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„Päevavalgus ja aken“ 
  



Mis on energeetiliselt hoone nõrgim 
lüli? 



Socrates in Ancient Greek 
 

Socrates began his discourse by asking a question: „ When someone wishes to 
build the proper house, must he make it as pleasant to live in and as useful it 
can be?“ After his students answered in the affirmative, the master then 
asked, „ Is it not pleasant to have the house cool in summer and warm in 
winter?“ And when the student assented to this as well, Socrates then closed 
the discussing by affirming, „Now in houses whth a southern orientaton, the 
sun’s rays penetrate into the covered porches, but in summer the path of the 
sun is right over our heads and above the roof, so we have shade… 
 
 

Let it shine The 600 year story of solar energy, J. Perlin 
 

 
 

  



Aristoteles in Ancient Greek 
 

„What type of housing are we to build for slaves and freemen, for women and 
men, for foreigners and citizens?“ And then he answered, „For well-being and 
health, the homestead should be airy in summer and sunny in winter. A 
homestead possessing these qualities would be longer than it is deep; and its 
main front would face south. 
 

Let it shine The 600 year story of solar energy, J. Perlin 

 
 

  







Mis on akna eesmärk? 
  



• Korra kardinad suletud suur toenäosus, et sellisesse 
asendisse nad jäävadki 

Pilvine ilm 

Päikesepaisteline 
ilm 







Kui mitu aastat tagasi avastati 
päikesekell ja kes olid avastajad? 



Ca 4000 aastat tagasi hiinlaste poolt 















Kus veedab inimene enamuse 
ajast? 

  



Mis on (millistest komponentidest 
koosneb) hoone sisekliima? 

  



Soojuslik sisekliima  
(Temperatuur, niiskus, tõmbus) 

 

Õhu kvaliteet  
(Gaasilised saasteained ja tahked osakesed) 

 

Valgus  
(Otsene päikesekiirgus ja hajuskiirgus) 

 

Müra  
(müratase, vibratsioon) 

 

jm õhu ionisatsioon ja 
elektromagnetlained 

  



Mis tarbib hoones energiat? 
  



Kui targad me oleme? 
 

Kas me oleme 2021 valmis? 
  



Allikas: wikipedia 





 Haab                saar             pärn 





Burning mirror 
http://www.math.nyu.edu 
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TTÜ vana raamatukogu 

Otsene päikesekiirgus 
tekitab räigust 





Judging from the crowd’s reaction, round 
two’s lively debate was the most 
entertaining moment of the talk, quickly 
focusing on the Shard’s lack of solar 
shading. Richard Mawer clarified that the 
solar strategy relies on automatic internal 
blinds to provide shading. Ken claimed the 
Shard was a greenhouse, and oddly Richard 
agreed. On a building of such a massive 
scale, is an internal shading system the right 
option? 



Päevavalguse kavandamine hoone 
planeerimisel=suurima 

kasuteguriga rohelise energia 
kasutamine!!!!  

  



Mis on päevavalgus? 
  

• Päevavalgus on üldise päikesekiirguse nähtav osa. Päevavalgus 
koosneb päikesevalguse ja taevavalguse kombinatsioonist, kus 
päikesevalgus on otsese päikesekiirguse nähtav osa ja taevavalgus 
taeva hajukiirguse nähtav osa. 

PÄIKESEKIIRGUS HAJUSKIIRGUS 



Päevavalgustegur 
  

• Päevavalgustegur jaguneb keskmiseks 
päevavalgusteguriks ja minimaalseks päevavalgusteguriks 

• Päevavalgustegur D-on antud tasandi mingis punktis 
eeldatava või teadaoleva heledusjaotusega taevavõlvi 
poolt otse või kaudselt tekitatava valgustiheduse ja 
sama, kuid varjamata terviktaevavõlvi all oleva 
rõhttasandi valgustiheduse suhe 

Seesmine valgustihedus  
Väline hor. valgustihedus, pilvise taevaga  

D =   x 100   

   D < 2 ~ Pime 
   D > 2 ~ Päevavalgusküllane  

   Dmaks. – Dmin. > 20 ~ Liigne kontrast (räigus)   



Päevavalgusteguri arvutus 
  
Vastavalt EVS 894 Loomulik valgustus siseruumides esitatud 
soovitustele loetakse heaks tavaks olukorda, mil keskmine 
päevavalgustegur on vähemalt 2%. 
  
Keskmise päevavalgusteguri arvutamiseks kasutaktakse vastavalt 
EVS 894 Loomulik valgustus siseruumides esitatud valemit 
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Kus: 
T on klaaside hajusvalguse läbivustegur; 
 

Aw on kogu akna klaasitud ala (m2), mis asub tööpinnast kõrgemal;  
 

Θ on nähtava taeva nurk (kraadides); 
 

m on aknaklaasi määrdumise mõju;  
 

A on lae, põranda ja seinte kogupindala (sisaldades aknaid), m2;  
 

R on sisepindade peegeldustegurite kaalutud keskmine. Valgete 
lagede ja keskmise peegelduvusega ruumide puhul võib esialgsetes 
arvutustes selle väärtuseks võtta 0,5.  



