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Kuidas ehitada liginullenergiahoonet?
Nõlvaku Lasteaia näide
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Nõlvaku Lasteaed – 
tuleviku ühiskondlik hoone

paksem, paremal juhul kasutada kolmekordseid aknaid 
ja tulemus ongi saavutatud. Tegelikult hõlmab protsess 
endas hulgaliselt nüansse, mis algavad juba hoone asukoha 
valimisest. Asukoht ja ehitusprojekt peavad arvestama 
päikese liikumisega, et looduslikku energiat oleks võimalik 
maksimaalselt ära kasutada. Tähti s on ka kvaliteetne 
venti latsioonisüsteem ja automaati kaga kontrollitav 
õhukvaliteet (CO2-sisaldus). Oluliste sõlmede ehitamisel 
tuleb ett enähtud tööprotsessi täpselt järgida. Näiteks 
on liginullenergiahoone korral oluline saavutada hoone 
nõutud õhupidavus ja enne lõppviimistluse alustamist 
tuleb seda mõõtmistega täpselt kontrollida. Nii pakkus 
koostöö Nõlvaku Lasteaia ehitamisel kokkuvõtt es ka meile 
endile tubli annuse õppimisrõõmu, mida meelsasti  nüüd 
teiega jagame. 

Usume, et see voldik annab teile hea ülevaate sellest, mis 
põhimõtetel on Nõlvaku Lasteaia hoone ehitatud ja mida 
tuleb liginullenergiahoone kavandamisel arvesse võtt a. 
Peale energiasäästlikkuse saavutamise oleme rahul ka 
sellega, et Nõlvaku Lasteaed on lapsesõbralik ja näeb oma 
pragmaati lise arhitektuurilahendusega hea välja. Usume, et 
meie valdade lapsed ja lapsevanemad võtavad selle hoone 
hästi  vastu. Samuti  loodame, et Saue ja Saku valla algatus 
ehitada ühiskondlikke hooneid liginullenergiahoonena 
innustab ka teisi omavalitsusi seda järgima.

Uut lasteaeda kavandades seadsime loomulikult 
eesmärgiks luua eelkõige lastele sobiv keskkond. Samuti  
ühendas meid arusaam – ehitada tuleb nii, et hoone 
püsikulud jäävad edaspidi võimalikult madalaks, hoone on 
ajakohane ja selle sisekliima vastab ka tulevikus parimatele 
standarditele. Hoone elutsükli kulusid ehitamisest 
lammutamiseni pidasime olulisemaks kui selle valmimist 
võimalikult odavalt. Protsessi algfaasis külastasime 
kogemuste omandamiseks Saksamaa ja Taani omavalitsusi 
ning konsulteerisime selle ala eesrindlike prakti kutega 
Eesti s. Valik liginullenergiahoone ehitamise kasuks oli 
pärast kodutöö tegemist kerge. 

Täna võime kõiki julgustada: energiasäästliku hoone 
ehitamine ei ole mingi raketi teadus. Mõistliku planeerimise 
ja projekteerimise abil ning olemasolevate oskuste 
ärakasutamisel on see jõukohane igale omavalitsusele. 
Peamine on kaasata parimad spetsialisti d ja mitt e teha 
lühinägelikke järeleandmisi, milleks ikka kiusatus tekib, olgu 
põhjused siis emotsionaalsed või rahalised. Loomulikult 
tuleb arvestada loodusjõudude ja füüsikaseadustega, 
aga ka see teema on paarisaja aasta vanuste hoonete 
pikaealisuse põhjuseid uurides meile selgeks saanud. 

Esmapilgul võib tunduda, et ehitusprotsessi juhti misel ei 
ole tavalise hoone ja liginullenergiahoone ehitamisel vahet. 
Tavaarusaama kohaselt tuleb lihtsalt isolatsioonikiht teha 

Andres Laisk
Saue vallavanem

Kuno Rooba 
Saku vallavanem
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Nõlvaku Lasteaia liginullenergiahoone  
Laagri alevikus Saue vallas
Ehitusalune pind: 992 m2.
Hoone suletud brutopind: 1782 m2.
Hoone köetav pind: 1604 m2.
Nõlvaku Lasteaed on kahekorruseline ja väga  
kompaktne hoone.
Energiatõhususarv on 79 kWh/m2 aastas.
Neto kütteenergiavajadus on 15 kWh/m2 aastas.

