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ENERGIAAUDITI  ARUANNE  
Hoone aadress: Allika5, Valga linn 1 

Ehitisregistri kood: 111032615 2 

Tellija: Valga Linnavalitsus  
Ühistu registrikood:   

Kontaktisik: Ivar Mitri  

Telefoni nr. ja E-mail: 50 47814  
Fax nr: -  

Auditeerimise kuupäev: Veebruar-märts. 2007 a.  
Raporti väljaprintimise kuupäev: 13.04.2007  

Raporti esitamise kuupäev: 13.04.2007  

Raporti nr: EAR-2007/402-50  
Koostaja: Viljar Vaher  

Telefoni nr: 58 056 107  
E-mail: viljar@energiaaudit.ee  

 
Ülevaatuse metoodika 
  Energeetiline auditeerimine hõlmas Valga  linnas asuva korterelamu piirdetarindeid ja 
tehnosüsteeme. Ülevaatus viidi läbi visuaalselt, tuginedes olemasolevale dokumentatsioonile ja 
joonistele ning valdaja küsitlustest saadud andmetele. 
Auditeerimine viidi läbi kolmeastmelisena: a) hoone lähteandmete kogumine (üldandmed, 
energiatarve) valdajale väljasaadetud küsitluslehe abil; b) hoone inspekteerimine ja küsitluslehe 
täitmine; c) kogutud andmete põhjal insenertehniliste ja majanduslike arvutuste sooritamine ning 
auditiraporti koostamine.  
 
Hoone tehnilise seisundi kirjeldus 
    5 – korruseline, kuue trepikojaga, hoone on ehitatud 1960-date lõpuaastatel 
Hoonel on viilkatus. Katuse kattematerjaliks on plekkmaterjal.  
Katuslagi (pööning) on soojustatud umbes 100mm korgiga ja aluseks ning täiteks on räbu ja liiv.  
Katuse kandetarindid on puidust ja normaalses seisukorras. Katuslael (pööningul)on tuulutus. 
Vahelaed on monteeritav raudbetoon,  paksusega 280 mm. Katuslae paksus on 340 mm. 
Hoonel on  madalvundament, sokli osa konstruktsiooniks on raudbetoonist suurplokk ja tellis.  
Sokkel on krohvitud, kuid soojustamata.  
Hoone välisseinad on suurplokist (gaasbetoon). Seinte soojustehniline olukord on üsna hea. 
Trepikodade aknad on vanad ja amortiseerunud puitaknad. Aknad ei sulgu täielikult ja akende 
äärtes on külmasillad ja läbivad õhuvahed. 
Välisuksed on amortiseerunud puituksed. Trepikoja vaheuksed on  puituksed. Uste seisukord on 
halb,  vajavad vahetamist. 
Korterite aknad ja rõdud – puit ja PVC. Osa rõdusid on kinni ehitatud, mis rikuvad hoone visuaalset 
ilmet. Pakettakende- ja rõdude osakaal on 40 %, kuid see muutub. 
Keldri aknad on puitaknad, mis on amortiseerunud ja oleks soovitav vähemalt tihendada korralikult, 
aga parem oleks välja vahetada PVC akende vastu.  
Keldri akende vahetamisel oleks soovitatav osa aknapinda kinni ehitada ja soojustada. Akna kõrgus 
võiks olla 200-250mm, et ei oleks võimalik väljastpoolt keldri tungida. 
Hoone on ühenduses linna kaugküttevõrguga. Kaugkütte hind on täna 623,95 EEK/MWh. Soojuse 
kulu mõõdetakse soojusmõõtjaga. Alates 01 juuli 2007 tõuseb kaugkütte käibemaks 18 % -le  
Hoone on ühenduses AS Eesti Energia elektrisüsteemiga. 
Veevarustus ja kanalisatsioon on ühendatud välisvõrguga.
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1.  Energiaauditi põhitulemused - Energiasäästu meetmed  
 
 

Objekti osad Osa 
nr. 

Parandusmeetmed Pindala
/maht 
/kogus 

Hinnang 
meetme 

maksumusele, 
 
 

tuh. krooni 

Hinnanguline 
energiasääst, 

 
 
 

MWh/a 

Hinnanguline 
energiasääst, 

 
 
 

tuh kr/a 
 

Liht- 
tasuvus 

aeg, 
 
 

aastat 

Meetme 
eluiga, 

 
 
 

aastat 

 
Hoone piirded 

 
2.2 

 
Välispiirete: 

soojustamine, 
vahetamine, 

renoveerimine 
 

 
Vaata 
audit 
lk. 20 5 805,28 333,05 235,566 24,64 40 

 
Küttesüsteem 

 
3.5 

 
Küttesüsteemi 
renoveerimine 

 

 
Vaata 
audit 
lk. 25 

 

535 104 73,565 7,3 15 

 
Passiivmaja 

kontseptsioon 
 

 
3.7 

 
Õhk-vesi 

soojuspumpade 
kasutamine 

 
Vaata 
audit 
lk. 30 

 

1 400 518,40* 366,278** 3,82 20 

*     Soojusenergia kokkuhoid 
**   Kokkuhoid koos soojuspumpade omatarbega.
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1.1    Üldine informatsioon  
 

Ehitusaasta 1960 – date lõpp 3 

Hoone funktsioon Korterelamu 4 

Minimaalne korruste arv 5 5 

Maksimaalne korruste arv 5 6 

Suletud netopind  4996,1 7 

Korterelamu korral korterite arv 90 8 

Eluruumide pindala (eluruumide korral), m2 4005,1 9 

Korterelamu korral mitteeluruumide arv - 10 

Korterelamu korral mitteeluruumide pind, m2 - 11 

Köetav pind, m2 4996,1 12 

s.h. eluruumide köetav pind, m2 4005,1 13 

Hoone maht (maapealne + maa-alune), m3 18121 14 

Hoone soojuskadudega kubatuur 13020  

Kelder: jah/ei jah  

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei ei  

Eluruumide köetav sisekubatuur, m3 10120  

Trepikodade ja koridoride köetav sisekubatuur, m3 1080  

Mitteeluruumide köetav sisekubatuur,m3 -  

Keldri(tinglikult köetav) sisekubatuur, m3 1820  

 
1.2  Läbi viidud rekonstrueerimis/renoveerimistööd  

Aasta Töö nimetus ja maht 
2005-2006 Katuse renoveerimine 
2006-2007 Kütte- ja veepüstakute ventiilide vahetus 
2006-2007 Elektrisüsteemi renoveerimine 

2006  1-3 trepikoja väliskanalisatsioonitorude vahetus 

 
 1.3   Energia- ja veevarustuse üldiseloomustus  

Küttesüsteemi liik kaugkeskküte 15 

Kütte liik ( lokaal keskküte korral) - 16 

Küttegaasi paigaldiste liik - 17 

Elektri liik 220/380 V 18 

Veevarustuse liik võrk 19 

Pesemisvõimaluse liik vann/dušš 20 

Sooja tarbevee ettevalmistamine  lokaalne kaugkütte baasil 21 

Teised kasutusel olevad küttesüsteemid  elektriküte  

Tegelik kütte liik -  

Kas küttesüsteem on varustatud üldise 
soojuskulu mõõturiga:  jah/ei 

 
jah 

 

Kas on kasutusel individuaalne soojuskulu 
mõõtmine korteromandites:  jah/ ei 

 
ei 
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 Vee- ja energiakulu kokkuvõte  
 
Tellijalt saadud andmeid ja sooja vee soojusenergiat ning sooja vee kulu arvesse võttes,  
on arvutatud (2004-2006 aasta, nelja suvekuu tarbimise järgi) 
 
2004-2006 aasta keskmine soojusenergia kogus, soojale veele, koos kadudega : 
 
                                           1m3 =  171,40  kWh 
 
Soojusenergia kogus soojale veele, ilma kadudeta: 
 s.t. veesoojendamine 13 oC ( külma vee temperatuur soojussõlmes)   
kuni 51  oC (süsteemi siseneva sooja vee temperatuur)  
ning soojuskaod plaatsoojusvahetis kuni 10  % 
 
                                           1m3 = 58,75   kWh     
Selgitus: 
Kogu soojale vee kuluvast soojusenergiast (MWh) kulub 
                                                        vee soojendamiseks  58,75 / 178,06  =  ca 34 %  
ja soojuskadudeks, vee tsirkuleerimisel                                                   =  ca 66% 
Kao osakaal (sooja vee tsirkuleerimisel süsteemis) on keskmine 
On valitud õige soojaveeringluspump 
 
 
Võimalused kao vähendamiseks:  
 
- Sooja vee torude eraldi parem soojustamine. 
  Torud on üldiselt halvasti isoleeritud, soovitav paigaldada uus koorikisolatsioon. 
- Erinevate temperatuuride, erinevatel kellaaegadel kasutamine, koos sooja vee   
   tsirkulatsioonipumba erinevate režiimidega (erinev vee liikumise kiirus süsteemis) 
- Teostada regulaarselt, vähemalt iga kahe aasta järel (soovitavalt iga suvi), plaatsoojusvaheti    
   läbipesu. 
-  (vaata ka Lisa III ja IV) 
        
 
* 
Kui külma vee või süsteemi siseneva sooja vee temperatuurid muutuvad, siis kogu arvutus muutub. 
Arvutus on tehtud auditi teostamise ajal (märts  2007), kohapeal mõõdetud vaatlusandmete järgi. 
 
