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Sissejuhatus
Käesolev uuring on koostatud Tartu Regiooni Energiaagentuuri tellimusel, teostamaks Tartu
linnale hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu II etapi jaoks vajalikud mõõtmised ja
mõõtmistulemuste analüüs. Uuringu lõppeesmärgiks on üle vaadata kõik linnale kuuluvad
hooned ja anda soovitused edaspidiseks tegevuseks. Uuringu lõpparuanne tehakse
kättesaadavaks veebilehel www.trea.ee.
Monitooring-uuringu eesmärgiks on fikseerida Tartu linnale kuuluva kinnisvara sisekliima
seisukord energiakasutuse, -tõhususe ning sisekliima kvaliteedi seisukohast. Uuring teostati
2012. aasta teises kvartalis.
Kui Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu esimese etapina analüüsiti
tarbimisandmete põhjal Tartu linnas asuvate lasteaedade, koolide, raamatukogude, sotsiaal-, ja
spordihoonete energiakasutust, siis teises etapis toimus ka valimisse kuuluvate hoonete
mõõdistamine. Mõõteseadmed paigaldati kõige probleemsematesse ning tüüphooneid
esindavatesse ruumidesse.
Mõõteseadmetena kasutati suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri Welleman USB niiskuse ja
temperatuuri salvestusseadmeid (RH ±3,0...5,0%; temp ±1,0ºC)1 ja siseõhu kvaliteedi
kombineeritud (CO2 sisaldus, suhteline õhuniiskus, temperatuur) salvestusseadet (RH ±2%;
temp ±0,5ºC, CO2 ±3%)2,3. Kokku teostati mõõtmisi 11-s Tartu linna haldushoones (tabel 1).
Uuringu mahukuse ning läbiviimise perioodi eripära tõttu oli iga hoone mõõteperioodiks 3...4
päeva. Sisekliima parameetrite salvestamine toimus enamasti perioodil mille sisse jäi nii
tööpäevad kui ka nädalavahetused ning mil hoone kasutus hinnati kõige intensiivsem olevat.
Näiteks koolides, ametiasutustes ja muuseumites toimusid mõõtmised peamiselt tööpäevadel
samal ajal kui hoonetes, mille ruume kasutati eluruumidena, toimusid mõõtmised ka
nädalavahetusel.

1

Velleman DVM171THD kasutusjuhend. http://www.velleman.eu/downloads/1/dvm171thdgbnlfresdpl.pdf (inglise
keeles)
2
http://www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/humidity-sensor-sht15/
3
http://www.co2meter.com/collections/co2-sensors/products/k-30-3-co2-sensor
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Tabel 1. Sisekliima mõõtmiste teostamise kuupäevad ja asukohad
Hoone
nimi/kasutusotstarve

Asukoht

Mõõtmise teostamise
ajavahemik

Tartu Kunstimuuseum

Raekoja 18

06.03.2012...09.03.2012

Laulupeomuuseum

Jaama tn 14

21.03.2012...24.03.2012

Tartu Linnavalitsus

Küüni 5

09.04.2012...11.04.2012

Tartu Linnavalitsus

Küüni 3; Raekoja plats 3

11.04.2012...13.04.2012

Hugo Treffneri gümnaasium Munga 12

12.03.2012...15.03.2012

Täiskasvanute gümnaasium

Riia 25

03.04.2012...05.04.2012

Hooldekodu

Liiva 32/34/34 a

24.03.2012...28.03.2012

Lastekodu

Mäe tn 33

19.03.2012...21.03.2012

Lastekodu

Jaama tn 72

09.03.2012...12.03.2012

Sotsiaalkortermaja

Kalda tee 40

28.03.2012...02.04.2012

Sotsiaalkortermaja

Puiestee 79

05.04.2012...10.04.2012
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Kokkuvõte
Kogutud andmete põhjal väidame, et kõikides hoonetes esineb teatavaid kõrvalekaldumisi
standardijärgsetest sisekliima parameetritest, soovitustest küttesüsteemi reguleerimisel või
välispiirete

soojapidavusest.

Esile

võib

tuua

küttesüsteemi

küttepüstakute

kaupa

mittetasakaalus olemist, ebapiisavat reguleerimist vastavalt ruumide kasutusele ning samuti
päevase ja öö kütterežiimi ebatäpset või olematut reguleerimist küttesõlmes. Sisekliimaga
seotud probleemid on seotud peamiselt õhu kvaliteediga ning ka suhtelise niiskusega, kuigi
talvel ongi suhtelise õhuniiskuse tase siseruumides madal ehk alla 30%. Kuna käesoleva uuringu
ajalistesse raamidesse ei mahtunud küttesüsteemi täielik kaardistamine ja soojakadude
arvutused, vaid probleemidele tähelepanu pööramine, siis esitatud väited ja ettepanekud
võivad olla ka osalt ebatäpsed, kuid adresseerivad probleemi.
Täpsema energiasäästu tasuvusaja arvutamiseks on vajalik hoonete täiendav uurimine ja
mõõtmine. Selleks tuleb hoone igasse renoveeritavasse süsteemi süüvida põhjalikumalt,
selgitada välja komponendid, nende tööpõhimõtted ning muudatuste tasuvus.
Parendusmeetmed on loetletud üles hoonete kirjeldustes ja kokkuvõtetes, on spetsiifilised ning
kehtivad iga hoone kohta eraldi.
Täname hoonete kasutajaid, tellijat ning majandusjuhatajaid uuringus osalemast ning väga
sõbralikku ja mõistvat suhtumist üles näitamast.