Liginullenergiahoone – 

hoone, mille energiatõhusus on väga suur. Väga väike 
vajalik energiakogus (küte, jahutus ja soe tarbevesi) 
peaks olulisel määral pärinema taastuvatest 
energiaallikatest, sealhulgas kohapeal (päike) 
või lähiümbruses taastuvatest energiaallikatest 

Energiasäästlikkuse  
liginullenergiahoones tagab:

Nõlvaku Lasteaia projekteeris 2010–2011. aastal  
Sirkel & Mall OÜ (arhitekt Marit Vendel, konstruktor 
Raul Aripmann).
Nõlvaku Lasteaia ehitas 2011–2012. aastal Eventus Ehitus 
OÜ (projektijuht Raivo Reineberk, objektijuht Philip Klaar).
Ehituse omanikujärelevalvet teostas Tallinna Linnaehitus 
AS, projektijuht Jelena Jürgens.
Tellija Saue Vallavalitsus, rahastajad Euroopa 
Regionaalarengu Fond, Saue vald ja Saku vald. Lasteaia 
omanikud on Saue vald (5/6) ja Saku vald (1/6).
Kogumaksumus koos välisrajatiste ja mänguväljakutega on 
2 013 916 eurot (sis. käibemaksu).

• kompaktne arhitektuurilahendus ja optimaalne  
ruumiplaneering

• välispiirde väga hea soojapidavus (U < 0,1 W/m2K)
• välispiirde väga hea õhupidavus (n50 < 0,6 1/h)
• kolmekordse klaaspaketi ja soojustatud raamiga 

aknad (UW < 0,8 W/m2K)
• külmasildadeta konstruktsioonid
• päikeseenergia passiivne kasutamine (klaaspindade 

optimaalne suurus ja suund)

• väga tõhusa soojustagastusega (üle 85%) venti-
latsioonisüsteem ja soovitatavalt maa-alune ven-
tilatsiooniõhu eelsoojendus-/eeljahutussüsteem

• LED- ja luminofoorlampidega valgustus, energia-
säästlikud olmeseadmed

• võimaluse korral ökoloogiliste ehitusmaterjalide 
kasutamine.

toodetud energiast (puit ja muu biomass). Uute 
hoonete kulutõhusust tuleb arvutada hoone 
olelusringi kohta, võttes arvesse nii ehitamise, 
kasutamise kui lammutamise kulud.
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Viimastel külmadel talvedel avastasid ilmselt paljud inimesed, 
et tuliseks köetud küttekehadele vaatamata ei ole toas 
mugavat sisekliimat. Kui väljas oli 14 või enamgi miinuskraadi, 
olid toas põrandad külmad ja aknad märjad või lausa jääs. 
Peale selle võis külmades akna- ja seinanurkades peagi näha 
ka hallitust. Enamasti puudub majades soojustagastusega 
ventilatsioonisüsteem, mistõttu peame talvel taluma külma 
põrandat, akna avamisel aga tänavamüra ja tolmu.Kevadel 
ja suvel kuumenevad korterid liigselt üle, sest tavaliselt 
puuduvad akendel välised päiksevarjud. Meie laiuskraadil, 
kus päike käib madalalt, on aga seintele langev soojuskiirguse 
hulk aastas suurem kui lõunamaades. Kehva soojapidavusega 
aknad on paigaldatud n-ö tavalisel Eesti kombel hõreda 
montaaživahuga, millest külm tuul puhub lihtsalt läbi, 
talvel aga tekib akna ja seina nurka sobiv kasvukeskkond 
hallitusele. Lääne-Euroopas tihendatakse aknad tavaliselt 
peale montaaživahu ka spetsiaalsete teipide, mastiksite ja 
membraanide abil. Kuid seal on ka kliima soojem kui meil. 
Montaaživaht, nagu nimigi ütleb, on mõeldud eelkõige 
akende kinnitamiseks seina külge.Oleme Eestis juba alates 
2006. aastast tegelenud liginullenergiahoone tehnoloogia 
arendamisega meie kliimatingimustele sobivaks. See 
tehnoloogia on 1990. aastate alguses välja töötatud Saksamaal 
passiivmaja nime all. Euroopas on 2012. aastaks ehitatud 
üle 40 000 passiivmaja, mille kütteenergiavajadus on ainult 
umbes 5–10% tavaliste hoonete omast. Liginullenergiahoone 
idee on luua võimalikult kindel barjäär sise- ja väliskeskkonna 
vahele. Eluruumi üks põhieesmärke, aastaringselt ühtlane ja 
mugav 20–24º temperatuur, tagatakse sel juhul passiivselt, 
selle asemel et suuri soojuskadusid pidevalt lisatava energiaga 
aktiivselt kompenseerida. Välispiirete parema isolatsiooni 
ja soojustagastusega ventilatsiooni abil vähendatakse 
soojuskadusid määrani, kus võimsast küttesüsteemist 
loobumine annab ehitamisel rahalise kokkuhoiu. Mitmete 
suurte passiivmajaprojektide ehitusmaksumus on olnud 
isegi madalam kui tavamajadel. 