Kanalisatsiooniga on olnud probleeme. Torud on vanad malmtorud. Torustik on umbes olnud õues.  
Soovitav on kanalisatsioonitorud püstakute kaupa välja vahetada. 
1-3 trepikoja kanalisatsioonitorud(väljaviik õue) on vahetatud PVC torudega
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Sooja vee soojusenergia arvutamise ja  tarbimise kokkuvõtte tabelid  
 

Küte:  623,95 EEK / MWh     

Elektrivarustus: 220/380 V      

Elekter: päevane 1,262 EEK / kWh     

Vesi:  27,70 EEK / m3     
 
 

Soojus- Küte Soe vesi Soe vesi Külm vesi Üldtarbe- Elekter 
tarbimine         vesi päevane 2001 

MWh MWh MWh m3 m3 m3 kWh 

jaan 100,7       121,1 475 1102 

veebr 108,5       139,5 547 970 

märts 114,3       140,3 550 1067 

apr 108,6       132,3 519 1177 
mai 65,0       143,6 563 911 
juuni 1,7 -6,1 7,8 133,4 389,6 523 357 
juuli 27,2 19,3 8,0 135,4 395,6 531 298 
aug 15,3 7,4 7,9 133,6 390,4 524 261 
sept 17,7 10,2 7,5 128,0 374,0 502 308 
okt 21,7       105,1 412 480 
nov 44,8       89,5 351 686 
dets 119,0       131,8 517 1187 
kokku 744,3 654,2 90,1 1533,6 4480,4 6014 8804 

 
 

Soojus- Küte Soe vesi Soe vesi Külm vesi Üldtarbe- Elekter 
tarbimine         vesi päevane 2002 

MWh MWh MWh m3 m3 m3 kWh 

jaan 150,0         503 1251 
veebr 155,1         307 1153 
märts 122,0         452 962 
apr 96,9         404 1161 
mai 21,1         434 291 
juuni 17,6 12,0 5,6 95,4 278,6 374 234 
juuli 20,2 13,5 6,7 114,2 333,8 448 240 
aug 19,7 13,7 6,0 102,3 298,7 401 334 
sept 22,1 15,5 6,6 111,9 327,1 439 264 
okt 24,3         390 1109 
nov 92,6         439 510 
dets 110,5         437 1320 
kokku 852,1 776,7 75,3 1282,1 3745,9 5028 8829 
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Soojus- Küte Soe vesi Soe vesi Külm vesi Üldtarbe- Elekter 

tarbimine         vesi päevane 2003 

MWh MWh MWh m3 m3 m3 kWh 
jaan 146,46 127,19 19,27     419 1399 
veebr 163,13 139,04 24,09     467 1382 
märts 136,93 114,96 21,97     475 1193 
apr 106,68 85,17 21,51     388 1234 
mai 77,18 54,23 22,95     451 947 
juuni 27,48 21,10 6,38 108,6 317,4 426 479 
juuli 21,94 15,51 6,43 109,4 319,6 429 426 
aug 19,88 13,78 6,10 103,8 303,2 407 460 
sept 17,38 11,21 6,17 105,1 306,9 412 496 
okt 22,82 0 22,82     422 474 
nov 56,02 34,67 21,35     395 1005 
dets 97,27 75,19 22,08     434 1237 
kokku 893,17 816,39 76,78 1306,9 3818,1 5125 10732 

  
 
 
 

Soojus- Küte Soe vesi Soe vesi Külm vesi Üldtarbe- Elekter 

tarbimine         vesi päevane 2004 

MWh MWh MWh m3 m3 m3 kWh 

jaan 102,2 95,1 7,1 120,6 285,4 406 1237 

veebr 142,0 134,8 7,2 122 295 417 1349 

märts 129,4 122,2 7,2 122,4 301,6 424 1293 

apr 96,4 88,9 7,5 128 237 365 1180 
mai 62,9 55,4 7,5 128,3 284,7 413 1220 
juuni 20,3 15,8 4,6 77,8 317,2 395 853 
juuli 14,6 9,5 5,1 86,7 316,3 403 409 
aug 14,7 9,9 4,8 81,1 318,9 400 388 
sept 13,8 9,3 4,5 76,2 317,8 394 388 
okt 19,2 13,0 6,2 105,8 366,2 472 514 
nov 74,6 69,7 4,9 83,2 337,8 421 448 
dets 91,7 87,1 4,6 78 322 400 1185 
kokku 781,8 710,7 71,1 1210,1 3699,9 4910 10464 
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Soojus- Küte Soe vesi Soe vesi Külm vesi Üldtarbe- Elekter 

tarbimine         vesi päevane 2005 

MWh MWh MWh m3 m3 m3 kWh 

jaan 136,5 129,0 7,4 126,8 246,2 373 725 
veebr 132,7 124,8 7,9 134,1 270,9 405 963 
märts 133,9 126,4 7,5 128,1 302,9 431 868 
apr 67,6 60,0 7,7 130,4 264,6 395 831 
mai 38,0 31,0 7,0 119,8 298,2 418 502 
juuni 18,0 11,8 6,1 104,5 269,5 374 378 
juuli 16,7 10,4 6,3 107,1 296,9 404 599 
aug 15,4 8,9 6,4 109,7 320,3 430 373 
sept 18,5 12,2 6,3 107,4 306,6 414 453 
okt 18,5 11,7 6,8 116,3 303,7 420 928 
nov 52,0 45,6 6,5 109,9 274,1 384 1247 
dets 126,1 119,4 6,7 113,6 279,4 393 1325 
kokku 773,8 691,1 82,7 1407,8 3433,2 4841 9192 

  
 
 
 

Soojus- Küte Soe vesi Soe vesi Külm vesi Üldtarbe- Elekter 

tarbimine         vesi päevane 2006 

MWh MWh MWh m3 m3 m3 kWh 

jaan 170,4 163,0 7,4 126,0 267,0 393 868 

veebr 136,4 130,5 5,9 100,3 249,7 350 1083 

märts 115,3 108,3 7,0 119,4 289,6 409 952 

apr 70,1 62,0 8,0 137,0 290,0 427 814 

mai 19,6 12,5 7,2 121,8 278,2 400 394 

juuni 17,8 11,7 6,0 102,9 273,1 376 350 

juuli 14,8 8,1 6,7 114,2 279,8 394 367 

aug 16,6 11,1 5,4 92,0 301,0 393 417 

sept 19,8 13,2 6,6 112,6 273,5 386 417 

okt 49,4 42,8 6,6 112,4 277,6 390 745 

nov 88,0 81,4 6,6 112,1 273,9 386 963 

dets 91,2 84,4 6,8 116,5 297,5 414 938 

kokku 809,4 729,0 80,3 1367,3 3350,7 4718 8308 
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Energiasäästu arvutused on tehtud, lähtudes Valga linna klimaatilisest tingimusest. 
ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi Valga MJ andmetele 
 
Köetavates ruumides: 
 
Kraadpäevade arv:    (19 oC –(- 0,0))   * 241 = 4575  kraadpäeva (KRP). 
Aasta kraadtundide arv:  4575 * 24 = 109 800 kraadtundi (KRT).  
Toatemperatuur  20-22 oC, arvutustemperatuur(tasakaalustustemperatuur) 19 oC. 
 
Mitteköetavates ruumides ( kelder ) 
 
Kraadpäevade arv:    (10,5 oC –(- 0,0))  * 241 = 2545 kraadpäeva (KRP). 
Aasta kraadtundide arv:  2545 * 24  = 61 080 kraadtundi (KRT).  
Temperatuur  12-15 oC, arvutustemperatuur 10,5 oC. 
 
 
Mitteköetavates ruumides (trepikoda) 
 
Kraadpäevade arv:    (15 oC-(- 0,0 oC )) * 241 = 3617 kraadpäeva (KRP). 
Aasta kraadtundide arv:  3617 * 24 = 86 808 kraadtundi (KRT).  
Temperatuur  16-18 oC, arvutustemperatuur 15 oC. 
 
 
 
Standardaasta (paljude aastate keskmine tasakaalustustemperatuur 18 oC 
 
Kraadpäevade arv:    (18 oC –(- 0,0))   * 243 = 4374  kraadpäeva (KRP). 
Aasta kraadtundide arv:  4374 * 24 = 104 976 kraadtundi (KRT).  
 
 
Valga linna tegelikud  kraadpäevad 2002-2006 
 

Kuud normaalaasta 2002 2003 2004 2005 2006 
jaan 708 641 776 792 597 764 
veebr 658 504 679 635 717 743 
märts 585 506 577 556 743 690 
apr 380 348 428 358 384 365 
mai 203 133 187 239 209 202 
juuni 98 57 122 125 93 71 
juuli 52 12 15 45 19 18 
aug 81 22 83 54 57 32 
sept 222 208 185 175 152 135 
okt 384 515 434 369 356 291 
nov 529 554 464 555 462 457 
dets 675 843 555 553 672 447 
Summa 4575 4343 4505 4456 4461 4212 

 
Märkus: Kraadpäevad tabelis on tasakaalustustemperatuuriga 18 oC 
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Mõõtmisvahendite kirjeldus 
 
nr Seadme nimetus Seadme tüüp Tehnilised andmed 
1 Kontaktivaba 

infrapunatermomeeter 
ST80-XB Optiline eraldus:      50:1 

Temperatuuri ala:   -32o...760oC 
2 Anemomeeter TESTO 405-V1 Tuulekiirus:  

0 - 5 m/s: - 20 ... 0 oC;   0 -10 m/s:  
0...+ 50 oC 
Õhuvahetus: 0 -  99,990 m3/h 
Temperatuur:  - 20 ... + 50 oC  

3 Niiskusemõõtja AZ-8703 Temperatuur:   -20...+ 50 oC     
 0 %...100% RH 

 
Mõõdetud keskmine temperatuur vastavalt pistelistele mõõtmistele, T oC  
Välisõhu temperatuur  + 4  oC 
Tabeli andmed vastavad kohapealse küsitluse andmetele ja mõõtmistulemustele  
 