Energiaklassi meeskond
http://energiaklass.emu.ee/
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1
1.1

Uuringu teoreetilised alused
Välisõhu parameetrid uuringu teostamise ajal

Tartu maakonnas loetakse tavapärase kütteperioodi (01.10...04.05) keskmiseks temperatuuriks
-1,5 ºC4. Seda siis normtingimustel. Aastate lõikes on kütteperioodi pikkus muutuv olenevalt
reaalsetest keskmistest temperatuuridest ning tuulekülmast. Seega saab hoonete sisekliima
parameetrite muutumist kütteperioodil kaardistada eespool toodud temperatuurile lähedastel
temperatuuridel.

Käesolevas

uuringu

teostamisperioodil

(06.03.2012...13.04.2012)

oli

keskmiseks temperatuuriks 1,2 °C (joonis 1.1).

Joonis 1.1.

Päevakeskmised õhutemperatuurid ning tunnikeskmine tuule kiirus mõõtmiste
perioodil

Mõõteperioodi keskmised välistemperatuurid jäid vahemikku -2,5...5,0 ºC. Kuivõrd käesolevas
töös eeldatakse, et välistemperatuuri mõju hoone kütteenergia vajadusele on otsene., sobib
antud mõõteperiood hindamaks hoone küttesüsteemi käitumist välisõhu temperatuuride
muutuste korral. Tuleb mainida, et hoonesisesed keskmised temperatuurid sõltuvad suuresti
küttesüsteemi ning ventilatsiooni eripäradest ning seega ei pruugi seos välistemperatuuri ja
kütteks vaja mineva energiakoguse vahel olla lineaarne.

4

Soojusvarustuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodika. https://www.riigiteataja.ee/akt/12930302
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1.2

Sisekliima parameetrite normatiivsed ja soovituslikud väärtused

Kui koolide ja koolieelsete lasteasutuste sisekliima normid (tabel 1.2) on paika pandud Eesti
Vabariigi määruste5,6,9 kohaselt, siis eluruumide, kontorite jms soovituslike sisekliima
parameetrite määramisel lähtutakse enamasti sisekliima standardist. Vastava standardi kõige
uuem versioon on hetkel EVS EN 15251 2007 „Sisekeskkonna algandmed hoonete
energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust
mugavusest, valgustusest ja akustikast“7. Standardid on reeglina soovituslikud, mitte
kohustuslikud, kuid sageli mainitakse määrustes ning regulatsioonides just standardeid kui
referentsväärtuste leidmise kohta.
Ülevaate sisekliima parameetrite soovituslikest ja normatiivsetest väärtustest annab
alljärgnevad tabelid (tabel 1.1, tabel 1.2). Parameetreid, mille soovituslikud või normatiivsed
väärtused on määratud, kuid mida ei mõõdetud, alljärgnevates tabelites ei kajastatud.
Tuleb mainida, et eriotstarbelise kasutusrežiimiga ruumides (näiteks muuseumiruumides) peab
juhinduma ekspluateeritavate seadmete ning esemete eripäradest.
Tabel 1.1.

Näited sisekliima parameetrite soovituslikest väärtustest olemasolevatele
üldkasutatavatele hoonetele8,10
Parameeter
Mõõtühik
Norm
Õhutemperatuur
ºC
18...25
Suhteline õhuniiskus suvel (vt MÄRKUS 1)
%
30...70
Suhteline õhuniiskus talvel (vt MÄRKUS 1)
%
25...40
Süsihappegaasi sisaldus siseruumide õhus
ppm
1200
MÄRKUS 1 – Inimese optimaalseks suhteliseks õhuniiskuseks loetakse
30...70 %10. Standard EVS EN 15251 2007 soovituslikke
vahemikke ei maini. Toodud on väärtused niiskuse
vähendamise (50%) ja niisutamise (30%) jaoks. Absoluutne
niiskus ei tohi ületada 12g/kg8.

5

Tervisekaitsenõuded koolidele. Eelnõu. 2012. https://www.riigiteataja.ee/akt/13251946
Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja
korrashoiule. 2011. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003
7
EVS EN 15251 2007 „Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks,
lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“
8
Ehitusfüüsika konspekt. III osa. TTÜ. http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1030/
/Ehitusf%C3%BC%C3%BCsika%20konspekt%20%20III%20osa.pdf
6
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Tabel 1.2. EV määrustega5,6,9 reguleeritud sisekliima parameetrid
Hoone
kasutusotstarve