Kahtlemata tahame teha tarku valikuid ning jätta 
oma järeltulijatele sellised elamud, lasteaiad, koolid ja 
büroohooned, mis on säästlikud, mugavad ja ajakohased ka 20 
aasta pärast. Kas valida energiatõhususe miinimumnõuetele 
vastav lahendus või parim võimalik tehnoloogia? Parima 
tehnoloogiaga asjade turuväärtus püsib pikemat aega kõrgem 
kui turul hetkel küll veel müüdaval, kuid ilmselt vananenud 

tehnoloogiaga kaubal. Paradoks on see, et hinnavahe ei ole 
sellistel toodetel tihti suur. Tarbija ei oska seetõttu arvatagi, 
et mahajäänud tehnoloogiaga asja ostes annab ta müüjale 
lihtsa võimaluse teenida suurem kasum tema teadmatuse 
arvelt. Ehituse valdkonnas on praegu parim võimalik 
tehnoloogia liginullenergiahoone. Maja ehitades on tellijale 
väga oluline ka kõrge turuväärtuse pikaajaline säilimine.

2010. aasta juulikuus jõustus Euroopa Liidus hoonete 
energiatõhususe uuendatud direktiiv 2010/31/EL. Selle järgi 
peavad alates 2019. aastast kõik ehitatavad ühiskondlikud 
hooned ja pärast 2021. aastat ka kõik muud ehitatavad 
hooned olema liginullenergiahooned. Tähtajani jäänud 
6–8 aastat mööduvad väga kiiresti. Eelkõige tähendab see 
mõtteviisi muutmist, uute teadmiste hankimist ja kõrgete 
eesmärkide seadmist. Samuti väga täpset energiabilansi 
arvutamist ja iga hoone korral matkemodelleerimist juba 
selle asukoha planeerimisest alates. 

Minu käest on tihti küsitud, kas Eestis on mõistlik seada 
eesmärgiks ehitada liginullenergiahoone. Minu arvates on 
sellise eesmärgi püstitamine projekteerimisel täna ka Eestis 
majanduslikult õigustatud. Meil on olemas ennast 20 aasta 
jooksul Euroopas tõestanud passiivmajatehnoloogia ning 
tarkvara ja teadmised selliste majade projekteerimiseks. 
Ka passiivmajade ehituskomponendid – aknad, tõhus 
isolatsioonimaterjal, ventilatsiooniseadmed, õhutiheduse 
tagamise teibid ja kangad – on juba täna Eestis mõistlike 
hindadega saadaval. Isolatsioonimaterjal on väga odav ja 
kindlasti tasub praegu ehitustööd ette võttes sellega mitte 
koonerdada ning püüda saavutada liginullenergiahoone 
soojapidavuse taset. Hoonekarbi eluiga on ju vähemalt 50 
aastat, enamik maju kestab aga tegelikult veel palju kauem. 
Majanduslikult on äärmiselt ebamõistlik, kulukas ja elanikele 
ebamugav iga 10–20 aasta tagant ette võtta maja samm-
sammult rekonstrueerimine. Täna liginullenergiahoone 
tehnoloogiaga ehitatud hoonekarp on aga ajakohane ka 
50 aasta pärast, sest oluliselt madalama kütteenergia kulu 
poole kui 15 kWh/m2 aastas ei ole mõtet kunagi püüelda.