 Sokkel Kelder Tr.koda Tr.koda Tr.koda korter korter korter 
 8 14 16 16 17 20 21 22 
 8 11 18 16 16 12 19 20 
 10 13 18 18 18 22 120 21 

Keskm. 9 13   17   21 
 
Mõõdetud keskmised niiskused (%) ja arvutatud õhuvahetuse kordused ( n )  
 
%; n Kelder 

 
% 

Trepikoda 
ja koridor 

% 

Trepikoda ja 
koridor 

Korter 
(PVC) 

Korter 
(PVC) 

Korter 
(puitaknad) 

Korter 
(puitaknad) 

Kelder 
(puit) 

aknad 64,0 52 0,76 0,40 0,39 0,58 0,63 0,63 
 65,5 51 0,73 0,42 0,39 0,62 0,60 0,66 

uksed 63,6 52 0,80 0,39 0,42 0,60 0,59 0,64 
keskm 64 50 0,75 0,40 0,6  0,65 
 
Küttepüstakute temperatuurid   
 
Hoonesisese küttesüsteemi pealevool   –  42 oC 
Hoonesisese küttesüstemmi tagasivool –  34 oC 
 

püstak I II III IV V VI VII VIII IX X 
pealevool 39 40 40 39 40 40 40 40 39 41 
tagasivool 33 34 33 35 32 33 35 34 34 35 

Keskm.     42 / 34      
 
 Püstakud on suhteliselt tasakaalus. Küttesüsteemi renoveerimisega paigaldada ka tasakaalustus-
ventiilid püstakutele ja reguleerida korterisisene radiaatorite soojuskoormus. 
 
Radiaatoritele paigaldada termoventiilid.  
Nende meetmetega saab küttetemperatuurid enam-vähem ühtlaseks.
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1.4   Energia- ja veevarustuse 2001-2006 tarbimised   
 
  2001 2002 2003 Ühik 
Energiatarbimine 
Mõõdetud soojustarbimine 744,252 852,07 893,17 MWh/a 
sellest:         

küte 654,15 776,74 816,39 MWh/a 
soojuse kulu vee soojendamiseks          

(ilma  kadudeta) 90,10 75,33 76,78 MWh/a 
          
Mõõdetud soojustarbimine (keskmine) 829,83 MWh/a 
Kraadpäevade arv (tegelik) 4750 4671 4844 KP 
Kraadpäevade keskmine arv 4755 114120 

    Kraadpäevadega korrigeeritud 
soojustarbimine, kütteks (3 aasta 
keskmine) 764,76 MWh/a 

        Kraadpäevadega korrigeeritud 
soojustarbimine, kütteks 677,15 788,45 828,69 MWh/a 
1. Eritarbimine köetava mahu ühiku 
kohta 52,01 60,56 63,65 kWh/m3 

2. Eritarbimine köetava pinna ühiku 
kohta 135,54 157,81 165,87 kWh/m2 

3. Eritarbimine korterite siseruumala  
kohta 66,91 77,91 81,89 kWh/m3 

4. Eritarbimine korterite sisepindala 
kohta 169,06 196,85 206,90 kWh/m2 

Sooja tariif/hind (keskmine)       418,95        477,50         477,75    kr/MWh 
Soojusenergia-maksumus  311 804,38 406 863,43 426 711,97 kr/a 
sellest:         
kütte-maksumus 274 056,71 370 894,03 390 029,46 kr/a 
soe tarbevesi-maksumus 37 747,67 35 969,39 36 682,51 kr/a 
Tarbevee tarbimine 
Külm tarbevesi 4 480 3 746 3 818 m3/a 

Soe tarbevesi 1 534 1 282 1 307 m3/a 

Soojuse kulu vee soojendamiseks  
(koos kadudega) 

253,32 211,79 215,87 MWh/a 

Soojuse kulu vee soojendamiseks 
 (ilma kadudeta)  

90,10 75,33 76,78 MWh/a 

Soojuse kulu vee soojendamiseks  
(koos kadudega) keskmine 

  226,99   MWh/a 

Soojuse kulu vee soojendamiseks    
 (ilma kadudeta) keskmine 

  
80,74 

  
MWh/a 
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Kütuse tarbimine (lokaalküte) 
Kütus - - - - 

Kogus - - - t või Nm3 

Arvutuslik soojuse tarbimine - - - MWh 

Kütteväärtus - - - MWh või 
MWh/tm 

Ühikmaksumus - - - kr/MWh 
Kogumaksumus - - - kr/a 
Elektrienergia tarbimine (üldelekter) 
Elektrienergia tarbimine päevane 8804 8829 10732 kWh/a 
Elektrienergia tarbimine öine - - - kWh/a 
Elektrienergia tarbimine kokku: 8804 8829 10732 kWh/a 

Eritarbimine  1,76 1,77 2,15 kWh/m2 

Elektrienergia maksumus 7923,60 7946,10 11268,60 kr/a 
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  2004 2005 2006 Ühik 
Energiatarbimine 
Mõõdetud soojustarbimine 781,82 773,81 809,35 MWh/a 
sellest:         

küte 710,72 691,10 729,02 MWh/a 
soojuse kulu vee soojendamiseks          

(ilma  kadudeta) 71,10 82,71 80,33 MWh/a 
          
Mõõdetud soojustarbimine (keskmine) 788,33 MWh/a 
Kraadpäevade arv (tegelik) 4456 4459 4215 KP 
Kraadpäevade keskmine arv 4377 105048 

    Kraadpäevadega korrigeeritud 
soojustarbimine, kütteks (3 aasta 
keskmine) 743,19 MWh/a 

        Kraadpäevadega korrigeeritud 
soojustarbimine, kütteks 729,21 709,08 791,28 MWh/a 
1. Eritarbimine köetava mahu ühiku 
kohta 56,01 54,46 60,77 kWh/m3 

2. Eritarbimine köetava pinna ühiku 
kohta 145,96 141,93 158,38 kWh/m2 

3. Eritarbimine korterite siseruumala  
kohta 72,06 70,07 78,19 kWh/m3 

4. Eritarbimine korterite sisepindala 
kohta 182,06 177,03 197,56 kWh/m2 

Sooja tariif/hind (keskmine)       265,82        272,91         270,56    kr/MWh 
Soojusenergia-maksumus  207821,25 211178,85 218 976,70 kr/a 
sellest:         
kütte-maksumus 188 922,69 188 606,49 197 241,90 kr/a 
soe tarbevesi-maksumus 18 898,56 22 572,36 21 734,80 kr/a 
Tarbevee tarbimine 
Külm tarbevesi 3 700 3 433 3 351 m3/a 

Soe tarbevesi 1 210 1 408 1 367 m3/a 

Soojuse kulu vee soojendamiseks  
(koos kadudega) 

207,42 241,31 234,37 MWh/a 

Soojuse kulu vee soojendamiseks 
 (ilma kadudeta)  

71,10 82,71 80,33 MWh/a 

Soojuse kulu vee soojendamiseks  
(koos kadudega) keskmine 

  227,70   MWh/a 

Soojuse kulu vee soojendamiseks    
 (ilma kadudeta) keskmine 

  
78,05 

  
MWh/a 



 

_______________________________________________________________ 
 
OÜ Energiasäästubüroo          Tartu mnt 80 J, Tallinn         6606656 www.energiaaudit.ee                                                                                                     

15

Kütuse tarbimine (lokaalküte) 
Kütus - - - - 

Kogus - - - t või Nm3 

Arvutuslik soojuse tarbimine - - - MWh 

Kütteväärtus - - - MWh või 
MWh/tm 

Ühikmaksumus - - - kr/MWh 
Kogumaksumus - - - kr/a 
Elektrienergia tarbimine (üldelekter) 
Elektrienergia tarbimine päevane 10464 9192 8308 kWh/a 
Elektrienergia tarbimine öine - -          - kWh/a 
Elektrienergia tarbimine kokku: 10464 9192 10468 kWh/a 

Eritarbimine  2,09 1,84 1,66 kWh/m2 

Elektrienergia maksumus 10987,20 9651,60 10468,08 kr/a 
 
 
Kütte eritarbimine korterite sisepindala kohta 180-200 kWh/m2 on suhteliselt  hea tulemus. 
Ehituslikult on hoone seinad ehitatud ka hea soojusisolatsiooniga materjalist(gaasbetoon).  
 
Eestis on sama vanade renoveerimata hoonete eritarbimine 200-250 kWh/m2 kohta. 
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Korrigeeritud soojusbilanss   
 
Soojuse bilansivalem (lihtsustatud) 2004– 2006 aasta: 
 
Qkogukulu(arvesti võikütuse kulu jargi) = Qpiirete kulu + Qõhuvahetuse kulu + Qsooja vee valmistamine 
 
Qk  (MWh) = Qp (MWh) + Qõ (MWh) + Qs.v. ( MWh)     
 
 

Q Q Q Q 

piire õhuvahetus 

sooja vee 
valmistamine 
temperatuur  

kogukulu 
taandatud 

normaalaastale piire 

    6 oC - 52 oC   

1 2 3 4 5 

1 Sokkel 14,20 -   
  

2 Külgseinad 127,86 - soojussõlmes 
  

3 Otsaseinad 29,04 - plaatsoo-   

4 Katuslagi 31,76 - jusvahetiga   

5 Keldri lagi 23,16 -   

6 Korterite PVC aknad ja 
rõdud 58,61 65,01 

  

  

7 Korterite puitaknad  ja 
rõdud 165,50 146,26 

  

  

8 Trepikoja aknad, puit 33,13 19,76     

9 Trepikoja uksed -puit  3,71 1,38     

10 Luugid pööningule 1,02 0,41     

11 Keldri puitaknad 2,78 14,67     

12 Keldri puituksed 2,28 9,13  
  

Kokku : 493,06 256,63 78 821,24 

Kokku : 827,69 821,24 
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2.  Hoone piirded 
 