Parameeter

Mõõtühik

Norm

Optimaalne õhutemperatuur õpperuumis
ºC
22 ± 3
Optimaalne õhutemperatuur võimlaruumis
ºC
21 ± 3
Siseõhu optimaalne suhteline õhuniiskus
%
40...60
Nädala keskmine minimaalne siseõhu suhteline õhuniiskus
Kool
%
25
talvel
Nädala keskmine maksimaalne siseõhu suhteline õhuniiskus
%
70
suvel
Süsihappegaasi sisaldus siseruumis (MÄRKUS 1)
ppm
<1000
Rühmaruumi õhutemperatuur
ºC
21…26
Optimaalne siseõhu suhteline niiskus
%
40...60
Lasteasutus Minimaalne siseõhu suhteline niiskus talvel
%
25
Maksimaalne siseõhu suhteline niiskus suvel
%
70
Süsihappegaasi sisaldus ruumides
ppm
<1000
Ruumi siseõhu temperatuur
ºC
19…27
HoolekandeOptimaalne siseõhu suhteline niiskus
%
40…60
asutus
Minimaalne siseõhu suhteline niiskus
%
30
(MÄRKUS 2)
Maksimaalne siseõhu lühiajaline suhteline niiskus
%
70
MÄRKUS 1 – Õpperuumi ühes liitris siseõhus võib olla keskmiselt kuni 1000 mikroliitrit
süsinikdioksiidi.
MÄRKUS 2 – Hoolekandeasutuse süsihappegaasi sisaldus määratakse vastavalt kehtivatele
standarditele.

Ülaltoodud tabelitest nähtub, et, suhtelise õhuniiskuse soovituslikud väärtused siseruumides
kõiguvad suurtes piirides. Selle põhjuseks on asjaolu, et talvine välisõhu absoluutne niiskus (ehk
veeauru tegelik sisaldus õhus väljendatuna kas g/m3 või g/kg kuiva õhu kohta) on madal.
Näiteks märtsikuu keskmine absoluutne õhuniiskus Tartus aastatel 1971...2000 on 2,64 g/kg,
kuid oktoobrikuu sama perioodi absoluutne õhuniiskus on praktiliselt kaks korda suurem
(4,91 g/kg). Kuivõrd suhteline õhuniiskus sõltub temperatuurist ja õhu absoluutsest niiskusest,
siis õhu soojendamisel suhteline õhuniiskus väheneb, tekitades suhtelise õhuniiskuse langemist
kütteperioodil. Suhtelise õhuniiskuse optimaalsete piiride määramisel võib juhinduda ka
alltoodud joonisest (joonis 1.2).

9

Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/
/13251994?leiaKehtiv

8

Joonis 1.2. Inimese tervisele ja mugavustundele optimaalne suhtelise niiskuse tase10

10

Laht, J. Hoone sisekliima ja energiatõhusus Tartu koolide ja Valga lasteaia „Kaseke“ näitel. Tartu: TÜ (2010).
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kasulikku/Keskkonnatervis/Magtoo_sisekliima_ja_energia.pdf
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2
2.1

SISEKLIIMA MÕÕTMISTE TULEMUSED JA ANALÜÜS
Tartu Kunstimuuseum (Raekoja plats 18)

Joonis 2.1. Tartu Kunstimuuseumi välisfassaad
Sisekliima andmeid koguti teisipäevast reedeni perioodil 06.03.2012–09.03.2012. Kogutud
andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.
Hoone on neljakorruseline ning suurte avarate siseruumidega. Kasutajate arv vaheldub
olenevalt näituste eripäradest ning ürituste toimumisaegadest. Hoone põhjaosa ehk vasak tiib
on üle köetud võrreldes lõunaosa ehk parema tiivaga (joonis 2.2) ning probleemi lahendamiseks
on vajalik küttepüstakute tasakaalustamine. Suurema energiasäästuefekti saavutamiseks on
mõistlik rakendada üleüldist temperatuurialandust ning küttesüsteemi reguleerida nii, et
toimuks kiirem ruumide soojenemine. Hetkel toimub ruumide jahtumine ja soojenemine
aeglaselt. Seda meedet saab kasutada vaid juhul, kui see ei kahjusta eksponaate!

10

Joonis 2.2. Välisõhu temperatuur ja mõõdetud temperatuur siseruumides
Suhteline õhuniiskus siseruumides (joonis 2.3) on muuseumi eksponaatide jaoks väga madal
ning on märgata, et niiskustaseme tõstmiseks kasutatavate seadmete mõju on lühiajaline, sest
niiskustase tõuseb ainult mõneks tunniks.

Joonis 2.3. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Süsihappegaasi sisaldus siseõhus (joonis 2.4) on mõõdetud kontoris madal, ületades lubatud
piiri suhteliselt harva, kuigi töökohti ning ventileeritavad kubatuuri on kolme töötaja kohta üsna
vähe.

11

Joonis 2.4. Süsihappegaasi sisaldus 1. korrusel paiknevas kontoriruumis
Kokkuvõte
Energiasäästu

seisukohalt

on

vajalik

küttepüstakute

tasakaalustamine

ning

vähese

soojusmahtuvusega radiaatorite kasutamine, et ruumide soojenemine ja jahtumine toimuks
piirides, mis muuseumi eksponaatide jaoks on sobiv.
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2.2

Tartu Linnavalitsus (Küüni tn. 5)

Joonis 2.5. Hoone fassaadi vaade Küütri tänavalt
Sisekliima andmete kogumise perioodiks valiti ajavahemik esmaspäevast kolmapäevani (09.04–
11.04). Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.