Uus Nõlvaku Lasteaed on Eesti kõige energiasäästlikum ja 
innovaatilisem avaliku sektori hoone. Saue ja Saku valla 
eesmärk on, et koostöös rajatud Nõlvaku Lasteaed oleks 
kaasaegne ka kuus aastat pärast valmimist ja vastaks hoonete 
energiatõhususe EL direktiivi nõuetele. Liginullenergiahoone 

Miks on liginullenergiahoone hea?
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tehnoloogiaga hoones on kõige suurema mugavusastmega 
sisekliima, sest selles on alati piisav kogus sooja värsket 
õhku, kõrge sisetemperatuuriga piirded talvel, vähene 
siseõhu konvektsioon ja passiivmeetoditega saavutatav 
mugav sisetemperatuur suvel. Kõik need sisekliima näitajad 
on lasteaias äärmiselt olulised, et lapsed oleksid terved ja 
võiksid hapnikurikkas ruumis keskenduda tulemuslikule 

õppetööle ja arengule, nende vanemad aga saaksid rahuliku 
südamega tööl käia.
Oma olelusringi jooksul on liginullenergiahoone peale mugava 
ja tervisliku keskkonna ka majanduslikult kõige soodsam valik, 
võimaldades summaarsest ehitus- ja kasutusmaksumusest 
säästa ligikaudu 40–50% praegu kehtivate energiatõhususe 
miinimumnõuete järgi ehitatud sarnase hoonega võrreldes.

Energiasäästliku liginullenergiahoone eelised:

• välispiirete soojad sisepinnad – isegi kõige 
külmemal ajal on seinte ja akende temperatuur 
ainult veidi madalam ruumitemperatuurist

• pole niiskuse kondenseerumise ega hallituse riski
• puudub külma õhu liikumine ruumis (tuule-

tõmme) ja jalgadel ei hakka külm
• pidev varustamine sooja ja puhta värske õhuga

• aknad võivad olla kinni, nii on majas vähem 
müra ja tolmu

• aknaid võib loomulikult ka avada, kui on soov 
linnulaulu kuulata või suveööl maja jahutada

• sõltumatus ja turvalisus, kinnisvara väikesed 
halduskulud, suur nõudlus järelturul ja püsiv hind.

Kompaktne 
arhitektuur  
ja optimeeritud 
ruumiplaneering
Väga kompaktse ja ilusa, tänapäevase funktsionaalse 
arhitektuuriga Nõlvaku Lasteaia netopind on 1620 
m2. Hoone on kahekorruseline ja rajatud soojustatud 
raudbetoonist madalvundamendile. Seinad on laotud 
õõnesbetoonplokkidest. Vahelae ja katuslae kandva 
osa moodustavad monteeritavad õõnespaneelid.

Suurima energiasäästu annab hoone kuju, ruumide 
ja akende tark planeerimine ning kompaktsus. 
Kompaktsus tähendab võimalikult väikest välispinda 
hoone ruumala kohta ning see saavutatakse 
mitmekorruselisusega ja väljaulatuvate osade 
vältimisega. Energiatõhusa liginullenergiahoone 
visuaalseks liigendamiseks on kasutatud erinevaid 
materjale ja väljaspool soojustatud piiret paiknevaid 
arhitektuurielemente. Optimaalse suurusega aknad 
püütakse maksimaalselt projekteerida lõunapoolsesse 
külge, jättes põhja poole võimalikult vähe aknaid.

Nõlvaku Lasteaia väga kompaktse hoone akendega 
peafassaad on suunatud lõunasse
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Esimese korruse lõunapoolses osas paiknevad laste rühmaruumid,  
põhjapoolses köök ja bürooruumid
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Vundamendi taldmikule toetuvad betoon- 
plokkidest kandev sein, paks polüstürool- 
isolatsioon ja sokli betoonplaat

Vaade Nõlvaku Lasteaia lõunapoolse seina 
ehitusele

Teisel korrusel paiknevad lõunapoolses osas samuti laste rühmaruumid,  
põhjapoolses aga võimlemissaal ja tehnoruum
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Välispiirde väga hea soojapidavus
Eesti kliimas peaks liginullenergiahoone seina soojustuse 
paksus olema 400–500 mm, lae soojustuse paksus  
400–700 mm ning põranda ja vundamendi soojustuse 
paksus 300–400 mm.

