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1 Eessõna 

Alljärgnevad näited illustreerivad BV2 programmi kasutamisvõimalusi elamute 
energiatõhususe miinimumnõuete tõendamisel ja energiatõhususe arvu arvutamisel.  

2 Näide 1 

Korterelamut iseloomustavad järgmised näitajad: 

• Korruse sisemõõdud 20 m x 40 m 
• Korruse kõrgus 2,7 m 
• Vahelae ja katuslae paksus 0,3 m 
• Korruste arv 4 (korrused on analoogsed) 
• Korruse suletud netopind 730 m2 
• Korruse köetav pind 730 m2 
• Korrusel mitteeluruumide pind 80 m2 
• Korruse elu- ja magamistubade pind 500 m2 
• Massiivne konstruktsioon 
• U-arvud, W/(m2.K) 

o Seinad 0,23 
o Katuslagi 0,18 (hoonel on lamekatus) 
o Esimese korruse põrand 1 (maapind dreenimata pinnas) 
o Uksed 1,5 
o Aknad 1,5 

• Akende pindala pikematel fassaadil 170 m2 
• Akende pindala lühematel fassaadidel 60 m2 
• Välisuste pindala edela (lõuna) fassaadil 12 m2 
• Välisuste pindala kirde (põhja) fassaadil 8 m2 
• Akende päikese läbilasketegur 0,67 (klaaside osakaal 90%) 
• Elanike arv on 100 
• Hoones on radiaatorküte 
• Hoone pikem fassaad on suunatud edelasse 

 
Määrata hoone energiatõhususe arv, kui hoones on sundväljatõmme (sissepuhkeõhk 

kompenseeritakse läbi välispiirete) ja hoone soojusallikaks on kaugküte. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

A. Lähteandmete sisestamine  

1. Käivita BV2  
2. Kliki elamu  
3. Kliki Projekti id ja täida arvutust ning hoonet kirjeldavad näitajad 
4. Kliki Kliimaandmed, Paikkonna valik ja sealt vali Estonia 
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5. Kliki Lähteandmed ja seejärel Välispiirded 
 

 
 
6. Kliki Välisseinad 
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• Märgi seinapinna kasti Sama vastasasetsevatele välisseintele (vastaskülgede 
seinad on sama pinnaga). 

• Märgi lõuna-põhja välisseina sisepindala 468 siseseina kõrgus on 
3*(2,7+0,3)+2,7=11,7 m 
Pindala on 40*11,7=468 m2 

• Märgi ida-lääne välisseina pindala 234 
20*11,7=234 m2 

• Märgi Massiivne hoone 
• Märgi U-arv sama kõikidele välisseintele 
• Märgi U-arv 0,23 
• Kliki OK 
 
7. Kliki Aken 

 
 
• Märgi Aknapind sama vastasasetsevatele välisseintele 
• Märgi Akna pinnad välisseina kohta ja Klaasi osakaalud 
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• Märgi Päikesefaktor sama kõikidele välisseintele 
• Vastavalt määruse § 17 lõige 4, kui varjestuse täpsemad andmed puuduvad 

korrutatakse päikesefaktor 0,75-ga  
0,67*0,75= 0,5 

• Märgi Päiksefaktori väärtuseks 0,5 
• Märgi U-väärtused 1,5 
• Märgi Peegeldus nagu tavaklaasilt 
• Kliki OK 

 
8. Kliki Korrus 

       
 

• Märgi Põrandapind korruse kohta (m2) 730 (hoone ühe korruse köetav pindala)  
• Märgi Korruste arv (tk) 4 
• Kliki OK 
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9. Kliki Katus 

 
 

• Märgi Katusepind (m2) 800 (lamekatuse sisemõõdud) 
• Märgi Massiivne katusekonstruktsioon 
• Märgi U-väärtus katus 0,18 
• Märgi Katuseakende kogupind (m2) 0 
• Kliki OK 

 
10. Kliki Pinnad kokkupuutes maaga 

 
 

• Märgi Pindala (m2) 800 (põranda pindala sisemõõtudega) 
• Märgi U-väärtus 0,27 
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• Põranda U-väärtust saab arvutada klikkides Arvuta U-väärtus 