Joonis 2.6. Välisõhu temperatuur ja mõõdetud temperatuur siseruumides
Hoone lõunaküljes esineb, võrreldes põhjaküljega, ülekütmist (joonis 2.6), kusjuures
soovituslike sisekliima temperatuuride vahemikku jäid vaid kabineti 323 temperatuurid.
Ventilatsioonisüsteemi ebapiisavuse tõttu kasutatakse temperatuuri alandamiseks ruumides
akende avamist, mis väljendub jooniselt nähtava temperatuurikõvera „hüpetes“.
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Suhteline õhuniiskus siseruumides (joonis 2.7) jäi mõõteperioodil alla 30%, langedes mõnel
juhul isegi madalamale kui 10%, mis on sagedane probleem hoonetes, kus on pidev kütterežiim
ning toimiv ventilatsioon. Inimeste viibimine ruumides suhtelise niiskuse tõusu ei tekita, pigem
toimub õhuniiskuse vähenemine ajal, mil ruume akende avamise abil õhutatakse.

Joonis 2.7. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Süsihappegaasi sisaldus Registriteenistuse ruumides (joonis 2.8) üle soovitusliku normi, v.a
üksikutel hetkedel, ei tõusnud. Ilmselt on õhuvahetus antud ruumides parem kui väiksemates
kabinettides, kuivõrd töövälisel ajal langeb süsihappegaasi sisaldus välisõhu tasemele.

Joonis 2.8. Süsihappegaasi sisaldus Registriteenistuse ruumides

14

Kokkuvõte
Sisekliima parameetrite salvestusseadmete paigaldamise ajal mainiti peamiste probleemidena
väiksemate kabinettide umbsust ning õhutamistvajadust (nt. kabinett 110). Seda kinnitavad ka
temperatuuride, suhteliste õhuniiskuste mõõtmisandmed ning süsihappegaasi sisalduse
mõõtmistulemused. Kuivõrd temperatuurigraafikult pole näha sisetemperatuuride öist
alandamist, siis ei toimu antud hoones märgatavat küttevõimsuse öist vähendamist, mille
rakendamisel on võimalik saavutada energiasäästu ajal, mil ruumid on kasutusest väljas. Kõrged
temperatuurid kabinettides ning temperatuuride erinevused korruste lõikes viitavad vajadusele
küttesüsteemi öö ja päeva sisetemperatuure reguleerida.
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2.3

Tartu Linnavalitsus (Küüni tn. 3; Raekoja plats 3)

Joonis 2.9 Fassaadi vaade Raekoja platsilt
Sisekliima andmete kogumise perioodiks valiti ajavahemik kolmapäevast reedeni (11.04–13.04).
Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.

Joonis 2.10. Välisõhu temperatuur ja mõõdetud temperatuur siseruumides
Siseruumide temperatuurid (joonis 2.10) on võrreldes Küüni tn. 5 hoonega, korruste lõikes
ühtlasemad, kuid siiski esineb välistemperatuurist sõltuvaid sisetemperatuuri tõuse, mis
viitavad küttesüsteemi reguleerimise puudulikkusele. Kabineti 105 teistest ruumidest
madalamat temperatuuri võib selgitada asjaoluga, et antud kabinet jääb päikese eest varju.

16

Samuti toimub kabinetis 105 aktiivne ruumi õhutamine akna lahti hoidmise abil: seda on ka
näha sisetemperatuuri langusest välistemperatuuri kasvu korral. Ruumide pikaajaline
õhutamine pole energiasäästlik.

Joonis 2.11. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Suhteline õhuniiskus jäi mõõteperioodil 30%-st allapoole peaaegu kõigis ruumides. Kabinetis
307, mis paikneb käesoleva hoone lääneküljel täheldati teistest kabinettidest suuremaid
suhtelise õhuniiskuse väärtusi.

Joonis 2.12. Süsihappegaasi sisaldus kabinetis 105
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Süsihappegaasi tase kabinetis 105 ei ületanud märkimisväärselt soovituslikke piirmäärasid.
Väljaspool tööaega langeb aeglaselt CO2 tase välisõhu süsihappegaasi sisalduse tasemele, mis
näitab, et ventilatsioon töötab efektiivselt. Tööajal toimuv süsihappegaasi taseme langus on
tingitud ruumi õhutamisest akende avamise teel, mis kasutaja seisukohalt on vajalik, kuid
suurendab energiatarvet.

Kokkuvõte
Sarnaselt käesoleva hoonega ühendatud majal aadressiga Küüni tn 5, esines ka selles hoones
kaebusi õhuvahetuse ebapiisavuse ning liigsoojuses kabinettides. Sundventilatsioon on
ruumidesse küll paigaldatud, kuid järelikult ei kata täielikult ruumides viibijate õhuvahetuse
vajadust. Mõõteperioodil salvestatud temperatuurid olid ühtlasemad kui Küüni tn 5 hoones,
kuid siseruumide temperatuuri kasvu seotus välistemperatuuriga viitab küttesüsteemi
reguleerimisvõimaluste ülevaatuse ning täiustamise vajadusele.
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2.4

Vahtramäe lastekodu (Mäe tn 33)

Joonis 2.13 Vahtramäe lastekodu fassaadi välisvaade
Sisekliima andmete kogumise perioodiks valiti ajavahemik esmaspäevast kolmapäevani (19.03–
21.03). Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel. Lastekodu kasutuses 24 tundi
ööpäevast ning seega hoone kasutus- ja vabasoojuskoormus kõrged. Hoone kütmine toimub
õliküttelt.