Alumine osa Nõlvaku Lasteaia fassaadist on 
soojustatud kolmekihilise puitkarkassi vahele 
paigaldatud klaasvillaga 

Klaasvill on kaetud hoolikalt teibitud 
tuuletõkkeplaatidega

Tuuletõkkeplaadi alumisele servale on 
teibitud tuuletõkkekangas, mille teine serv on 
liimitud sokli betoonplaadi külge, et vältida 
tuule tungimist seina ja põranda liitekohta

Ülemine osa fassaadist on soojustatud polüstüroo-
list isolatsiooniga, et erinevate viimistlusmaterjalide 
abil anda hoonele liigendatud ilme
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Katuslagi on samuti soojustatud paksu polüstüroo list 
isolatsiooniga, millele on katteks valatud betoonplaat

Nõlvaku Lasteaia liginullenergiahoone räästasõlm
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Kolmekordse klaaspaketi  
ja soojustatud raamiga aknad
-14 oC välistemperatuuri korral on selektiivklaaside ja 
argoontäidisega kolmekordse klaaspaketi ja soojustatud 
raamiga passiivmajaakna (U < 0,8 W/m2K) kasutamisel toa 
kiirgustemperatuuride vahe väiksem kui 3 oK. Tunneme 
ennast mugavalt ka ilma radiaatorita akna all ning puudub 
ebamugav külma õhu vool aknalt põrandale.

Nõlvaku Lasteaia puit-alumiinium passiivmajaaknad 
on kolmekordse klaaspaketiga. Välised automaatsed 
päikesevarjerulood väldivad ruumide ülekuumenemist.

Väga tähtis on soojapidavate akende õige paigaldamine. 
Õhupidavusteip ja kangas kinnitatakse lengile enne 
akna paigaldamist. Aken paigaldatakse kandurite või 
puitkarkassi abil soojustuskihi sisse, mitte kandva seina 
avasse. Õhupidavusteip fikseeritakse head nakkumist 
tagavale seinale õhutihedalt. Heade akende vale paigaldus 
põhjustab suure energiakulu!

Välispiirde väga hea õhupidavus
Kontrollimatud õhulekked läbi tavalise hoone piiretes 
esinevate avauste võivad põhjustada olulise soojuskao, 
külmad põrandad, niiskuse kandumise hoone 
konstruktsioonidesse ja konstruktsioonide kahjustumise. 
Lekked tekivad põhiliselt ebapiisava ehituskvaliteedi või 
tähelepanematuse tõttu:

• praod konstruktsioonides
• ebatihedad läbiviigud 
• õhutiheda kihi lõhkumine elektri-, toru- jm tööde käigus
• avatäidete ebakvaliteetne paigaldamine jne. 

Suurt tähelepanu tuleb pöörata liginullenergiahoone 
õhupidavusele. Kõikide avade ümbrused ja hoone nurgad 
peavad olema õhutihedalt teibitud. Aknad, uksed, 
põrandaplaat ja katus tuleb seina sisekrohviga ühendada 
õhutihedalt. Kõik läbiviigud peavad olema õhutihedalt 
teibitud või mansettidega tihendatud.

Tänu nendele meetmetele saavutati Nõlvaku Lasteaia 
õhulekkekatse tulemuseks vaid 0,2 hoone mahtu tunnis. 
Liginullenergiahoone õhuleke ei tohiks 50 Pa rõhu korral olla 
rohkem kui 0,6 hoone mahtu tunnis.

Õhupidavuse tagamiseks on hoone nurgad enne 
krohvimist teibitud

Elektrikaablite sisseviigud karbikutesse on tehtud 
kummimansettide abil, et vältida õhulekkeid, mis 
õõnesplokkseinas võivad tekkida
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Vaade kinnitatud aknale seestpoolt – 
õhupidavuskangas on seina külge veel liimimata

Õhupidavuskangas on liimitud seina krohvi  
külge ning selle peale paigaldatakse aknapõsed  
ja lõppviimistlus

Paigaldatud akna lengile kinnitatakse 
väljastpoolt soojustus ja tuuletõke

Õhupidavusteip ja -kangas kinnitatakse lengile enne 
akna paigaldamist

Liginullenergiahoone aken kinnitatakse 
soojustuse sees olevale karkassile

Vaade kinnitatud aknale väljastpoolt



13

Nõlvaku Lasteaia liginullenergiahoone aknasõlm
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Külmasildadeta konstruktsiooniühendused
Geomeetrilised külmasillad tekivad kohtades, kus isolatsiooni-
kihi suund või paksus muutub: 

• välisseina nurk 
• aknalengi kinnitus seinakonstruktsioonile jne. 