 
 

o Märgi põrandapind 800  
o Märgi põranda ümbermõõt 120 (arvutatakse: (40+20)*2) 
o Märgi Sisemine soojustakistus 0,17 
o Märgi Põhikonstruktsiooni soojustakistus 1 

o Märgi Maapinna soojaerijuhtivus lamda 2 (määrus §18 lõige 4) 
o Programm arvutab U-väärtuseks  0,266 ≈ 0,27  

• Märgi saadud U-väärtus 0,27 U-väärtuseks Pinnad kokkupuutes maaga 
dialoogiaknas 

• Märgi temperatuur 7  
• Kliki OK  
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11. Kliki Välisuksed 

 
 

• Märgi Välisuste pind lõunapoolsel välisseinal 12 
• Märgi Välisuste pind põhjapoolsel välisseinal 8 
• Märgi keskmine U-väärtus 1,5 
• Kliki OK 

 
12. Kliki Külmasillad 
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2.1.1 Kliki Joonkülmasillad 

 
 

2.1.1.1 Kliki Lisa 

 
 

Kui täpsemad andmed puuduvad, lähtutakse määruse lisast 10. 
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• Märgi joonkülmasilla nimi Välissein-välissein 
• Märgi Soojusläbivuskoefitsient silla ühe meetri kohta (määruses 

lisakonduktants) 0,07 
• Märgi silla külmasilla pikkused igal fassaadil 12 (igal fassaadil on tinglikult 

12 tk 1m pikkust külmasilda) 
• Kliki OK 
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2.1.2 Lisa analoogselt ülejäänud külmasillad 

 
• Kliki OK 
 

13. Hoone peadialoogi aknas (vt. pilti ülal): 
• Märgi Sisemine maht (m3) 7884 (730 m*2,7 m*4 m) 
• Märgi Sisemine mass Keskmiselt massiivne 
• Märgi Õhuinfiltratsiooni mõlemasse lahtrisse 0,057 
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Programm BV2 kasutab infiltratsiooni arvutustes õhu vooluhulka kordarvuna 1/h. 
Energiatõhususe miinimumnõued eeldavad, et lähtutakse välispiirete pindalast. 
Energiatõhususe miinimumnõuete arvutus on toodud § 20 lisa nr 9. 

Arv 0,057 on saadud alljärgnevalt: 

Välispiirete pindala (sisemõõtudega) 2*800+2*(40+20)*11,7=3004 
x= 20 (Määruse § 20 lõige 1) 
q50=3 m3/(h*m2) (Määruse lisa 9) 

L=3*3004/20=451 m3/h 

Õhuvahetuse kordarv: 451/7884= 0,057 1/h 

• Märgi Orientatsioon -45 (hoone „lõuna fassaad“ on tegelikult edelas) 
• Kliki OK   
 

 
 
 
 
 
 

14. Kliki Lähteandmed ja seejärel Vabasoojus 
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2.1.3 Kliki valgustuse paremal oleva kella peale 

 
 
 
 
 
 
 
Kliki Fail, Profiilide keskladu, Too profiil ja vali korterelamu valgustuse 

kasutusprofiil 
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• Kliki OK, OK 
 

2.1.3.1 Märgi analoogselt inimeste ja seadmete profiilid 

 
• Kliki OK 

 
Tähele tuleks panna, et elamute korral on vaja seadmete elektritarbimise leidmiseks 
seadmete vabasoojus läbi jagada 0,7-ga. See lisa elektritarbimine tuleks arvesse võtta 
lisades selle lisaelektritarbijate alla.  

2.1.3.2 Kliki Lähteandmed ja seejärel Lisaelektrikasutajad 
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• Märgi Võimsuse lahtrisse seadmetest tulenev arvutuslik lisa elektrivõimsus 2,24 
kW. 