Joonis 2.14. Välisõhu temperatuur ja mõõdetud temperatuur siseruumides
Ruumide sisetemperatuuride jaotus hoones (joonis 2.14) on ebaühtlane ning kahel juhul ka liiga
kõrge ehk üle 26 kraadi. Samuti pole märgata öist temperatuurialandust. Radiaatoritel
puuduvad termostaatventiilid, mille abil radiaatorite soojusväljastust reguleerides saab

19

kütteenergiat kokku hoida temperatuuride tõstmise ja langetamise arvelt vastavalt ruumi
kasutusele.

Joonis 2.15 Suhteline õhuniiskus siseruumides
Suhteline õhuniiskus siseruumides (joonis 2.15) on vahemikus 20-35%, mis on sisekliima
standardite soovituste kohaselt liialt madal, kuid talviti ongi siseruumide õhuniiskuse tase
tavaliselt madal ja seda kunstlikult tõsta on suhteliselt kulukas ja keeruline.

Joonis 2.16. Süsihappegaasi sisaldus II korrusel paiknevas magamistoas
Süsihappegaasi mõõdistamisest (joonis 2.16) selgub, et süsihappegaasi tase tõuseb üle
1000 ppm inimeste kohalolu tõttu nii magamise ajal kui ka õhtusel ruumi kasutamisel. Ukse või
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akna avanemisel süsihappegaasi tase langeb kiirelt, kuid tõuseb samuti kiirelt kui aken taas
sulgeda. Soovitus on hoida aknaid ruumi intensiivsel kasutamisel mikrotuulutusel.
Kokkuvõte
Soojusenergia säästmise osas on vajalik tekitada siseruumide temperatuurireguleerimise
võimalus

küttesüsteemi

tasakaalustamise

ja

termostaatventiilide

paigaldamise

abil

radiaatoritele. Temperatuuri madalamaks reguleerimine aitab tõsta ka õhuniiskuse taset.
Oluline on, et öösiti toimuks keskmise temperatuuri langus ning et vabasoojuse olemasolul ei
jätkaks

siseruumide

temperatuur

tõusmist.

Ventilatsiooni

osas

on

vajalik

rajada

mikrotuulutusvõimalusi.
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2.5

Lastekodu (Jaama tn 72)

Joonis 2.17. Lastekodu välisvaade
Sisekliima andmete kogumine toimus ajavahemikul neljapäevast esmaspäevani (09.03...12.03).
Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.
Lastekodu on mõlemal korrusel 24h asustatud ning hoone kasutuskoormus on kõrge.
Temperatuuride jaotus hoone keskel, vasakus ja paremas tiivas (joonis 2.18) on ebaühtlane
ning mitmel juhul ka liiga kõrge. Samuti pole märgata temperatuurialandusmeetmeid, mis
aitaksid kütteenergia kasutamist vähendada temperatuuride õigeaegse tõstmise ja langetamise
abil.

Joonis 2.18. Välisõhu temperatuur ja mõõdetud temperatuur siseruumides
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Suhteline õhuniiskus on ruumides talve kohta keskmiselt madal. Sobiv suhtelise niiskuse tase on
2. korruse lastetoas. On märgata ruumide õhutamist (joonis 2.19), mis viitab süsihappegaasi
kõrgele tasemele.

Joonis 2.19. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Süsihappegaasi tase magamistoas ületab üksikutel öödel pea kahekordselt sisekliima
standardites toodud soovituslikku maksimumi (joonis 2.20). Süsihappegaasi sisalduse kiire
languse põhjustab ilmselt akna või ukse avamine.

Joonis 2.20 Süsihappegaasi sisaldus 2. korrusel paiknevas magamistoas
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Kokkuvõte
Vajalik on tasakaalustada küttepüstakud ning paigaldada temperatuuri reguleerimise võimalus
küttesüsteemile, et toimuks keskmise temperatuuri langus öösiti. Samuti on hoone
magamistubadesse vaja rajada mikrotuulutuse võimalus või paigaldada ruumidepõhised
ventilatsiooniagregaadid.
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2.6

Laulupeomuuseum (Jaama tn 14)

Joonis 2.21. Laulupeomuuseumi välisvaade
Sisekliima andmete kogumine toimus ajavahemikul kolmapäevast laupäevani (21.03...24.03).
Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.

Joonis 2.22. Välisõhu temperatuur ja mõõdetud temperatuur siseruumides
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Esitatud välisõhu temperatuurid kõiguvad kohati suurtes piirides olenevalt muuseumi külaliste
gruppide suurusest ning gruppide ruumis viibimise kestusest. Temperatuurid pole liialt kõrged,
kuid nende päevast ja öist reguleerimine tuleks võimaluse korral rakendada. On hea, et
(arvestades ruumide kasutust) saali temperatuur ja koridori temperatuur pole mitte 21-22
kraadi, vaid pigem 19 kraadi.