Konstruktiivsed külmasillad esinevad seal, kus kõrgema 
soojusjuhtivusega materjalid läbivad isolatsioonikihti:

• konsooltalaga rõdud ja erkerid
• varikatuste ja päikesevarjude kinnitused
• välisseina ja põranda liitumine hoone soklisõlmes jne. 

Külmasildade mõju vähendamiseks tuleb nii palju kui võimalik 
hoiduda katkestamast isolatsioonikihti. Kui see osutub 
vältimatuks, siis tuleb isolatsioonikihti läbistav materjal 
valida võimalikult väikese soojusjuhtivusega (nt kandvates 
seintes saab kasutada vahtklaasi ja poorbetooni). Sooja 
välispiirde loomisel tuleb vältida suuremaid külmasildu, sest 
peale transmissioonikadude suurendamise võivad need 
ekstreemsemates oludes kaasa tuua ka kondenseerunud vee 
ja hallituse tekke piirde sisepinnal.

Külm tuulekoda toetub taldmikule kandva 
põhiseina isolatsiooni katkestamata, et vältida 
külmasildasid

Vundamenti läbivad polüstüroolplaatidega 
täidetud avad, et vähendada taldmikust lähtuva 
külmasilla mõju
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Nõlvaku Lasteaia liginullenergiahoone soklisõlm
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Päikeseenergia kasutamine
Päikeseenergiat passiivselt kasutava maja projekteerimise 
tehnikaid on maailmas praktiseeritud tuhandeid aastaid. 
Seda tehti praktilisest vajadusest enne mehaanilise kütte 
ja ventilatsiooni leiutamist ning see on säilinud paljude 
maade traditsioonilises arhitektuuris. Iidsetes kultuurides 
arvestati elumajade ehitamisel hoone suunda päikese 
suhtes, hoone termilist massi ja ventilatsiooni. Esimestena 
kasutasid arenenud päikesearhitektuuri ja linnaplaneerimise 
meetodeid kreeklased ja hiinlased, orienteerides oma 
majad lõuna suunas, et saada valgust ja sooja. Nõlvaku 
Lasteaia hoone kasutab päikeseenergiat passiivselt 
(akumuleerub hoone termilisse massi läbi akende) ja 

aktiivselt (termiliste päikesekollektorite abil, mille kogupind 
katusel on 55 m2). Akumulatsioonipaakide kogumaht on 
5 m3. Päikeseküttesüsteemi efektiivsus on 26% ning see 
katab 37% hoone kütmise ja tarbevee soojendamise energia 
aastasest koguvajadusest.

Kattes kogu katuse lisaks termilistele päikesekollektoritele ka 
fotoelektriliste päikesepaneelidega, oleks Nõlvaku Lasteaia 
hoone tulevikus võimalik muuta netonullenergiahooneks.

Nõlvaku Lasteaia kütteallikad on maasoojuspump, 
termilised päikesekollektorid ja pelletiahi, mida juhitakse 
automaatikasüsteemi abil.

Aknad paiknevad peamiselt lõunafassaadis,  
et päikeseenergiat maksimaalselt ära kasutada

Vaatele varjatud põhjaküljes aknad praktiliselt 
puuduvad, sest otsese päikesekiirguse puudu-
mise tõttu on aknad seal külmal talvel suure 
soojuskao põhjustajaks

Katusel paiknevad termilised päikesekollektorid
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Nõlvaku Lasteaia küttesüsteemi põhimõtteskeem

Päikeseküttesüsteem suudab aprillist oktoobrini katta suure osa hoone kütmiseks ja tarbevee 
soojendamiseks vajalikust energiast
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Väga tõhusa soojustagastusega (üle 85%) 
ventilatsioonisüsteem
Parima võimaliku sisekliima loomiseks juhitakse Nõlvaku 
Lasteaia suure kasuteguriga ventilatsioonisüsteemi 
ruumides paiknevate CO2-andurite abil. Mängu- ja 
magamisruumid, võimlemissaal, muusikasaal ja 
loovustuba on varustatud CO2-andurite ning VAV-
klappidega. Nendes ruumides hoiab hooneautomaatika 
juhtprogramm CO2-sisalduse normi piires, reguleerides 
ruumidesse antava ja väljatõmmatava õhu hulka. See 
süsteem tagab ka parima võimaliku õhuniiskuse. Talvel 
kasutatakse ruumides ka ultraheli-õhuniisuteid.