2.1 Hoone piirete tehniline seisund ja parendusmeetmed  
 

Pindala
, V 

Hinnang
uline U-
väärtus 

Hinnanguli
sed 

soojuskaod 

Parendusmeede, soovitused 
energiasäästuks, hinnanguline 
U-väärtus peale renoveerimist 

Hinnangulised 
soojuskaod 

pärast meetme 
rakendamist 

Energiasääst Piire või 
selle osa 

Materjal 
/tüüp 
EHR 
järgi 

Täpsustat
ud 

materjal 
/tüüp 

Olukorra kirjeldus 
(sh materjalide 

paksused) ja 
tuvastatud puudused 

m2, m3  W/m2·K MWh/a W/m2·K MWh/a MWh/a 

Paigaldada hüdroisolatsioon 
+200 mm penot ja krohvida (3 

kihti), või krohvi asemele 8 mm 
tsementplaat 

Vundament 
+ sokkel 

suurplokk 
22 

suurplokk 
+ tellis 

suurplokk 
raudbetoo

nist 

Tehniliselt  korras, 
lisasoojustus puudub 342 0,68 14,20 

U = 0,147 W/m2·K 

3,07 11,13 

Fassaadi pindalale paigaldada 
200 mm penopolüstirooli  + 

krohv, akende põskedele 
paigaldada tuuletõkkeplaat 10 

mm + krohv 
 

Külgseinad suurplokk 
23 

suurplokk 
gaasbetoo

nist 

Tehniliselt  korras,  
lisasoojustus puudub 2043 0,53 127,86 

U = 0,141 W/m2·K 

34,02 93,84 

 
Fassaadi pindalale paigaldada 
200 mm penopolüstirooli + 

krohv (3 kihti) 
 

Otsaseinad suurplokk 
24 

suurplokk 
gaasbetoo

nist 

Tehniliselt  korras,  
lisasoojustus puudub 464 0,53 29,04 

U = 0,141 W/m2·K 

7,73 21,31 
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Korrastada soojustus ja 
vahedesse võiks panna 

puistevilla ning täita täiendavalt 
150 m paksuselt puistevillaga 

 
U = 0,127 W/m2·K 

Katuslagi mont.  
r/betoon 25 

paneelid + 
rullmaterj

al 

Tehniliselt korras, 
soojustatud 100mm 
paksuselt korgiga + 

aluseks ja katteks liiv 
ning räbu 

1076 0,25 31,76 

  

16,19 15,57 

Paigaldada 150 mm kivivilla või 
penot Keldri lagi mont. 

r/betoon 25 

paneelid + 
1. korruse 

põrand 

Tehniliselt korras, 
soojustamata 790 0,48 23,16 

U = 0,169 W/m2·K 
8,14 15,02 

292 1,7 58,61   0,00 

  

Korterite 
PVC aknad 

ja rõdud 
- PVC Korras, osakaal 40 % 

4048 0,4 65,01 
  

0,00 
- 

438 3,2 165,50 
Aknad ja rõdud renoveerida, 

tihendada või vahetada 
pakettakende vastu 

87,92 

U = 1,7 W/m2·K 

Korterite 
puitaknad  
ja rõdud 

- puit 
Osaliselt 

amortiseerunud, 
osakaal 60 % 

6072 0,6 146,26 
n =  0,4 

97,51 

126,33 

122 3,4 33,13 

Aknad vahetada pakettakende 
vastu ja seina pindala osa 3/4 
kinni ehitada.Ehitatud pind 

soojustada 200mm paksuselt 
kivivillaga. 

6,33 

Keskmine U = 0,65 W/m2·K 

Trepikoja 
aknad, puit - puit Korras, PVC osakaal 

100 % 

970 0,75 19,76 
n =  0,4 

10,54 

36,02 
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14,5 3,2 3,71 Tulevikus paigaldada 
metallpakettuksed 2,55 

U = 2,2 W/m2·K 

Trepikoja 
uksed -puit  - puit Osaliselt 

amortiseerunud 
85 0,6 1,38 

n =  0,4 
0,92 

1,62 

4 3,2 1,02 Luugid renoveerida, tihendada ja 
soojustada 100mm penoga 0,38 

U = 1,2 W/m2·K 

Luugid 
pööningule - 

puit ja 
metallpak

ett 

Osaliselt 
amortiseerunud 

25 0,6 0,41 
n =  0,4 

0,27 

0,77 

13 3,5 2,78 

Keldri puitaknad vahetada 
pakettakende vastu.Uute akende 

kõrgus võiks olla 200 mm. 
Ülejäänud osa kinni ehitada ja 

soojustada koos sokli 
soojustamisega 

0,71 

U = 0,9 W/m2·K 

Keldri 
puitaknad - metall/pui

t 

Osaliselt 
amortiseerunud ja 

ebatihedad 

1087 0,65 14,67 
n =  0,4 

9,03 

7,71 

11 3,4 2,28 Uksed renoveerida, tihendada 
või vahetada pakettuste vastu 1,61 

U = 2,4 W/m2·K 
Keldri 

puituksed - puit 
Osaliselt 

amortiseerunud ja 
ebatihedad 

733 0,6 9,13 
n =  0,4 

6,09 

3,72 

soojusjuhtivuskaod kaod õhuvahetusega 
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2.2 Soovitatud piiretega seotud meetmete maksusumused ja  

tasuvusajad   
 

 
Piire või selle 

osa 
Ühiku hind Meetme 

maksumus 
kokku 

Energiasääst Energiasääst Lihttasuvusaeg Eluiga 

  kr/m2 kr MWh/a kr/a aastad aastad 

Vundament + 
sokkel 880 300960 11,13 7875,48 38,21 50 

Külgseinad 1150 2349450 93,84 66373,05 35,40 50 

Otsaseinad 1080 501120 21,31 15074,45 33,24 50 

Katuslagi 550 591800 15,57 11012,91 53,74 40 

Keldri lagi 650 513500 15,02 10626,26 48,32 45 

Korterite 
puitaknad  ja 

rõdud 
2500 1095000 126,33 89355,56 12,25 45 

Trepikoja aknad, 
puit 2500 305000 36,02 25474,60 11,97 45 

Trepikoja uksed 
-puit  4500 65250 1,62 1145,69 56,95 45 

Luugid 
pööningule 300 1200 0,77 547,99 2,19 45 

Keldri puitaknad 2500 32500 7,71 5451,86 5,96 45 

Keldri puituksed 4500 49500 3,72 2628,58 18,83 45 

Kokku:   5 805 280 333,05 235 566,42 24,64 40 

 



 

_______________________________________________________________ 
 
OÜ Energiasäästubüroo          Tartu mnt 80 J, Tallinn         6606656 www.energiaaudit.ee                                                                                                     

21 

3. Hoone tehnosüsteemid  
    3.1 Hoone soojussõlmed  1-3 trepikoda 

 
Küttesüsteemi liik:      kaugkeskküte 26 

Kütte liik:                                 hakkepuit 27 
Süsteemi kirjeldus või skeem:   
Hoonet varustatakse soojusenergiaga Valga linna kaugküttesüsteemist maa-aluse soojustrassi 
kaudu.   Soojavee ettevalmistamine –  plaatsoojusvaheti 
 

 
Osa nimetus 

 
 Kirjeldus 

Ettepanekud ja 
parendusmeetmed 

Soojussõlm automaatne - 
Kütte automaatika Välisandur;  

Danfoss ECL 9300 
 
- 

Kütte reguleerimisventiilid jah - 
Kütte regulaator Danfoss Type AMV 123  
Kütte soojusvaheti puudub - 
Kütte pumbad WILO TOPP S 30 / 10 - 
Soojuse arvesti KAMSTRUP Tähtajaliselt taadelda 
Sooja tarbevee valmistamine Plaatsoojusvaheti 

Alfa-Laval 
Regulaarselt puhastada 

Soojavee regulaatorid Danfoss Type AVTB - 
Soojavee ringluspumbad Grundfoss UPS 25-80 - 
Soojavee mõõturid jah - 
Pealevoolu temperatuur / primaarkontuur 60  oC  
Tagasivoolu temperatuur / primaarkontuur 34 oC  
Pealevoolu temperatuur / sekundaarkontuur 42 oC  
Tagasivoolu temperatuur / sekundaarkontuur 34 oC  
Osade isolatsioon Koorikisolatsiioon  korras 

Torude isolatsioon  Kirjeldus Ettepanekud ja 
parendusmeetmed 

Küttetorud koorikisolatsioon korras 
Kaugküttevee torud min. vatt, fooliumkate ; kohati 

amortiseerunud 
vahetada koorikisolatsiooni 

vastu 

Soojavee torud min. vatt, fooliumkate, kohati 
amortiseerunud 

vahetada koorikisolatsiooni 
vastu 

 
Nõuanded/Soovitused (hooldus/parendusmeetme tulemuslikkust mõjutavad tegurid, 
eriküsimused) 

Tuvastatud puudused: 
� kütteveevoolu reguleerimine soojussõlmes ei ole efektiivne  
� küttesüsteemi reguleerimine magistraalides ei ole efektiivne, ei ole võimalik reguleerida 

keldrimagistraalides veevoolu hulka 
� kaaluda projekti tellimist, küttesüsteemi renoveerimiseks 
� teostada auditis toodud meetmete rakendamine 
� üldsoovitused vaata lisad 
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    3.1  Hoone soojussõlmed  4-6 trepikoda 
 
Küttesüsteemi liik:      kaugkeskküte 26 

Kütte liik:                                 hakkepuit 27 
Süsteemi kirjeldus või skeem:   
Hoonet varustatakse soojusenergiaga Valga linna kaugküttesüsteemist maa-aluse soojustrassi 
kaudu.   Soojavee ettevalmistamine –  plaatsoojusvaheti 
 