Joonis 2.23. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Suhteline õhuniiskus (joonis 2.23) pole siseruumides kõrge ja sõltub paljuski välisõhu niiskusest.

Joonis 2.24. Süsihappegaasi sisaldus II korruse näitusesaalis
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Süsihappegaasi tase II korruse saalis suureneb, kui suurem hulk inimesi viibib ruumis kauem
ühe tunni (joonis 2.24). Jooniselt märkame kuidas mitmetunnise ürituse ajal suureneb
süsihappegaasi tase kuni 2500 ppm-ni, mis omakorda hakkab pärssima ajutegevust liialt madala
hapniku sisalduse tõttu veres. Seega ei suuda olemasolev sundventilatsioon ruumi suurema
kasutusintensiivse korral süsihappegaasi sisaldust viia alla soovitusliku normväärtuse.
Kokkuvõte
Küttesüsteemi tasakaalustamine ning öine temperatuuri madalamaks reguleerimine on
meetmed, mis selle hoone puhul võimaldavad energiasäästu. Ruumi kasutuskoormuse
suurenemisel muutuvad temperatuuri, suhtelise niiskuse ja süsihappegaasi näidud oluliselt,
seega tuleb suuremate ürituste korraldamisel mõelda õhuvahetuse suurendamisele
väljatõmbeventilaatorite või lokaalsete, ruumipõhiste seadmete kasutamise läbi
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2.7

Hooldekodu (Liiva tn. 32/34/34a)

Joonis 2.25 Välisvaade Liiva tänava hooldekodust
Sisekliima andmete kogumine toimus ajavahemikul reedest kolmapäevani (23.03...28.03).
Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.
Alltoodud jooniselt (joonis 2.26) on temperatuurikõikumiste alusel võimalik väita, et kõigis
mõõdetud ruumides toimub radiaatorite soojusväljastuse reguleerimine. Samas temperatuurid
siseruumides praktiliselt alla 23 kraadi ei lange, mis tõstab hoone energiakulusi märgatavalt.
Kuivõrd tegemist on hooldekoduga, siis võib antud temperatuurivahemiku kasutamine olla
tingitud elanike vajadusest. Reguleerimine peaks ideaaljuhul toimuma nii, et öised
temperatuurid

oleks

reguleeritud

võimaluse

korral

madalamaks.

Lubatud

temperatuurivahemikud hoolekandeasutuses on 19…27°C.

Joonis 2.26. Mõõdetud sise- ja välisõhu temperatuurid.
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Siseruumide suhtelise õhuniiskuse tase (joonis 2.27) jäi mõõteperioodil alla 30%, mis on
sisekliima soovituste kohaselt minimaalne lubatud suhteline õhuniiskus. Kuna süsihappegaasi
andur näitas, et kahjulike gaaside tase on ruumides madal või piir peal, siis õhuniiskuse
tõstmiseks tuleb ruumidesse tuua niiskuse allikaid nagu näiteks taimed.

Joonis 2.27. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Süsihappegaasi sisaldus ruumis 131 (joonis 2.28) kasvas vastavalt ruumi kasutusintensiivsusele:
intensiivsem kasv toimus öisel perioodil, kuid 1000 ppm taset ületas CO2 sisaldus vaid üksikutel
kordadel. Seega võib järeldada, et ruumis on toimiv ventilatsioon.

Joonis 2.28. Süsihappegaasi sisaldus A-korpuses paiknevas ruumis 131
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Kokkuvõte
Liiva tänava hooldekodu sisekliima olukord ning küttesüsteemide reguleeritus on vastavalt
mõõtmistulemustele väga heal tasemel: siseruumide temperatuur jäi välistemperatuuri
muutuste korral praktiliselt muutumatuks. Öist temperatuurilangetamist antud hoones ei
rakendata, mis võib olla tingitud hoone kasutusotstarbest. Süsihappegaasi sisaldus ruumis 131
jäi mõõteperioodil enamasti alla 1000 ppm taseme. Hoone ruumides on madal õhuniiskuse
taset, mis on tingitud asjaolust, et välisõhu niiskusesisaldus on tavaliselt kütteperioodil madal.
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2.8

Hugo Treffneri gümnaasium (Munga 12)

Joonis 2.29 Munga 12 välisvaade
Sisekliima andmete kogumine toimus ajavahemikul reedest kolmapäevani (12.03...15.03).
Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.
Hoone korpuste küttesüsteemid on reguleeritud hoidma erinevaid temperatuure. Näiteks
lõunapoolses keelteklassis on temperatuurid ühtlaselt kõrged ligi 23 kraadi, kuid vastavalt
loode- ja põhjatiivas asuvad matemaatika klass ja raamatukogu on tunduvalt jahedamad.

Joonis 2.30. Välisõhu temperatuur ja mõõdetud temperatuur siseruumides
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Ruumides, va võõrkeele klass, on talve kohta sobiva suhtelise õhuniiskuse tase madal (joonis
2.31). Arvatavasti mõjutab suhtelise õhuniiskuse taset ka õpilaste kohalolek.