 
Antud suurus on arvutatud alljärgnevalt: 
Seadmetest tulenev kaalutud keskmine vabasoojus ööpäevas:  

Wm2* 0,6 (kasutusaste) =  1,8 W/m2   

Korrutades selle läbi hoone köetava pinnaga saame:  

1.8 W/m2 * 2920 m2 = 5.26 kW  

Lisaelektrivõimsus seega: 5.26 kW/0.7 - 5.26 kW= 2,25 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Kliki Lähteandmed ja seejärel KVJ-süsteem 
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• Märgi sundväljatõmbesüsteem 
 

2.1.4 Kliki Muuda Parameetrid süsteemis 
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• Märgi Hügieenventilatsioon päeval 2044 l/s 
• Märgi Hügieenventilatsioon öösel 2044 l/s 

 
Ventilatsiooni õhuvooluhulk leitakse määruse §10 lõige 4 alusel: 

o Netopinna järgi 0,42*730*4=1226 l/s 
o Elu- ja magamistubade ning metteluruumide pinna järgi: 

1*500*4+0,42*80*4=2134 l/s 
o Kontroll netopinna järgi (mitte suurem kui 0,7 l(/s*m2)) 

0,7*730*4=2044 l/s 
• Märgi SFP 1 (kui puuduvad täpsemad andmed) 
• Kliki OK, OK 

 
16. Kliki Lähteandmed, Soe tarbevesi 
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2.1.5 Kliki Arvuta 

 
 

• Märgi Soojavee tarbimine aastas 1642 m3/aast. (100*365*0,045) 
• Kliki OK 
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2.1.6 Kliki Detailsed sisendandmed 

 
• Märgi Temperatuur külm vesi 5 

• Märgi Temperatuur soe tarbevesi 55 
• Kliki OK, OK 

 
17. Kliki Lähteandmed ja seejärel Soojatootmine 

 
 

• Vali Soojaseadme tüüp Kaugküte 
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Pane tähele, et vastavalt energiatõhususe miinimumnõuete määrusele tuleb 
energiaarvutustes arvesse võtta küttesüsteemi kasutegur (vt. määruse § 21 punkt 2), 
milleks on soojusallika kasuteguri (vt. määruse lisa 11) ja soojuse jaotamise ning 
väljastamise kasuteguri (vt. määruse lisa 12) korrutis. Küttesüsteemi kogukasutegur 
tuleb ära märkida soojavarustuse Kasuteguri all.  

Selleks, et märgitud kasutegur, mis sisaldab kütteviisi kasutegurit, energiaarvutustes 
arvestada ainult küttesüsteemile, tuleb valitud soojavarustusesüsteem prioriteerida 
ainult küttele. Seda saab teha valides Prioriteedi alt Seade soojendab igat tüüpi eraldi 
ning seejärel märgistades Soojendus 1. prioriteet all Radiaatorid (vt. pilte järgneval 
leheküljel) Kui ventilatsioonile ning tarbeveele on lisaks mõni muu soojavarustuse 
süsteem, tuleb need prioriteerida vastavalt ventilatsioonile ning soojale tarbeveele. 
Kasuteguri all võtta arvesse ainult soojusallika kasutegur. 

Kui aga kõigile kolmele soojatarbijale on üks soojavarustuse süsteem, tuleb 
küttesüsteemi kasuteguri arvesse võtmiseks sama seadme tüüp valida kaks korda 
(klikates dialoogiaknas olevale nupule Lisa ning korrates valikut). Esimene valik 
prioriteeditakse küttele ning teine valik ventilatsioonile ning soojale tarbeveele. Sama 
seadme tüübi mitmekordse valiku juures tuleb muuta nende nimed erinevaks. Seda 
saab teha lahtris Seadme nimi. Antud näites on esimene kaugkütte valik nimetatud 
kaugküte-küte ning teine kaugkütte valik kaugküte-ventilatsioon ja soe vesi (vt. 
allolevaid pilte) 
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Peale seadmete valikut saab ära märkida nende kasutegurid. 

