest – laia lengiga akende puhul on 
kaod väiksemad, sest vuugi süga
vus on suurem.

• Tagatud õhutihedus, et vä
hendada soojakadusid õhu
lekete kaudu.
Kvaliteetse montaaživahu korrekt
sel paigaldamisel peaks iseenesest 
olema liitekoha õhupidavus taga
tud. Selleks et õhupidavus oleks 
garanteeritud ka hoone ekspluatat
siooni käigus, mil sellele mõjuvad 
eri koormused, tuleks täiendavalt 
kasutada spetsiaalseid teipe, 
membraane või mastikseid.

• Tagatud veeaurutihedus, et 
kaitsta sisemisi tarindeid liig
niiskuse eest, mis võib põh
justada kõrvalekaldeid  
materjalide ettenähtud  
omadustest, külmasildasid  
ja hallitust.
Sõltuvalt kliimaoludest liigub 
veeaur siseruumidest väljapoole 

või väliskeskkonnast siseruumi
desse. Esimene olukord esineb val
dava osa aastast põhjamaades ning 
teine soojemates piirkondades. 
Vältimaks veeauru sattumist 
piirde tarindisse kasutatakse spet
siaalseid teipe, membraane või 
mastikseid. Enamasti on need  
materjalid nii õhu kui ka veeauru
pidavad. Veeauru ja õhutiheda  
tarindiga peab alati kaasas käima 
kvaliteetne ja läbimõeldud venti
latsioonilahendus.

• Tagatud juhuslikult tarin
disse sattunud niiskuse 
konstruktsioonist välja liiku
mine.
Juhusliku niiskuse all võib mõista 
nii ehitusaegset materjalide niis
kust kui ka ebakvaliteetse projek
teerimise ja/või ehitamise tõttu 
piirdesse sattunud niiskust. Tuleb 
vältida juhusliku niiskuse “lõksu
jäämist” tarindisse ja selle liiku

mise soodustamist soovitud suu
nas. Selleks kasutatakse väikese 
veeaurutakistusega materjale – 
näiteks spetsiaalsed lindid või ise
paisuvad tihendid.

• Kõik sisemised tarindid 
kaitstud väliste ilmastikumõ
jude, näiteks UVkiirguse,  
sademete, tuule jms eest.
Nende nõuete järgimiseks tuleb 
vuuk täita väljastpoolt kvaliteetse 
ilmastikukindla hermeetiku või 
isepaisuva tihendiga. Kui vuugi ti
hendamiseks väljastpoolt kasuta
takse suure veeaurukindlusega 
materjali, siis tuleb tagada konst
ruktsioonist välja liikuva niiskuse 
väljapääs, näiteks fassaadituulutu
sena.

• Välditud külmasildasid.
Et vähendada külmasilla mõju, 
tuleb aken paigaldada võimalusel 
alati soojustuskihti. Samuti vähen
dab külmasilla mõju oluliselt laia Hoone energiatõhususarvu 

mõjutavad faktorid.

Külmasillad

Soojusläbivus

Õhulekked

Hoone  
energiavajadus 
(ruumide küte/
jahutamine, vee 
soojendamine, 

tarbeelekter, 
valgustus jne)

Soojuskaod  
läbi piirete

Tarnitav energia  
(kaugküte, 

maasoojuspump, 
elekter jne)

Taastuvenergiaallikatest 
energiatootmine krundil 

(päikesepaneelid, 
tuuleenergia jne)