 
Osa nimetus 

 
 Kirjeldus 

Ettepanekud ja 
parendusmeetmed 

Soojussõlm automaatne - 
Kütte automaatika Välisandur;  

Danfoss ECL 9300 
 
- 

Kütte reguleerimisventiilid jah - 
Kütte regulaator Danfoss Type AMV 523  
Kütte soojusvaheti puudub - 
Kütte pumbad WILO TOPP S 30 / 10 - 
Soojuse arvesti KAMSTRUP Tähtajaliselt taadelda 
Sooja tarbevee valmistamine Plaatsoojusvaheti 

Eesti termokliima 
Regulaarselt puhastada 

Soojavee regulaatorid Danfoss Type AVTB - 
Soojavee ringluspumbad Grundfoss UPS 25-80 - 
Soojavee mõõturid jah - 
Pealevoolu temperatuur / primaarkontuur 60  oC  
Tagasivoolu temperatuur / primaarkontuur 36 oC  
Pealevoolu temperatuur / sekundaarkontuur 42 oC  
Tagasivoolu temperatuur / sekundaarkontuur 34 oC  
Osade isolatsioon Koorikisolatsiioon  korras 

Torude isolatsioon  Kirjeldus Ettepanekud ja 
parendusmeetmed 

Küttetorud koorikisolatsioon korras 
Kaugküttevee torud min. vatt, fooliumkate ; kohati 

amortiseerunud 
vahetada koorikisolatsiooni 

vastu 

Soojavee torud min. vatt, fooliumkate, kohati 
amortiseerunud 

vahetada koorikisolatsiooni 
vastu 

 
Nõuanded/Soovitused (hooldus/parendusmeetme tulemuslikkust mõjutavad tegurid, 
eriküsimused) 

Tuvastatud puudused: 
� kütteveevoolu reguleerimine soojussõlmes ei ole efektiivne  
� küttesüsteemi reguleerimine magistraalides ei ole efektiivne, ei ole võimalik reguleerida 

keldrimagistraalides veevoolu hulka 
� kaaluda projekti tellimist, küttesüsteemi renoveerimiseks 
� teostada auditis toodud meetmete rakendamine 
� üldsoovitused vaata lisad 
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 3.2  Hoone küttesüsteem  
 

 
Süsteemi kirjeldus või skeem (näidata parendusmeetmed):  Kasutusel on konvektiiviküte 
 
Osa nimetused          Kirjeldus Ettepanekud ja 

parendusmeetmed 
Küttesüsteemi tüüp keskküte - - 
Küttekehad malm, plekk - kaaluda vahetamist ühte 

tüüpi elemendide vastu  
Tasakaalustusventiilid puuduvad - paigaldada 
Radiaatoriventiilid puuduvad - paigaldada 
Radiaatorite 
termostaatventiilid 

 
puuduvad 

- 
 

 
paigaldada 

 
Torude isolatsioon              
 

 Kirjeldus Ettepanekud ja 
parendusmeetmed 

 
Magistraaltorud 

 
Erinevate materjalidega soojustatud  
(min.vatt + kate) kohati isolatsioon puudub 

 
paigaldada koorikisolatsioon 
soojustada keldri korrusel 
 

Püstikute torud Erinevate materjalidega soojustatud  
(min.vatt + kate) kohati isolatsioon puudub 

paigaldada koorikisolatsioon 
soojustada keldri korrusel 
 

Alumine jaotus - - 
 
Hinnang küttesüsteemi toimimisele:   ei tööta efektiivselt, kuna süsteem ei ole tasakaalustatud. 
Küttesüsteemi on vaja hakata renoveerima. 
 
 
Nõuanded/Soovitused ( hooldus/parendusmeetmed, eriküsimused) 

� tellida küttesüsteemi renoveerimisprojekt 
� teostada süsteemi läbipesu 
� jaotada küttesüsteem erineva tüüpkoormusega piirkondadeks(põhja-lõuna küljed) 
� küttesüsteemi  erineva tüüpkoormusega teeninduspiirkonnad automatiseerida 
� teostada küttesüsteemi üldine tasakaalustamine tellitud projekti kohaselt; 
� küttekehadele paigaldada termostaatventiilid 
� teostada auditis toodud meetmete rakendamine 
� üld soovitused vaata lisad 

 
 
 

3.3 Katlad 
 

Lokaalkatlamaja puudub 
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3.4  Ventilatsioonisüsteem ja jahutus  
 
 

 
Ventilatsiooni printsiip           
Mehaaniline:  jah   ei   Loomulik:  jah   ei          Mehaaniline/Loomulik:  jah   ei 

Lühikirjeldus:    loomulik ventilatsioon 

Süsteem Õhuhulk, 
 
 

m3/h 
 

Töötunnid 
 
 

h 
 

Auto-
maatika 

 
jah/ei 

 

Soojus- 
tagasti/ 
vaheti 
jah/ei 

 

Filtrid 
 
 

jah/ei 
 

Niisutus  
 
 

jah/ei 

Jahutus 
 
 

jah/ei 
 

Venti-
leeritav 

ala 

- - - - - - - - - 
 
Sissepuhe:        Mehaaniline:  jah   ei          Loomulik värske õhu juurdevool  jah   ei 
                          Sissepuhkeõhu jahutus:  jah   ei     Jahutussüsteemi võimsus:       kW 
Süsteem  S 1 - - - - - - - - 
 
Väljatõmme:                              Mehaaniline  jah   ei                       Loomulik  jah   ei 
 
Süsteem  V 2 - - - - - - - - 
 
 
Süsteemi kirjeldus (näidata parendusmeetmed) - märkused, soovitused: 
 
Soovitused: 
 

� Õhk-vesi soojuspumpade paigaldamisel, teostada ventilatsiooni väljatõmbe 
tasakaalustamine 

� Hoone soojuskadude vähendamisel tuleb jälgida, et hoone õhukvaliteet ei kannataks.  
� Teostada ventilatsioonikorstnate regulaarne puhastus. Vaata vent.avade pilte Lisa V 

 
Hoones kasutusel tsentraalne jahutussüsteem:             jah   ei      
Hoones kasutusel lokaalsed jahutussüsteem(id):          jah   ei      
Jahutussüsteemi(de) summaarne jahutusvõimsus: 0 kW 
Jahutussüsteemi(de) summaarne elektriline võimsus: 0 kW 
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3.5   Soovitatud tehnosüsteemidega seotud meetmete maksumused ja 

tasuvused  
 
 
 
 

Osa 
nr 

 
Parendusmeede 

Meetme 
maksumus 

kokku, 
kr 

Energia 
sääst, 

 
MWh/a 

Säästu 
väärtus, 

 
kr/a 

 

Lihtta-
suvus-

aeg, 
a 
 

Eluiga/ 
kestvus, 

 
a 
 

 
 

1. 

 
Soojussõlme 

automatiseerimine 
(kaks eraldi 

automatiseeritud 
küttekontuuri-maja 

erinevad küljed, 
päikese suhtes) 

Mõlemas 
soojussõlmes. 

 

 
 

120 000 

 
 

36 

 
 

25 465 

  
 

15 

 
2. 

 
Termostaatventiilide 

paigaldamine 
küttekehadele 

 

 
140 000 

 
27 

 

 
19 100 

  
15 

 
 

3. 

 
Küttesüsteemi 
hüdrauliline 

tasakaalustamine 
(tasakaalustusventiilide 

paigaldamine 
küttepüstakutele) 

 

 
 

275 000 

 
 

41 

 
 

29 000 
 

  
 

15 

  
Kokku 

 

 
535 000 

 
104 

 
73 565 

 
7,3 

 
15 
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3.6    Passiivmaja kontseptsioon  
          / tutvustava materjali koostas: Viljar Vaher 

Mis on passiivmaja ? 

Passiivmaja standardile vastav ehitis peab olema varustatud efektiivse 85-95% 
kasuteguriga soojusvahetit omava ventilatsioonisüsteemi, õhutiheda paksu isolatsiooni ja 
külmasildadeta välispiirete ning spetsiaalsete madala soojusjuhtivusega ja optimaalse 
pindalaga akende ja ustega. Olles veel lisaks ka päikese suhtes õieti orienteeritud ja 
varustatud sissetõmmatava õhu maa-aluse eelsoojendi ning päikesekollektoriga, saab see 
maja ideaalse elukeskkonna loomisel hakkama ilma aktiivse küttesüsteemita (radiaatorite 
või ahjudeta tubades). Sellest ka tehnoloogia nimetus – passiivmaja. Tavaliselt ei piisa 
Eestile sarnastes kliimatingimustes ka passiivmaja puhul ainult elanike, kodumasinate ja 
valgustuse tekitatud jääkenergia taaskasutamisest ventilatsiooni soojusvahetis, ega 
päikeseenergia passiivsest akumuleerimisest hoone konstruktsioonides. Seega tuleb 
külmadel talvekuudel mingi vajalik (suhteliselt väike) kogus kütteenergiat hoonesse 
lisada. Kuid seda saab lihtsalt teha ruumidesse antava õhu eelsoojendamisega kas elektri, 
vesikütte või soojuspumba abil. Kogemustest ning Saksa ehitusstandardist on teada, et 30 
kuupmeetrit tunnis on miinimum värske õhu vajadus inimese kohta, et tagada eluks 
sobilik mikrokliima (kuigi lennukis antakse tavaliselt vaid 12-15 m³/h). Õhu kui veega 
võrreldes väga kerge aine soojusmahtuvus on   0,33 Wh/(m³K) temperatuuril 21°C. 
Värske õhu temperatuuri tohib maksimaalselt tõsta 30 K võrra, et vältida tolmu kõrbemist 
ja seega kantserogeensete osakeste tekkimist ruumis. See nõue ei ole kahjuks täidetud 
meil nii levinud kõrge välispinna temperatuuriga malm- või teraskaminate ja –ahjude 
(Bullerjan jmt.) kasutamisel. Viimatinimetatud küttekehasid võib soovitada vaid 
kasutamiseks hädaolukorras, kui elektrit ei ole ning kaasaegsed pumpade ja 
ventilaatoritega süsteemid ei tööta. Seega saab õhkkütte abil tervislikult anda                                                                                    
30 m³/h/inimene * 0,33 Wh/(m³K) * 30 K = 300 W soojust inimese kohta.                                     
Kui elamispind on 30 m² inimese kohta, saame 10 W ühe m² elamispinna kohta. Need 
näitajad iseloomustavad maksimumtarbimist, mida tuleb projekteerimisel arvestada ning 
sõltuvad elukoha kliimavööndist. Mida külmemas kliimas passiivmaja asub, seda 
paksemat isolatsiooni tuleb välispiiretes kasutada. See ei ole nüüd küll mingi uus 
mõttetera ja paneb ehk paljud lugejad muigama. Kuid millegipärast ei ole me oma 
ehituspraktikas siiani mitte jääkarudelt eeskuju võtnud, vaid pigem araabia täisverelistelt 
hobustelt, kes meie kliimas suures koguses kaera ja heina vajavad. Ju siis on kaer nii odav 
olnud või meeldib meile väga kütja tööd teha ja kütte peale palju raha raisata.  