Joonis 2.31. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Süsihappegaasi sisaldus hoone loodusklassis (joonis 2.32) tõuseb kasutusperioodil üle lubatud
normväärtuste ehk üle 1000 ppm. Süsihappegaasi sisalduse tõustes väheneb ilmselt ka laste
tähelepanuvõime ning seega tuleks ruume õhutada või mõelda erinevate ventilatsiooni- ja
tuulutuslahenduste rakendamisele.

Joonis 2.32 Süsihappegaasi tase loodusklassis
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Kokkuvõte
Hoone küttesüsteem vajab täiendavat reguleerimist siseruumide temperatuuride reguleerimise
näol: hoone põhja- ja lõunaküljes esineb sisetemperatuuride erinevusi. Samuti on täiendavalt
vaja reguleerida ventilatsiooni vastavalt ruumide päevasele maksimaalkasutusele nii, et
vähendada süsihappegaasi taset klassiruumides.
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2.9

Täiskasvanute gümnaasium (Riia tn 25)

Joonis 2.33 Koolihoone fassaadivaade Riia tänavalt.
Sisekliima andmete kogumine toimus ajavahemikul teisipäevast neljapäevani (03.04...05.04).
Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.
Hoone siseõhu temperatuurid (joonis 2.34) on viiekraadise erinevusega ning seetõttu saab
järeldada,

et

küttesüsteem

pole

tasakaalus.

Läänekülje

ruumid

on

madalamate

temperatuuridega kui idakülje temperatuurid. Temperatuuride tõstmine ja alandamine toimub
aga õigeaegselt vastavalt ruumide kasutusele, mis on väga hea näitaja. Samas tuleb kindlaks
teha, kas põhjuseks on hoone kasutajate hulga suurenemine või kütteregulaatori käitumine.

Joonis 2.34. Temperatuur mõõtepunktides ja välisõhu temperatuur
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Suhtelise õhuniiskuse näitajad erinevad kogu hoone lõikes: seal kus temperatuur on kõrgem, on
ka õhuniiskus madalam. Esineb suhtelise õhuniiskuse väärtusi alla 20%.

Joonis 2.35. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Süsihappegaasi sisalduse alusel õhus (joonis 2.36 ) on märgata, et peamine ruumide kasutus on
ajavahemikus 14:00…21:00. Õhu süsihappegaasi sisalduse mõõtmine näitab, et ruumis puudub
õhuvahetus ja sellest tulenevalt suureneb õhu süsihappegaasi sisaldus ruumide kasutamisel.
Aktiivsema ruumi kasutuse korral tuleks kindlasti vähemalt aknad ja uksed praokil hoida, et
süsihappegaasi sisaldus liiga kõrgele ei läheks ning kasutajad uniseks ei muutuks.

Joonis 2.36. Süsihappegaasi sisaldus kabinetis 207
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Kokkuvõte
Hoonele

küttepüstakud

tuleb

reguleerida

ning

radiaatoritele

tuleb

paigaldada

termostaatventiilid, mis aitavad hoones hoida ühtlasemat temperatuuri ja säästa energiat
vabasoojuse arvelt. Süsihappegaasi taseme madalamal hoidmiseks tuleb ruume tihedamalt
õhutada või paigaldada ruumipõhine ventileerimine just nendesse ruumidesse, kus seda
peamiselt vaja on.
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2.10 Sotsiaalkortermaja (Puiestee tn. 79)

Joonis 2.37 Sotsiaalmaja fassaadivaade puiestee tänavalt.
Sisekliima andmete kogumine toimus ajavahemikul neljapäevast esmaspäevani (05.04...09.04).
Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.
Hoone siseruumide temperatuurid on piirides 19-22 kraadi, mis on väga hea näitaja (joonis
2.38), kuid erinevad nii korruste kui ka korpuste lõikes. Samuti toimub temperatuuri
reguleerimine vastavalt välisõhu temperatuurile, mis on samuti hea, kuid lisaks peaks vaatlema
temperatuure siseruumides ning nende alusel küttevõimsust, kas tõstma või langetama. Selleks
on hea kasutada termostaatventiile. Siseruumide temperatuur ei ole ühtlasel tasemel ning on
näha, et välisõhu temperatuuri tõustes toimub ruumide temperatuuri langus.

Joonis 2.38. Välisõhu temperatuur ja mõõdetud temperatuur siseruumides
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Suhteline õhuniiskus siseruumides (joonis 2.39) on mõõteperioodil enamasti vahemikus
30…40%. Aeg-ajalt esineb suhtelise õhuniiskuse järsku kasvamist, mis on tingitud siseruumides
tehtavatest tegevustest. Ventilatsioon ei ole seega piisav, et ruumides tekkivat liigniiskust
eemaldada. Liigniiskusest vabanetakse lisaõhutuse rakendamisega läbi akende lahti hoidmise,
mis omakorda suurendab hoone energiatarvet.
Kuigi liigkõrgeid suhtelise õhuniiskuse tasemeid ei täheldatud, ei saa tähelepanuta jätta asjaolu,
et mõningates III korruse korterites tekib talvel seinte ja katuslae ühenduskohtadesse
„härmatise“ kiht, mis on ilmselt tingitud seinte ja katuslae ebapiisavast soojapidavusest.
Piirdekonstruktsioonile, mille temperatuur on märkimisväärselt madalam siseruumi keskmisest
temperatuurist, tekib õhuniiskuse kondenseerumine ka madala (20…30%) suhtelise õhuniiskuse
korral. Kütteperioodi lõppedes täheldati liigset niiskust ka teistes korterites.