Kliki Kasutegur seadme Kaugküte-küte valiku alt: 

 
• Märgi  kasuteguri lahtrisse küttesüsteemi kasutegur. Antud näites märkida 

kasuteguriks 0.97 (kaugkütte kasutegur on 1,0 ning radiaatorkütte kasutegur 
on 0.97 ning nende kahe korrutis 0.97)  

 

Kliki Kasutegur seadme Kaugküte-ventilatsioon ja soe vesi valiku alt: 
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• Märgi  kasuteguri lahtrisse kasuteguriks 1 (s.o. kaugkütte kasutegur).  
• Kliki OK 
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B. Tulemused ja energiatõhususe arvu määramine 

Kliki Näita tulemust ja seejärel Energiatõhususarv.  

 
 
Energiatõhususarvu arvutamiseks summeeritakse tarnitud energia (s.t kasutatud 
elektrienergia ja kasutatud kütuste energiasisalduse) ja energiakandjate kaalumistegurite 
korrutised. Energiakandjate kaalumistegurid saab sisestada ise või valida klikates nupule 
„kaalutegur”, mis asub aktiivse lahtri kõrval. Energiakandjate kaalumistegurid on 
esitatud määruse §3, punktis 5.  

Antud hoone energiatõhususarv on: 

Energia hoone soojussüsteemidele (kaugküte):  

Küttesüsteem: 116,3*0,9=104,7 

Soe vesi: 32,6*0,9 = 29,3 

Elekter: 

Seadmed:  15,7*1,5=23,6 
Seadmed lisa:  6,7*1,5 = 10,0  
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Valgustus:  7,0*1,5=10,5 
Ventilatsioon:  6,1*1,5=9,15 

 
Kokku (energiatõhususearv) 187 kWh/(m2*aasta) 
 

Korterelamutel on määruse kohaselt lubatud energiatõhususearv 150 kWh/(m2*aasta). 
Seega antud hoone ei vasta miinimumnõuete määrusele ja ei saaks ehitusluba. 
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3 Näide2 

Vaatame milliseks kujuneks eeltoodud elamu energiatõhususearv, kui 

sundväljatõmbe ventilatsioon asenda soojustagastusega ventilatsioonisüsteemiga, 

mille soojustagastuse temperatuuri suhtarv on 60 %. Muud andmed on samad 

eelneva arvutusega. 

1. Ava eelneva arutuse fail. 
2. Kliki Lähteandmed ja seejärel KVJ-süsteem 

 
 

• Märgi CAV Süsteem 
• Kliki Muuda Parameetreid süsteemis 
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• Märgi Max õhuvooluhulk 2044 l/s 

• Märgi sissepuhkeõhu temperatuuriks 17 (jahutusseade ja kaugjahutus 
peavad olema välja lülitatud ainult ühe sissepuhketemperatuuri taseme 
valimiseks) 

• Märgi SFP 2,5 (kui pole täpsemaid andmeid) 
• Märgi Soojustagasti temperatuuri suhtarvuks  varieeruv ning sisene 

Juhtparameetrid dialoogiaknasse (vt pilti järgneval leheküljel) 
• Märgi Soojustagasti temperatuuri suhtarvuks  60 % 
• Aktiveeri lahtrid kompenseeri jäätumise vältimiseks ning madalaim 

lubatud heitõhu temperatuur ja märgi temperatuuriks 0 °C. 
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Kliki OK. 

              Kliki Ventilaatori juhtimise detailsed ajad 

 
• Märgi, et ventilaator töötab 24 h täistootlikkusega. 
• Kliki OK, OK, OK 
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Kliki Näita tulemust ja seejärel Energiatõhususarv.  

 

 
Käesoleva näite kohaselt oleks antud hoone energiatõhususarv: 

Energia hoone soojussüsteemidele (kaugküte):  

Küttesüsteem: 31,7*0,9=28,5 
Ventilatsioon: 16,7*0,9=15,1  
Soe vesi: 32,6*0,9 = 29,3 

 
Elekter: 

Seadmed: 15,7*1,5=23,6 
Seadmed lisa: 6,7*1,5 = 10,0  
Valgustus: 7,0*1,5=10,5 
Ventilatsioon: 15,3*1,5=23 

 
Kokku (energiatõhususearv) 140 kWh/(m2*aasta) < 150 kWh/(m2*aasta). 
Korterelamutel on määruse kohaselt lubatud energiatõhususarv 150 kWh/(m2*aasta) ja 
antud hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele. 
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4 Näide 3 

Tegemist on eelmises näites toodud hoonega (soojustagastuse temperatuuri suhtarv 

on 60 %). Kuid hoone ei tarbi kaugkütet, vaid küttesoojust (küte ja ventilatsioon) 

saadakse maasoojuspumbast ja sooja vett valmistatakse elektermahtboileritega. 