Standardiseeritud passiivmaja ei tohi Saksamaal (Kesk-Euroopa) vajada kütteenergiat 
rohkem kui 15 kWh ühe ruutmeetri elamispinna kohta aastas. See on 10-20 korda vähem 
meie tavaliste majade küttevajadusest. Põhja-Euroopa standard võiks olla maksimaalselt 
20, Lõuna-Euroopas näiteks 10 kWh/(m²a).  

Praeguseks on ehitatud juba ka null-energia maju, mis saavad kogu vajaliku elektri- ja 
kütteenergia katusele ja seintele paigaldatud päikesekollektoritest ja fotoelektrilistest 
paneelidest. Teoreetiliselt on see võimalik ka Eestis. Saksamaal Ludwigshafen’is on 
ehitatud suuremahuline büroohoone, mis toimib null-energia majana ning mille 
ehitushind ei olnud konverentsil esinenud inseneri väitel kõrgem samasuguse tavahoone 
maksumusest ( www.lu-teco.de ).  
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Saksamaal väljastab Passiivmaja Instituut nõuetele vastavatele passiivmajadele 
sertifikaate, mis annavad sellise kinnisvara omanikele kindlustunde, et neid hooneid on 
võimalik ka tulevikus kõrge turuhinnaga edasi müüa, sest nende püsikulud on madalad 
ning mikrokliima on suurepärane.  

Passiivmaja ehitamine seab kõrged nõuded projekteerijale, ehitajale ja 
omanikujärelevalve insenerile, sest vältida tuleb külmasildade tekitamist näiteks kasvõi 
seina läbivate teraskruvide või -ankrute kaudu. Samuti tuleb piirded maksimaalselt 
tihendada, varustada aurutõkkega ning vältida juhuslike aukude tekitamist, et hoone 
läbiks survetesti (blower door test), mille jooksul õhuleke hoone pragude kaudu ei tohi 
olla suurem kui 0,6 hoone mahtu tunnis (n 50 < 0,6 h -1 ). Kui maja piirded ei ole piisavalt 
tihedad, saab niiske siseõhk tungida konstruktsioonide sisse, kondenseeruda ning tekitada 
hallitust ja mädanikku. Kui väljas on temperatuur 0 kraadi ja õhuniiskus 80% ning majas 
sees 20 kraadi ja 50%, siis võib 1 mm prao kaudu seina tungida rohkem kui veerand liitrit 
vett ööpäevas. Vajalik on nii soojusisolatsioon, aurutõke kui õhutihedus, mida tagavad 
erinevad ehitusmaterjalid. Mineraalvill annab ainult soojapidavuse, kips- või puitplaat 
ainult õhutiheduse (tuuletõkke), kile või foolium moodustavad aga lisaks tuuletõkkele ka 
aurutõkke.  

Normaalse tervisliku elukeskkonna, piisava värske õhuga, saab majas tagada vaid õigesti 
projekteeritud ja välja ehitatud mehaanilise ventilatsiooni abil. Akende ja seinte kaudu 
loomuliku väljatõmbega  õhutades ei pruugi tulemus olla kogu hoones(suured 
korterelamud) kõigis korterites ühtlane ja tervislik. Normaalseks peetakse, et korteris 
vahetub õhk kahe tunniga (õhuvahetuse kordus  n = 0,5).Loomulku väljatõmbega 
korterelamutes on tavaliselt viimastel korrustel väljatõmme väiksem (ehituslik põhjus ja 
iseärasus). Madalamatel korrustel on väljatõmbeõhu kanali pikkus suurem ja väljatõmme 
parem.(mida kõrgem on väljatõmbe kanal(korsten), seda parem on tõmme. 

 

Passiivmaja põhielemendid ja põhimõtted:  

Kompaktne kuju ja hea isolatsioon:  Kõik välispiirete osad on isoleeritud piisavalt, et 
tagada soojusjuhtivustegur (U-tegur) mitte suurem 
kui 0,15 W/(m² K).  

Lõunapoolne asetus ja päikeseenergia 
kasutamine:  

Päikeseenergia passiivne kasutamine on passiivmaja 
projekteerimisel olulise tähtsusega. Lõunapoolse 
hoone asetuse ja  päikekollektori õige kaldenurgaga 
päikese suhtes, on võimalik Eesti tingimustes saada, 
1m2 päikesekollektori kohta, kuni 980 kWh energiat  
aastas              (Tartu andmed) 

Energiasäästlikud aknaklaasid ja –raamid:  Akende (klaaside ja raamide keskmine) U-tegur ei 
tohi ületada 0,80 W/(m² K), päikeseenergia 
omastamise koefitsiendiga 50%.  Eestis momendil ei 
turustata, kuid on võimalik tellida mujalt. 
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Välispiirete õhutihedus:  

 

Õhuleke hoone pragude kaudu peab olema väiksem 
kui 0,6 hoone mahtu tunnis (n 50 < 0,6 h -1 ) . 
Külmasildade tekkimine on välditud. Külmasillas 
materjal niiskub ja materjali soojusjuhtivus suureneb 
hüppeliselt.  Soojuskaod sellega mitte ei vähene vaid 
hoopis suurenevad, kuigi on paigaldatud õige 
paksusega soojustus.(soojusisolatsioon) 

Sissetõmmatava värske õhu eelsoojendus  Värske õhu võib juhtida hoonesse läbi maa-aluste 
torude, mis saavad soojust maapinnast. Nõnda 
soojeneb sissetõmmatav õhk ka külmadel 
talvepäevadel temperatuurini kuni 5°C.(sõltuvalt 
õhu liikumise kiirusest ja kogusest)  

Sissetõmmatava värske õhu eelsoojendus ja 
väljatõmmatava õhu kõrge efektiivsusega 
õhk-õhk tüüpi 
soojusvaheti(ventilatsiooniagregaat): 

Enamus väljatõmmatava õhu soojusest antakse üle 
sissetõmmatavale värskele õhule kasuteguriga üle 
80%. 

Ventilatsiooniga väljatõmmatava õhu kõrge 
efektiivsusega õhk-vesi tüüpi soojusvaheti 
(õhk-vesi soojuspump): 

Sobib väga hästi korterelamutele. Võimaldab 
ühtlustada ja parandada kõigis korterites õhuvahetust 
(eriti viimastel korrustel). Väljatõmmatava õhu 
temperatuur on kogu aeg 20-22 o C, mis võimaldab 
väga kõrge „energia üleandmise koefitsiendi”  (COP 
üle 4-ja).      See tähendab, et soojuspump tarbib ise 
1 kWh elektrienergiat ja annab hoone küttesüsteemi       
4 kWh soojusenergiat. On võimalik paigaldada igale 
trepikojale üks sobilik seade ja kõik seadmed on 
omavahel kokku komplekteeritavad ühtseks 
küttesüsteemiks, mida on võimalik sobitada 
olemasoleva küttesüsteemiga.                                                         
Väga levinud variant Põhjamaades. 

Soojaveevarustuses ja hoone kütteks 
kasutatakse taastuvaid energiaallikaid:  

Päikesekollektorid, soojuspumbad või biomassi 
põletid. Päikesekollektorite ja maasoojuspumpade 
koostöö võimalus. Suvel võib tekkida 
päikesekollektori poolt saadava energia „ülejääk”. 
Siis on võimalik salvestada „ülejääk” soojuspumba 
abil  tagasi pinnasesse ja hiljem salvestatud soojus 
„tagasi võtta”. 

Energiasäästlikud kodumasinad:  Energiasäästlikud külmkapid, pliidid, 
sügavkülmikud, lambid, pesumasinad on 
passiivmajas asendamatud.  