(Rights of light) Õigus päikesele 
elamutes. (Kontorites nõuet ei ole 

pigem blokeerida) 



 
Planeeringute koostamisel tuleb hoonete asukoht ja 
orientatsioon valida selliselt, et oleks tagatud piisav 
insolatsioon päevas ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. 
augustini. Insolatsiooni kestus eluruumides on piisav kui  2,5-
tunnine katkematu insolatsioon või 3-tunnine katkestustega 
insolatsioon on tagatud kuni 3-toaliste korterite puhul 
vähemalt ühes toas, nelja või enama tubade arvuga korterite 
puhul vähemalt kahes toas. Toaks loetakse ka kööktoad ja 
kööginurgaga toad.  

Otsene päikesekiirgus elamutes/eramutes 

12.00 13.00 14.00 



• Insolatsiooni kestus on piisav, kui 2-tunnine katkematu 
insolatsioon on tagatud 2- ja 3-toaliste korterite puhul 
vähemalt kahes toas, nelja või enama tubade arvuga 
korterite puhul kolmes toas.  
 
• Uusehitiste planeerimisel ja projekteerimisel tuleb 
tagada olemasolevates korterites piisava insolatsiooni 
säilimine, kusjuures insolatsiooni kestuse vähenemine ei 
tohi ületada 50% esialgsest kogukestusest vaadeldavas 
toas. Kui korteri insolatsioon ei ole piisav, siis 
insolatsiooni kestuse vähendamine ei ole  lubatud ja 
suurendamine ei ole kohustuslik.  
 
• Avalikes huvides võib kohalik omavalitsus lubada piisava 
insolatsiooni kestuse vähendamist 0,5 tunni võrra 
väljakujunenud tänavastruktuuriga, tiheda hoonestusega 
aladel tänavaseina väljaehitamise võimaldamiseks. 
 
 



NY 1932 wikipedia 





Mitu tundi kestab pikim ja lühim päev 
Tallinnas (päikese tõus kuni loojang)? 



Tallinnas on pikim päev 18 h 40 min ja 
lühim 6 h 02 min. 





Mis on Tallinna laiuskraad?  



Mis kuupäeval ja kellaajal on Tallinnas 
päikese kõrgusnurk maksimaalne ja 
millal minimaalne? Kui suured on 

päikese kõrgusnurga maksimaalne ja 
minimaalne väärtus?  



Maksimaalne on päikese kõrgusnurk 21. 
juuni keskpäeval 54,3˚ ja minimaalne 

21 detsembri keskpäeval 7,3˚  



Päikese nurgad on samad 21 mai ja 
21…?  



21 juuni 

21 mai/juuli 

21 aprill/august 

21 märts/september 

21 veebruar/oktoober 

21 jaanuar/november 

21 detsember 



Dec. 21 

Mar./Sept. 21 

June 21 



     Päikese Kõrgusnurk keskpäeval: 
 

Kõrgusnurk = 90o - laiuskraad + Deklinatsioon 

 
Laiuskraad ~59,2o 

 
Deklinatsioon: Detsember 21     =       -23.5o 
  Märts/Sept. 21   = 0o 
  Juuni 21     =     +23.5o 

 

 Päikese kõrgusnurk keskpäeval Tallinnas: 

 Dets. 21      90o – 59,2o - 23.5o   =  7,3o 

 Sept./Mar. 21    90o – 59,2o + 0o          =  30,8o 

 June 21           90o – 59,2o + 23.5o   =  54,3o 



Mitu minutit, tundi või päeva aastas 
paistab päike Tallinnas 

põhjafassaadile? 







Millega tegu? 



Mis laiuskraadil asub põhjapolaarjoon 
ja millisel laiuskraadil lõunapolaarjoon? 



PÄIKESEKIIRGUS 

EI!! 

HAJUSKIIRGUS 

JAH!! 

Rusikareegel: Kontorites blokeeri otsene 
päikesekiirgus aga kavanda majad nii et neis 

oleks piisavalt hajuvalgust  





Juhul kui sa seda reeglit ei jälgi... 



Soojus 



Palav Külm 

Juhul kui sooja eraldumine ei taga kehatemperatuuri 37ºC käivitub 
lisajahutust tekitav higistamine. Keha pinnalt auruv vesi jahutab 

efektiivselt, kuid märg keha on siiski ebameeldiv. 

Kui kehast eralduv soojavool on liiga suur, siis keha jahtub, ihu 
pinnatemperatuur langeb ning sooja loovutamine väheneb. Käivitub 

sooja tekitav lihasevabin. Kõik see tundub ebameeldiv. 



 

Milline kehaosa hakkab kõige 
esimesena „külmavärisema“? 



 

Kaelalihased on esimesed, keha üritab 
säilitada peaaju temperatuuri 



 

Inimese keha ei ole võimeline tekitama olukorda, et osal 
kehast veresooned ahanevad, teisel osal aga laienevad. 
Keha soojusregulatsioon ei suuda täita vasturääkivaid 
korraldusi. Tekkinud olukorras leiab aset organismi osaline 
alajahtumine, mille tulemuseks on ebamugavustunne ja/või 
külmetushaigused. 



• Korra kardinad suletud suur toenäosus, et sellisesse 
asendisse nad jäävadki 

Pilvine ilm 

Päikesepaisteline 
ilm 



Mis sarnasus? Mis erinevus ? 









PÄIKESKIIRGUS 

„JAH“!! 
HAJUSKIIRGUS 

JAH!! 

Rusikareegel: Eramu kavandamisel 





Kas kuu on valgusallikas? 



Leia pildilt terminaator….. 



Video 





Tänan tähelepanu eest! 

Email hendrik.voll@ttu.ee 
Telefon 6202510 
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