Maasoojuspumpa ei ole programmis Soojatootmise dialoogiaknas, Soojaseadme tüübi all 
eraldi ära märgitud. Valik tuleb teha kas Kaljupinnase soojuspumbale või 
Õhksoojuspumbale. Mõlema valiku korral on menüüdes lähteandmed samad. Et 
kohandada valikut maasoojuspumbale tuleb lähteandmed kohandada sisestades 
maasoojuspumbale iseloomulikud süsteemitemperatuurid ja soojategurid (COP).  

Selleks, et arvesse võtta kütteviisi kasutegur, tuleb sama seadme tüüp valida kaks korda 
(klikates dialoogiaknas olevale nupule Lisa ning korrates valikut). Esimene valik 
prioriteeditakse küttele ning teine valik ventilatsioonile. Soojale tarbeveele tuleb vastavalt 
antud näitele valida elektriboiler. Kütteviisi kasutegurit saab programmis lihtsustatult 
arvesse võtta korrutades selle läbi soojuspumba soojateguriga ning lisades saadud 
tulemuse soojafaktori alla Kasuteguri menüüs (vt. allolev joonis). Vastavalt määruse 
lisale 13 on maasoojuspumba soojateguriks valitud 3. Soojateguri ja kütteviisi kasuteguri 
korrutis on seega: 3 * 0,97 = 2,9. 
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Ventilatsiooni korral tuleb soojustegur jätta muutmata ning lisada vastavasse lahtrisse 
väärtus 3 (vt. allolev joonis). Antud näites on lihtsustatult eeldatud aastaringselt püsiv 
soojuspumba soojategur.  

 

 
 
Soojale tarbeveele valitud elektriboileri kasuteguriks märkida 1. 
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Antud hoone energiatõhususarv on: 

  
 
Antud näites on kogu sisseostetav energia hoone soojussüsteemidele ja seadmetele 
(elektrienergia) alljärgnev:  

Küte:     10,6*1,5=15,9    
Ventilatsioon:     5,6*1,5=8,4  
Soe vesi:    32,6*1,5=48,9 
Seadmed:    15,7*1,5=23,6 
Seadmed lisa:    6,7*1,5 = 10,0  
Valgustus:    7,0*1,5=10,5 
Ventilatsioon elekter:   15,3*1,5=23 
 
Kokku     140 kWh/(m2*a) < 150 kWh/(m2*a) 
 

Korterelamutel on määruse kohaselt lubatud energiatõhususearv 150 kWh/(m2*a) ja 
antud hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele.  



33 
 

5 Näide 4 

Kõik samad andmed, mis eelmises näites, aga sooja vett valmistatakse ka 

soojuspumbaga. 

Soojaseadme valiku korral soojale veele valida soojaseadme tüübi all kaljupinnase 
soojuspump ning prioriteerida see soojale tarbeveele. Soojusteguriks märkida 
vastavatesse lahtritesse väärtus 2,7 (määrus lisa 13) (vt. allolev joonis). 
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Antud hoone energiatõhususe arv on: 

 

 
Antud näites on kogu sisseostetav energia hoone soojussüsteemidele ja seadmetele 
(elektrienergia) alljärgnev:  

Küte:     10,6*1,5=15,9    
Ventilatsioon:     5,58*1,5=8,4                                                                               
Soe vesi:    12,1*1,5=18,1 
Seadmed:    (15,7+6,7)*1,5=33,6 
Valgustus:    7,0*1,5=10,5 
Ventilatsioon elekter:   15,3*1,5=23 

 

Kokku     109 kWh/(m2*a) < 150 

Korterelamutel on määruse kohaselt lubatud energiatõhususearv 150 kWh/(m2*a) ja 
antud hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele.  
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6 Näide 5  

Lähteandmed on samad, kui näites 2, väljaarvatud  parema efektiivsusega 

ventilatsiooni soojustagasti, mille temperatuuri suhtarv on 75 %. 