Suvist aktiivset jahutamist välditakse väliste ruloode 
juhtimisega lääne- ja lõunapoolsete akende ees. 
Hoone seinale on paigaldatud päikeseandur ning 
hooneautomaatika juhtprogramm avab või sulgeb 
rulood vastavalt vajadusele. Peale selle kasutatakse 
automaatikasüsteemi juhitavat öötuulutust (ventilaatorid 
töötavad täisvõimsusel), kui välisõhu temperatuur on üle 
+12 °C ning ruumi temperatuur on üle +23 °C.

CO
2
-andurite abil juhitav VAV-klapp Nõlvaku Lasteaias on kasutusel soojustagastusega 

ventilatsiooni keskseadmed, mille kasutegur on 90%

Nõlvaku Lasteaia välised automaatsed 
päikesevarjerulood
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LED- ja luminofoorlampidega valgustus,  
energiasäästlikud majapidamisseadmed
Nõlvaku Lasteaia valgustussüsteem on tehtud võimalikult 
lihtne ja minimaalse hooldusvajadusega: 

• kasutatud on pika kasutuskestusega valgusallikaid 
(10 000 – 20 000 h)

• kvaliteetset valgust nõudvates ruumides on 
automaatjuhtimisega luminofoorlambid

• välisterritooriumi, pesu- ja abiruumide ning 
kohtvalgustuse valgusallikad on kvaliteetsed  
LED-lambid.

Automaatikasüsteemi abil reguleeritakse ja 
kontrollitakse hoone valgustust, ventilatsiooni- 
ja küttesüsteemi. Juhtimis- ja andurisignaalid, 
seisundinäidud ning alarmid on ühendatud keskse 
automaatikasüsteemiga.

Lasteaia tehnosüsteemide keskseks juhtimiseks, jälgimiseks 
ja haldamiseks kasutatakse puutetundlikku LED-paneeli koos 
vajaliku visualiseerimistarkvaraga. Automaatikasüsteemi 
saab jälgida ja juhtida ka Interneti kaudu.

Soojussõlme jälgimine ja juhtimine toimub 
hooneautomaatika abil. Hooneautomaatika haldab kõiki 
kütteallikaid (maasoojuspump, päikesepaneelid ja pelletiahi) 
ning seab erinevate kütteallikate töötamise prioriteedid 
vastavalt olukorrale.

Lasteaia rühmaruumide mikrokliimat (temperatuuri, 
niiskust, CO2-sisaldust) saab jälgida hooneautomaatika 

süsteemis. Ruumides on temperatuuri võimalik muuta ka 
seinal paikneva mooduli abil. 

Ruumide temperatuuri ja õhuvahetust reguleeritakse 
peale aeg- ja sündmusprogrammi ka ruumi hõivatuse 
järgi. Automaatikasüsteem aitab saavutada suurima 
energiasäästu ja mugava mikrokliima.

Rühmaruumides paiknevatel nõudepesumasinatel on 
ka sooja vee sissevooluühendus, mis väldib otseelektri 
kasutamist nõudepesuvee soojendamiseks (hoone jaoks 
toodavad sooja tarbevett termiline päikesekollektor ning 
suure kasuteguriga maasoojuspump).

Automaatikasüsteemi juhtimise puutetundlik  
LED-paneel ja pelletiahi Nõlvaku Lasteaia fuajees

Ökoloogilised ehitusmaterjalid
Ökoloogilised ehitusmaterjalid on head keskkonnale, 
sisekliimale ja tervisele. Nende tootmisprotsess on 
vähese CO2-heitega ja nende kasutamisel eraldub 
vähe lenduvaid toksilisi ühendeid. Ökoloogilised 
ehitusmaterjalid on puit ja puidust toodetud materjalid 
(puitvill, -kiud, paber ja tselluvill), savi, looduslikud 
värvid, õlid, looduslikud kivid jms.

Nõlvaku Lasteaias on põrandakattena kasutatud 
naturaalset linoleumi, puitparketti ja keraamilisi plaate. 
Seinad on värvitud looduslikest toorainetest toodetud 
pestava vaiguvärviga, mis ei erita kahjulikke aineid ja 
on seetõttu sobivaim lastele mõeldud ruumidesse. 
Mürasummutuseks on laes kasutatud puitvillplaate. 
Suur osa välisfassaadist on kaetud naturaalse puiduga.



Nõlvaku Lasteaed on Saue ja Saku 
valdade koostööprojekt
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