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Energiasääst? Imelihtne!
Kasuta vett säästlikult. Vee soojendamine on kütmise järel

üks suurimatest koduse energiatarbimise allikatest.
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TAASTUVENERGIA
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Kõige tähtsamaks alustalaks 
energiasäästule on teadlikkuse 
tõstmine.
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P aigaldades aurutõkkepa-
beri või -kile, mõeldakse 
tihtipeale ainult sellele, 

et takistada auru liikumist ehi-
tise välispiiretesse. Kahjuks ei 
mõelda aga tõsiasjale, et ehitus-
faasis või ekspluatatsiooni käi-
gus seinakonstruktsiooni tekki-
nud/lekkinud niiskus vajab või-
malust kuivamiseks. Sedalaadi 
niiskuse tekkimine on põhjus-
tatud enamasti aurutõkkepaani-
de vigasest paigaldusest (lekked 
aurutõkkes) ja/või valede mater-
jalide (paanid, teibid, mansetid, 
mastiksid) kasutamisest. 

Õhuliikumisest oleneb 
maja soojus ja inimese 
tervis
Kontrollimatu õhuliikumise-
ga konstruktsioonis kaasneb ka 
niiskuse liikumine. 1mm laiuse 
ja 1m pikkuse vuugi korral au-
rutõkkes tungib konvektsiooni 
(õhuliikumise) tagajärjel talvise 

normpäeva jooksul konstrukt-
siooni 800g niiskust. Mõõtmi-
ne teostati aurutõkkega, mil-
lel oli kõrge difusioonitakistus 
(sd-väärtus 30m). Samal aja- 

Hooliv ehitaja teab, 
miks õhupidavus vajalik on
Õhupidavus on teostatud tööde kvaliteedi 
kontrolliks, küttekulude kokkuhoiuks ja välis-
keskkonna säästmiseks vajalik, lisaks sõltub 
õhupidavusest ka hoone sisekliima. Teada-
olevalt peab soojustusmaterjalide parimaks 
toimimiseks olema tagatud isoleeritud ja kuiv 
õhk. 

vahemikul on difusioonivoog 
läbi isolatsiooni, mis on varusta-
tud vuukideta auru- ja õhutõk-
kesüsteemiga (sd-väärtus 2,3m), 
5g niiskust. Juba märgunud mi-
neraalsoojustuse U-väärtus hal-
veneb 4,8 korda. 

Tegelikkusesse ülekantuna tähen-
dab see, et 80m2 suuruse pindala-
ga eluruumi ja õhuleketega maja 
kütmiseks läheb vaja sama suurt 
energiakogust kui ca 400m2 pind-
alaga maja kütmiseks, kuhu on au-
ru- ja õhutõkkesüsteem paigalda-
tud korrektselt. (Allikas: Stuttgar-
di Ehitusfüüsika Instituut)

Lisaks ülisuurele soojakaole sei-
nakonstruktsioon ka märgub 
ning tagajärjeks on kahjustused: 
hallitusseened, mädanikud jms. 
Siseõhus lendlevad hallitusseen-
te eosed on väga kahjulikud ini-
mese tervisele. Niiskusest põh-
justatud kahjustuste vältimiseks 

peab kasutama varieeruva niis-
kustakistusega auru-ja õhutõk-
keid. Konstruktsiooni kuivamis-
võime peab alati olema suurem 
kui eeldatav niiskuskoormus. 

vooderdise paigaldamist, sest 
õhulekkeid on võimalik paran-
dada ka rõhutesti ajal. Täna tel-
litakse õhupidavuse ja/või ter-
mokaamera kontroll alles siis 
kui on vaja kontrollida kasutu-
sel oleva hoone seisukorda.

Õhupidavuse kontroll viiak-
se läbi rõhuerinevusmeetodi nn 
blowerdoor abil, millega tekitatak-
se ukse või akna avasse paigalda-
tud ventilaatori abil hoones ala- või 
ülerõhk 50Pa. Seejärel mõõdetakse 
mitu korda kogu ruumi õhk ühe 
tunni jooksul vahetub (1/h). Luba-
tud õhuvahetus on 3/h, passiivma-
jadel aga 0,6/h. Eestis on küllaltki 
palju maju, kus õhuvahetus ületab 
lubatut kordades. Hiljem avastatud 
puuduliku õhupidavuse tagajärjel 
tekkivate ehitise kahjustuste sanee-
rimiskulud moodustavad üldjuhul 

10 kuni 100 protsenti ehitusdetaili 
valmistamiskuludest. 