1. Ava näite 2 arutuse fail. 
2. Kliki Lähteandmed ja seejärel KVJ-süsteem 

 
• Märgi CAV Süsteem 

 
Kliki Muuda Parameetreid süsteemis 
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• Märgi Max õhuvooluhulgaks 2044 l/s 

• Märgi sissepuhkeõhu temperatuuriks 17 (jahutusseade ja kaugjahutus 
peavad olema välja lülitatud ainult ühe sissepuhketemperatuuri taseme 
valimiseks) 

• Märgi SFP 2,5 (kui pole täpsemaid andmeid) 
• Märgi Soojustagasti temperatuuri suhtarvuks  varieeruv ning sisene 

Juhtparameetrid dialoogiaknasse (vt pilti järgneval leheküljel) 
• Märgi Soojustagasti temperatuuri suhtarvuks  75 % 
• Aktiveeri lahtrid kompenseeri jäätumise vältimiseks ning madalaim 

lubatud heitõhu temperatuur ja märgi temperatuuriks 0 °C. 
• Kliki OK 

 
Kliki Ventilaatori juhtimise detailsed ajad: 

 
• Märgi, et ventilaator töötab 24 h täistootlikkusega. 
• Kliki OK, OK, OK 
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Kliki Näita tulemust ja seejärel Energiatõhususarv.  

 

Antud näite korral oleks hoone energiatõhususarv: 

Soojusenergia (kaugküte):  

Küttesüsteem:      31,7*0,9=28,5 
Ventilatsioon:    5,5*0,9=5,0 
Soe vesi:         32,6*0,9 = 29,3 

 
Elekter: 

Seadmed:  15,7*1,5=23,6 
Seadmed lisa: 6,7*1,5 = 10,0  
Valgustus:  7,0*1,5=10,5 
Ventilatsioon: 15,3*1,5=23 

 
     Kokku (energiatõhususearv) 130 kWh/(m2*aasta) < 150 kWh/(m2*aasta) 

 
Korterelamutel on määruse kohaselt lubatud energiatõhususarv 150 kWh/(m2*aasta) ja 
antud hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele. 



38 
 

7  Näide 6  

Näite nr 2 andmed, välja arvatud see, et soojusallikaks on gaasikatel. 

 

Soojatootmise dialoogiaknas, Soojaseadme tüübi all valida Gaasikatel. Selleks, et arvesse 
võtta küttesüsteemi kasutegur, tuleb sama seadme tüüp valida kaks korda (klikates 
dialoogiaknas olevale nupule Lisa ning korrates valikut). Esimene valik prioriteeditakse 
küttele ning teine valik ventilatsioonile ning soojale tarbeveele.  

Esimese valiku juures märkida süsteemi kasuteguri all küttesüsteemi kasutegur, mis 
sisaldab nii soojusallika kui ka soojajaotussüsteemi kasutegurit. Antud näites märkida 
kasuteguriks 0,82 (gaasikatla kasutegur 0.85 * kütteviisi kasutegur 0,97). 

 
 
Teise valiku juures märkida kasuteguriks 0,85 (gaasikatla kasutegur). 
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Antud hoone energiatõhususarv: 

 

 

Energia soojussüsteemidele (gaas):  

Küttesüsteem:  37,5*1,0=37,5 

Ventilatsioon:  19,7*1,0=19,7  
Soe vesi:   38,4*1,0 = 38,4 

 
Elekter: 

Seadmed:  15,7*1,5=23,6 
Seadmed lisa: 6,7*1,5 = 10,0  
Valgustus:  7,0*1,5=10,5 
Ventilatsioon: 15,3*1,5=23 

 
Kokku (energiatõhususearv) 163 kWh/(m2*aasta) < 150 kWh/(m2*aasta). 
Korterelamutel on määruse kohaselt lubatud energiatõhususarv 150 kWh/(m2*aasta). 
Antud hoone ei vasta energiatõhususe miinimumnõuetele. 