Joonis 2.39. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Süsihappegaasi taset mõõdeti II korruse keskel paiknevas korteris (joonis 2.40). On näha, et
süsihappegaasi tase ületab elanike ruumis viibimise ajal soovituslikku 1000ppm normväärtust
ning langeb harva loodusliku fooni tasemele (400…500ppm).
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Joonis 2.40. Süsihappegaasi sisaldus mõõdetud ruumis
Kokkuvõte
Puiestee 79 paikneva sotsiaalkortermaja peamiste probleemidena toodi elanike poolt välja
liigniiskust kütteperioodi lõppedes ning III korruse e. katusekorrusel tekkivat veeauru
kondenseerumisest tingitud härmatise teket katuslaele. Seega vajavad tulevikus antud hoone
puhul lahendamist soojustamise küsimused ning seejärel ventileerimise küsimused. Lihtsa
energiasäästu

meetmena

tuleks

kaaluda

küttesüsteemi

tasakaalustamist,

kuivõrd

mõõteperioodil oli I korrusel paiknevas korteris temperatuur kohati kuni 3 °C madalam, kui III
korruse korteris. Samuti tuleks vältida küttesüsteemi liialt hilja sisse lülitamist ja varajast välja
lülitamist.
Energiasäästu aitaks saavutada küttesüsteemi kiirem reguleerimine vastavalt välisõhu
temperatuuri muutustele: seeläbi on võimalik ka vähendada akende lahti hoidmisest tekkivaid
soojuskadusid kütteperioodil.
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2.11 Sotsiaalkortermaja (Kalda tee 40)

Joonis 2.41 Hoone fassaadivaade õuealalt
Sisekliima andmete kogumine toimus kolmapäevast kolmapäevani ajavahemikul (28.03…04.04).
Kogutud andmed on esitatud alljärgnevatel joonistel.
Siseruumide temperatuurid (Joonis 2.42) püsisid mõõteperioodi vältel suhteliselt stabiilsena ka
ajal, mil toimus langus välisõhu temperatuurides. Kuna keldris köetakse ruume küttesüsteemi
torudega, siis

toimub keldriruumide

temperatuuride

reguleerimine

kiirelt

vastavalt

kütteregulaatori režiimi muutusele. Seetõttu on märgata, et välistemperatuuri tõustes langeb
kiirelt ka keldri temperatuur, kuid samas temperatuuri langus korterite sisetemperatuuri ei
kajastu. Kuigi mõõteperioodil oli siseruumide temperatuur vahemikus 21,5…23,5 °C, tuleb
märkida, et külmemate ilmade puhul toimub elanike sõnul temperatuuri langus isegi 17 °C-ni.
Osa elanikest kasutab soojuskadude vähendamiseks ruumides aknaäärte kinni teipimist, mis on
küll soojakadude vähendamise nimel hea tegevus, kuid samas ruumi inimeste hulga
suurenemisel tuleb jälgiva, et süsinikdioksiidi tase ei tõuseks liialt kõrgele.
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Joonis 2.42. Välisõhu temperatuur ja mõõdetud temperatuur siseruumides
Suhteline õhuniiskus korterites ületas 30% vaid perioodil, mil välistemperatuur oli 0 °C piirimail
(joonis 2.43). Alumiste korruste elanike sõnul on talvisel perioodil vajadus ruumide
lisaniisutuseks. Selle jaoks asetatakse lahtised veenõud radiaatorite ligidusse. Välistemperatuuri
langedes alla 0 °C toimub ka suhtelise õhuniiskuse vähenemine, kusjuures madalamate korruste
õhk oli mõõteperioodil kuivem kui kõrgematel korrustel paiknevates korterites, sest
sisetemperatuurid olid vastavalt üleval madalamad ja all kõrgemad.

Joonis 2.43. Suhteline õhuniiskus siseruumides
Süsihappegaasi taset mõõdeti I korruse lõunapoolses sektsioonis paiknevas korteris (joonis
2.44). Pikaajalisi CO2 taseme tõuse üle normväärtuste ei täheldatud. Samas ei lange ka
süsihappe gaasi tase korteris looduliku fooni tasemele.
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Joonis 2.44. Süsihappegaasi sisaldus mõõdetud ruumis
Kokkuvõte
Põhiliseks probleemkohaks on Kalda tee 40 kortermajas ruumide ülemiste ja alumiste korterite
temperatuuride erinevus ning samuti madal niiskusesisaldus kütteperioodil, mida praegusel
juhul lahendatakse lahtiste veeanumate paigutamisega radiaatorite lähedusse. Samuti polnud
märgata küttesüsteemist põhjustatud temperatuuride tõusu siseruumides, mis viitab sellele, et
kütteregulaator on küll paigaldatud, kuid sisetemperatuuri muutustesse see olulist mõju ei
avalda.
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