Täiendavad ja kasutatud materjalid  : Valga Linnavalitsuse koduleht 

     www.passiv.de  www.scanhome.ie/passive/passiveinstitute.html 
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  3.7   Energiabilanss õhk-vesi soojuspumpade kasutusega: 
 
Elektrienergia kasutamine soojuspumpades soojusenergia tootmiseks: 
3 pumpa a 2,75 kW    6x 2,75 x 360päeva x 24 tundi = 142 560 kWh elektrienergiat 
3 pumpa toodavad soojusenergiat  6 x 10 x 360 x 24 = 518400 kWh = 518,400MWh 
 
Soojuse ja elektri bilansivalem (lihtsustatud) – 
 Lisasoojusenergia soojuspumpadega 518,40MWh  
(arvutused 2004-2006 aasta tarbimise järgi) 
  
Qkogukulu(arvesti võikütuse kulu jargi) = Qpiirete kulu + Qõhuvahetuse kulu + Qsooja vee valmistamine 
Qk  (MWh) = Qp (MWh) + Qõ (MWh) + Qs.v. ( MWh)       

      
Q Q Q Q 

piire õhuvahetus 
sooja vee 

valmistamine 
temperatuur  

kogukulu 
taandatud 

normaalaastale 
piire 

    9 oC - 53 oC   
1 2 3 4 5 

1 Sokkel 14,2 -   soojus-  
2 Külgseinad 127,86 -   pumpadega  
3 Otsaseinad 29,04 -   soojusenergia  
4 Katuslagi 31,76 - soojussõlmes tootmiseks  
5 Keldri lagi 23,16 - ja  vajalik  
6 Korterite PVC aknad ja rõdud 58,61 65,01 soojus- elektrienergia 
7 Korterite puitaknad  ja rõdud 165,50 146,26 pumpadega kogus 
8 Trepikoja aknad, puit 33,13 19,76   
9 Trepikoja uksed, puit 3,71 1,38  142,56 MWH 

10 Luugid pööningule 1,02 0,41    
11 Keldri puitaknad 2,78 14,67  elektrienergiat 
12 Keldri puituksed 2,28 9,13   

Kokku soojusenergia vajadus: 
 

493,06 
 

      256,63 
 

 

78 
 
 

Soojuspumpadega 
toodetud 

518,40 MWh 
soojusenergiat 

 

Kokku:  827,70 MWh  
   

Toodetud soojusenergia  
soojuspumpadega - 518,40 MWh   

Soojusenergia kokkuhoid 
kaugküttesüsteemist 518,40  MWh 

 
 
 

 
 

Lisasoojusenergia vajadus 
 
 

827,70 – 518,40 = 309,30 MWh 
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 Arvutuste tegemisel on võetud aluseks õhk-vesi soojuspump Dimplex LI 11  AS 
 Õhu vajadus - 2500 m3/h     
 COP =  4,1 parameetrid:välisõhk + 10 oC  toodetud sooja veetemperatuur  35 oC  
 Pumba enda elektriline võimsus - 2,74 kW    
 Pumba mõõtmed : W X H x D cm = 75 x 136 x 85   

 
2006 aasta korrigeeritud tarbimine: 
Soojusenergia :                              soojusenergia hind alates 01.07.2007 
Küte      – 749,70 MWh                   707,30 EEK/MWh 
Soe vesi  – 78,00 MWh 
Kokku:    827,70 MWh              Soojusenergia 827,70 x 707,30 = 585 432,20 krooni 
 
Elektrienergia : 
2006 aasta andmete põhjal Kodu 1 pakett tarbimine  hind  maksumus 
Elektrienergia päevane   8308  1,262  10468,1 

Kokku:   8308 kWh    10468,1 kr 
 
Energia maksumus kokku: 585 432,20 + 10 468,10 = 595 900,30 krooni aastas 
 
Elektrienergia hinna Küttepakett 
 
Uus tarbimine kokku       
küttesüsteem viia eraldi elektrikilpi peakaitsega 
25A      

 
kuus 
kr/A 

kuude 
arv 

Tarbimine / 
Amprid    

Maksumus 
EEK 

Elektrienergia päevane SP   72705,6  0,8913  64802,50 
Elektrienergia öine       SP   69854,4  0,4739  33104,00 
päevane A-tasu 9,95 12 25    2985 
öine A- tasu 5,4 12 25    1620 
mõõtesüsteemi tasu 24,78 12     297,35 

Soojuspumpade tarbimine 
kokku   71280 kWh    102808,90 EEK 

Tavatarbimine päevane   4237  0,8913  3776,45 
Tavatarbimine öine   4071  0,4739  1929,25 
Uus tarbimine kokku   150 868 kWh    108514,6 EEK 

 
Ühe kWh elektrienergia orienteeruv hind soojuspumpade töötamisel 
  108514,6  EEK  /  150868 kWh = 0,719 senti kilovatttund 
 
Elektrienergia maksumus  108514,60 EEK 
Soojusenergia maksumus  309,30 x 707,30 =  218 767,90 EEK 
 
Energia maksumus kokku(pärast õhk-vesi soojuspumba rakendamist):  
         218 767,90  + 108 514,60  = 229 622,50 krooni aastas 
 
Kokkuhoid aastas 595 900,30 – 229 622,50 =  366 277,80 EEKaastas 
 
Kolme soojuspumba orienteeruv maksumus koos paigaldusega  1 400 000 EEK 
 
                  Lihttasuvusaeg 1400 / 366,28  =  3,82 aastat 
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Passiivmaja elementide rakendamine. 
 
 
Antud hoone puhul on otstarbekas kasutada õhk-vesi soojuspumpasid, mis 
toimivad ventilatsiooniagregaadina ning tõmbavad väljatõmbe ventilatsiooni 
šahtist õhku. Lisaks paranenud ventilatsioonile ja korterite sisekliimale 
kasutavad soojuspumbad ära väljuva õhu sooja ning suunavad selle tagasi 
hoone kütteks. 
 
Teiste passiivmaja meedete rakendamise tasuvusajad on tunduvalt pikemad. 
 
Vaata ka Lisa II Majandusarvutuste tabel.(lk. 36) 
 
Tabelis on meie poolt kasutatud ENSI tarkvara reastanud rakendatavate meedete 
tasuvusjärjekorra. 
 
Tabelis toodud tööde järjestus on aluseks renoveerimistööde planeerimisel. 
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4.  Elektrivarustus  
 
Elektri liik:   220/380 29 

 
Seadmed/Tarbijad (pumbad, liftid, jne.): 
 
Audiitori märkus: Energiamahukad seadmed hoones puuduvad 
 

Nimetus Tüüp Arv Võimsus,  
 

kW 

Töötundide
/ päevade 

arv, h 

Tehniline  
seisund 

Paren-
dusmeede 

Tsirk.pump 
küte 

 
WILO  

TOP S 30/ 10 
 

 
2 

 
0,345 / 0,390 / 0,400 

 
5280 / 220 

 
korras 

 
- 

 
Tsirk.pump 

soe vesi 

 
 

UPS 25-80 

 

 
2 

 
0,145 /0,220 / 0,245 

 

 
6480/360 

 
korras 

 
- 

 
 
 
 

4.1 Soovitatud elektrivarustusega seotud meetmete maksusumused ja 
tasuvused  

 
 
 

Süsteem ja 
arendusmeede 

 
Meetme  

maksumus 
kokku, kr 

 
Energias

ääst, 
MWh/a 

 
Säästu 
väärtu,  

kr/a 

 
Liht-

tasuvus-
aeg, a 

 
Eluiga, 
kestvus, 

 a 
 
- 

 -  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
4.2 Elektrienergia saamise alternatiivsed võimalused 
 
Elektrienergiat on võimalik toota  tuuleenergia ja päikesepatareide koostöös. 
Praeguste elektrienergiahindadega ei ole Allika 5 puhul see otstarbekas, kuid 5 - 10 aasta 
pärast on see täiesti reaalne ja otstarbekas. 
Lähitulevikus on võimalik praktiliselt loobuda lisaenergiavajadusest hoone 
elektrivalgustuse tehnosüsteemides. 
 
 
 
 
 
Näited: 
Sõltumatu energialahendus 3,2 kW / 220 V 
Sobilik öko- ja passiivmaja kontseptsiooni 
/materjalid koostas: Viljar Vaher / 
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  Komplekti orienteeruv maksumus, koos seadmete ja tarvikutega ning paigaldusega, 
225 000 krooni, ilma käibemaksuta 
 
Sobilik eramajadele, kuhu lisaelektriliinide vedamine on kulukas  ja hoone küttesüsteem 
on soojuspumpadega.  (1,3 km uue elektriliini paigaldus on üle 500 000 krooni allikas) 
Samuti sobilik korterelamutele, kus enamik küttesüsteemist on soojuspumpadega ja suvist 
päikeseenergiat ei ole enam võimalik(jääb üle soojavee soojendamisest) otstarbekalt 
kasutada. 
Süsteemi on võimalik ka erinevalt komplekteerida, sõltuvalt konkreetsetest tingimustest 
Akupanga keskmine eluiga (sõltuvalt hinnast ja kvaliteedist) ca 10 – 14 aastat. 
Teiste seadmete eluiga on  üle 20 aasta. 
Kogu süsteemi hinnanguline tasuvusaeg  10 – 20 aastat, sõltuvalt elektrienergia hinnast ja 
süsteemi maksimaalse võimsusega kasutamisest.    
Kogu süsteem on paindlik, sest päeval laadivad akusid päikesepaneelid ja öösel tuul. 
Kui hoone elektritarbesüsteem on „küttepaketi” hinnapaketis, siis on otstarbekas puudu 
jääv energia (akude laadimiseks) võtta ka öisest elektrist  
(vastav öise elektrienergia hind – jaan. 2007 – 47,39 senti/kWh )                      
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LISA I  
 
 Hoone õhuvahetusega siseruumala ja soojuskadudega piirete pindala kokkuvõte  
 
* arvestus- soojuskadude arvutamiseks 
 
 

Pindala Ruumala 
Hoone osa 

m2 m3 

1 
Sokkel 342   

2 
Külgseinad 2043   

3 
Otsaseinad 464   

4 
Katuslagi 1076   

5 
Keldri lagi 790   

6 
Korterite PVC aknad ja rõdud 292 4048 

7 
Korterite puitaknad  ja rõdud 438 6072 

8 
Trepikoja aknad, puit 122 970 

9 
Trepikoja uksed -puit  14,5 85 

10 
Luugid pööningule 4 25 

11 
Keldri puitaknad 13 1087 

12 
Keldri puituksed 11 733 

hoone 
piirete 
pindala 

(õhuvahetusega 
sisekubatuur) 

KOKKU 

5609,5 13020 13020 
 Trepikojad ja koridorid   1080 
 Kelder (koos soojussõlmega)   1820 1820 
 Korterid :    10120 
           sellest   PVC- akende ja rõdudega     4048 
                        puit - akende ja rõdudega     6072 

 
 
 
* Korterite plastikakende ja rõdude osakaal on umbes 40 % ja see muutub pidevalt. 
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LISA II  Majandusarvutuste tabel 
Tabeli koostamine parameetrid:  Inflatsioon 2,4 % aastas ; küttehinna tõus 5% aastas ;  
laenu pikkus – 15 aastat; laenu protsent 7,5 % aastas 
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LISA III 
 
Potentsiaalsed energiasäästu meetmed (üldised soovitused) 
 
Renoveerimistöid tuleks alustada odavamatest säästumeetmetest (väiksema tasuvusajaga). 
 