 Maksimaalne Madal Liginull 
 ETA piirväärtus energiahoone energiahoone

Väikeelamu 160 kWh/(m2*a)  120 kWh/(m2*a) 50 kWh/(m2*a)
Korterelamu 150 kWh/(m2*a) 120 kWh/(m2*a) 100 kWh/(m2*a)
Büroohoone,  
raamatukogu 160 kWh/(m2*a) 130 kWh/(m2*a) 100 kWh/(m2*a)
ja teadushoone
Ärihoone 210 kWh/(m2*a) 160 kWh/(m2*a) 130 kWh/(m2*a)
Avalik hoone 200 kWh/(m2*a) 150 kWh/(m2*a) 120 kWh/(m2*a)
Kaubandushoone  230 kWh/(m2*a) 160 kWh/(m2*a) 130 kWh/(m2*a) 
ja terminal 
Haridushoone 160 kWh/(m2*a) 120 kWh/(m2*a) 90 kWh/(m2*a)
Koolieelne 190 kWh/(m2*a) 140 kWh/(m2*a) 100 kWh/(m2*a) 
lasteasutus
Tervishoiuhoone 380 kWh/(m2*a) 300 kWh/(m2*a) 270 kWh/(m2*a)

Energiatõhususarvude piirväärtused vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse 
määrusele nr 55 “Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”.

lengiga akende kasutamine ning 
paigaldamisel tekkinud liitekoh
tade tihendamine montaaži
vahuga, millel on väike soojaeri
juhtivus.

• Vuugid suudavad probleemi
deta vastu võtta eri liikumisi 
ja deformatsioone.
Hoone kasutusaja vältel mõjuvad 
nii aknaraamile kui ka sellega 
piirnevale seinatarindile eri liiki 
koormused, mis põhjustavad de
formatsioone. On oluline, et akna
lengi ja seinatarindi vaheline vuuk 
oleks projekteeritud kõiki neid 
võimalikke deformatsioone sil
mas pidades ning liitekohas kasu
tatavad materjalid oleksid suuteli
sed ilma oma omadusi kaotamata 
neid liikumisi vastu võtma. Näi
teks suuremõõduliste akende 
puhul, kus temperatuurist ja niis
kusest tingitud aknaraami joon
paisumised on suuremad, on soo

vitatav kasutada suurema 
elastsusega vahtusid ning ka väli
seks ilmastikukindlaks tihenda
miseks sobivad kõige paremini 
just suure liikuvusega hermeeti
kud.

• Tagatud heliisolatsioon.
Aknapaigalduse käigus on oluline 
tihendada praod ja lekkekohad, 
sest lisaks õhupidavusele aitab see 
parandada heliisolatsiooni. Peami
selt täidab seda nõuet juba korrekt
selt paigaldatud kvaliteetne mon
taaživaht, kuid pisemate pragude 
täitmiseks sobivad ka selleks ette
nähtud hermeetikud, näiteks sees
mise aknapõse ja aknalengi vahe
lise prao täitmine akrüülhermeeti 
kuga.

• Tulepüsivus.
Kui paigaldatakse tuletõkkeakent, 
tohib selleks kasutada vaid paran
datud tulepüsivuse ja tuletundlik
kusega sertifitseeritud tooteid.

Kuidas Wolf  
Group panustab  
energia tõhususse?
Liginullenergiahoonete püstitamisega Eu
roopas kasvavad klientide ootused ja nõud
mised nii materjalide kvaliteedile kui ka 
neid müüvate inimeste kompetentsile. Eel
kirjeldatud aknapaigalduse näitel saab väita, 
et juba praegu on meie portfellis olemas too
ted, millega ehituse soojus ja niiskustehni
lisi probleeme edukalt lahendada ja nõnda 
energiatõhususse panustada. Kindlasti peab 
ka tulevikutoodete arendustegevuse käigus 
kõiki neid vajalikke omadusi silmas pidama.

Vähemalt sama olulised kui materjali teh
nilised näitajad on meie endi teadmised ja 
pädevus. Tähtis on enda jaoks lahti mõtes
tada iga toote roll ja panus energiatõhususe 
seisukohalt ning viia need väärtused ka 
kliendini. Just niisugune professionaalne  
lähenemine aitab võita ja hoida klientide 
usaldust, mis on iga eduka ettevõtte  
toimimise aluseks.
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