Lähtudes eelolevast, on soovitav 
kontrollida sise- ja välistiheduse 
kvaliteeti blowerdoor testiga ka 
soetataval kinnisvaral, et välis-
tada peidetud puuduste olemas-
olu. Peidetud vead ohustavad 
hallituse tekkel lisaks majaela-
nike tervisele ka hoone staatilist 
kandevõimet. Erinevalt termo-
kaamerast saab blowerdoor testi  
kontrolli teostada igal aastaajal.

Sertifikaat annab kindlus-
tunde
Vastavalt kehtivale Eesti Vaba-
riigi määrusele („Energiatõhu-

Õhupidavuse kontroll
Konvektsioonist tingitud viga-
de vältimiseks on vajalik teosta-
da õhupidavuse kontroll. Teistes 
tegevusvaldkondades on teostuse 
kontroll juba ammu tootmisprot-
sessi osaks. Nii on näiteks raske 
ette kujutada, et sanitaar- ja küt-
teseadmete paigaldaja ei kontrol-
li vee- või gaasitorude ühendusi 
enne kui need kasutusele võetak-
se. Ka ehitaja peab tehtud tööde 

kvaliteeti kontrollima ja väljasta-
ma vastavasisulise dokumendi.

Õhupidavuse kontroll ehk 
blowerdoor rõhutest tuleb ehiti-
sel teostada alati pärast auru- ja 
õhutõkete paigaldamist. Täpse-
malt – pärast sisetihenduspaani-
de ja kindlasti enne sisevooder-
duse paigaldamist. 

Kontroll on vajalik enne sise-

Parima tulemuse saavutamiseks peab 
õhupidavusele erilist tähelepanu pöö-
rama ehitise projekteerimise ajal ja ka 
enne renoveerimist

Peidetud vead ohustavad hallituse 
tekkel lisaks majaelanike tervisele ka 
hoone staatilist kandevõimet

Blowerdoor rõhutest, millega tekitatakse ukse või akna avasse 

paigaldatud ventilaatori abil hoones ala- või ülerõhk 50Pa.

suse miinimumnõuded“), tuleb 
hoone piirete kriitilised sõlmed 
teha täielikult õhupidavaks. 
Kaasaegsetes konstruktsioonides 
ei tohi enam kasutada lihtsat au-
rutõket, vaid sertifitseeritud au-
ru-ja õhutõkkesüsteeme. Sertifi-
kaati ja süsteemigarantiid omab 
ainult kaubamärk „pro clima®“. 
Seftifikaat kinnitab süsteemi 
otstarvet ja vananemiskindlust. 
See on vajalik, sest energiamär-
gis väljastatakse ainult kümneks 
aastaks. 

Kümne aasta möödumisel teos-
tatakse energiaaudit uuesti ja 
siis on valede materjalide kasu-
tamisest tingitud vigade kõrval-
damine juba väga keeruline ning 
kulukas.

Parima tulemuse saavutamiseks 

peab õhupidavusele erilist tähe-
lepanu pöörama ehitise projek-
teerimise ajal ja ka enne reno-
veerimist. 

Eelnevalt läbimõeldud lahendus 
võimaldab planeerida paremini 
tööde järjekorda ja säästab ehi-
tuskulusid. Tänu õhupidavuse-
le on ventilatsioonisüsteemi-
de projekteerimine ja loodetud 
efektiivsus tagatud. Õhupidavus 
aitab kokku hoida küttekulu-
delt, säästab keskkonda ja tagab 
hoonetes hea sisekliima. 

Peeter Lossmann 
Tervemaja OÜ

Ökoloogilistest ja sertifitseeritud materjalidest ThermoLog ökomaja  
rõhutesti tulemus on ligi 2 korda  parem kui nõutud.  

ThermoLog ökomajade õhupidavus aitab kokku hoida 

küttekuludelt, säästab keskkonda ja tagab 
kodu hea sisekliima!

Ainult 15. märtsini 2009 ThermoLog ökomajade 
talvepakkumine KÜLMAKINDEL VALIK! -  
Igale majale TASUTA püstitus otse tootjalt!*

*kõikidele ThermoLog tüüpmaja Täispaketi ostjatele TASUTA Põhipaketi püstitus!
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