Väiksemaid investeeringuid nõudvad energiasäästu meetmed: 
 

� Automaatsoojussõlmede rakendamine. 
� Küttesüsteemis ringleva vee pealevoolutemperatuuri automaatne reguleerimine. 
� Ringluspumpade automaatne reguleerimine. 
� Küttesüsteemi hüdrauliline tasakaalustamine. 
� Termostaatventiilide paigaldamine. 
� Küttesüsteemi jaotamine erineva tüüpkoormusega teeninduspiirkondades. 
� Öise küttekulu vähendamine. 
� Küttetorude, ventiilide soojustamine mitteköetavates ruumides. 
� Sama sooja majapidamisveega. 
� Boilerite ja soojusvahetite reguleerimine ning soojustamine. 
� Sooja majapidamisvee temperatuuri automaatse reguleerimise süsteemi 

rakendamine. 
� Ebaefektiivsete seadmete asendamine kõrgefektiivsetega. 
� Fotoelementide kasutamine.  
 

 
 
Suuremaid investeeringuid nõudvad energiasäästu meetmed: 

 
� Katuse soojustamine. 
� Välisseinte soojustamine. 
� Keldri vahelae soojustamine. 
� Vundamendi soojustamine. 
� Akende ja välisuste vahetamine. 
� Piirdetarindite vuukide tihendamine. 

 
 
Lisaks tehnilistele meetmetele saab energiasäästu saavutada ka hoone kasutajate 
käitumisharjumuste muutusega. Väga palju sõltub hoone kasutajatest. 
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LISA IV 
Hoone energiasäästu alased üldsoovitused (vastavalt hoone omapärale) 
 
Küttesüsteem: 
 
Soojusvaheti  
 
Puhastage soojusvaheti regulaarselt katlakivist! 
Kui hoone keskküttesüsteem saab soojust kaugküttesüsteemist soojusvaheti kaudu, siis 
peab jälgima hoone küttesüsteemi tagasivoolu ja kaugküttetorustiku tagasivoolu 
temperatuuri vahet. 
Soojusvaheti määrdub seestpoolt ning see mõjutab soojusülekannet kaugkütteveelt hoone 
küttesüsteemi veele. 
Tagajärjeks on see, et kaugküttevesi ei anna piisavat soojushulka soojusvahetile ning 
küttesüsteemi vesi ei soojene piisavalt, mistõttu tekib raskusi hoone soojaks kütmisega. 
Selleks et tagada soojusvaheti normaalne töö, tuleb teda seest puhastada, kui hoone 
keskküttesüsteemi tagasivoolu ja kaugkütte tagasivoolu temperatuuride vahe muutub 
suureks. Täpseid numbreid ei saa anda, sest see sõltub hoone keskküttesüsteemi 
lahendusest ja soojusvaheti tüübist. Siiski osutab temperatuuri erinevus 5...7 oC tavaliselt 
vajadusele soojusvaheti puhastada. 
Seejärel tuleb temperatuuride erinevust mõõta normaalsetes töötingimustes kohe pärast 
soojusvaheti puhastamist. 
Kui normaalne temperatuuride erinevus on teada siis määratakse soojusvaheti järjekordse 
puhastamise vajadust iganädalase, igakuise või kvartalilise kontrollmõõtmisega.  
 

 
Küttetorude soojustamine 
 
Torude jaoks on mitmeid soojustusmaterjale. Varem mähiti torude ümber tavalisi 
soojustusmaterjale ja kinnitati need traadiga, pealt kaeti soojustus aurutõkkematerjaliga. 
Selline soojustus pääses tavaliselt mõne aja pärast lahti ja muutus seetõttu vähem 
efektiivseks. Tänapäeval pakutakse mitmesuguseid torude soojustamiseks mõeldud 
koorikuid, mida on saada kõikide toruläbimõõtude jaoks; see moodus on traditsioonilisest 
kallim, kuid tulemus on püsivam. Soojustuse võib katta ka plastist või papist koorikutega. 
 
Torustik  
 
Kontrollige, kas küttesüsteem lekib! 
Väga tähtis on, et küttesüsteem ei lekiks. Värske vee pidev lisamine põhjustab katlakivi 
kiiret teket ning värskes vees sisalduv hapnik põhjustab küttesüsteemi terasdetailide 
roostetamist. Lisaks muule põhjustab roostetamine radiaatorites metallilist setet, mistõttu 
aktiivne küttepind võib väheneda. Vähenenud küttepinda saab kompenseerida vaid 
temperatuuri tõstmisega küttesüsteemis, mis omakorda suurendab soojuskadusid. 
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Küttesüsteemi reguleerimine ja automaatika 
 
Küttesüsteemi temperatuuri automaatne reguleerimine tagab õige temperatuuri, sõltuvalt 
ilmast ja vajadusest. Ühtlasi on võimalik vähendada ruumi temperatuuri pikemaks 
ajavahemikuks (ööseks). 
Radiaatorite termostaatventiilid annavad võimaluse ära kasutada ruumidesse lisanduvat 
soojust (päikesekiirgusest, elektriseadmetest). Kui radiaatoritel on termostaatventiilid, siis 
ei ole vaja liigse soojuse eemaldamiseks aknaid avada. 
Kui küttesüsteem on ühetoruline, möödaviikude ja radiaatoriventiilidega, siis võib 
paigutada termostaadid vahetult ventiilidele. Kui ventiile ega möödaviikusid ei ole, siis 
tuleb need teha. Paljud tootjad pakuvad paigaldamisvalmis möödaviike koos ventiilidega. 
 
Küttesüsteemi tasakaalustamine 
 
Kontrollige süsteemi hüdraulilist tasakaalustatust! 
Hüdrauliliselt tasakaalustamata süsteem põhjustab tavaliselt ülemäärast soojakulu. 
Suureneva soojakulu põhjuseks on peamiselt see, et vea parandamise asemel lihtsalt 
tõstetakse temperatuuri küttesüsteemis. Sellega suurenevad torustiku soojuskaod; samuti 
soojeneb osa ruumidest ülemäära. 
Energiasäästu seisukohast lähtudes on õigem vältida ruumide ebaühtlast soojenemist 
veevoolu reguleerimisega, selle asemel, et tõsta temperatuuri küttesüsteemis. 
Hoidke ruumide temperatuur madal! 
Ruumide temperatuuri tõus iga 1 oC võrra üle 20 oC põhjustab soojuse tarbimise kasvu ca 
5% võrra. 
Kui tasakaalustusventiilid on olemas, siis on küttesüsteemi suhteliselt lihtne reguleerida, 
kuid seda peab tegema asjatundja. Küttesüsteemi tasakaalustamisega tagatakse soojuse 
õige jaotumine hoones, nii et ükski hoone osa ei oleks puudulikult ega ülemäära köetud. 

 
Konvektorid 
 
Puhastage konvektorid! 
Küttesüsteemis, kus kasutatakse konvektori tüüpi küttepindasid, on väga oluline hoida 
need puhtad. 
Konvektorid annavad ruumi soojust, peaaegu 100-protsendiliselt konvektsiooni teel; 
kiirguse osatähtsus on väga väike. Seetõttu on väga tähtis, et ribitorud oleksid puhtad, et 
tolm ja praht ei tõkestaks õhu liikumist ribide vahel. Kui õhu liikumine on tõkestatud, 
võib konvektor anda vaid 5...20% kavandatud soojushulgast. 
 
Radiaatorid 
 
Ärge katke radiaatoreid ega varjake neid kardinate taha! 
Radiaatorid annavad ruumi soojust nii kiirguse kui konvektsiooni teel. Uuemate 
radiaatoritüüpide puhul kehtib rusikareegel, ligikaudu 50% soojusest antakse 
soojuskiirguse teel ja teine 50% konvektsiooni teel. Vanade malmradiaatorite puhul on 
need arvud vastavalt 60% ja 40%. 
Kui radiaator on eest kaetud puitpaneeli või muu kattega, siis on kiirguse osa väiksem. 
Kui radiaator  on pealt kaetud aknalauaga nii, et tõkke ja radiaatori vahele jääb vähem kui 
15 cm, siis on konvektsiooni teel eraldatud soojushulk väiksem. Kui vahekaugus on null, 
võib konvektsiooni teel edasi antud soojushulk väheneda kuni nullini. 
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Elektrisüsteem: 
 
Üldist 
Elektri tarbimise vähendamine kiire majandusliku kasvuga ühiskonnas on raske, kuna 
pidevalt lisandub hulk uusi elektriseadmeid. Selleks, et elektritarbimine ei tõuseks on 
mõttekas kasutada elektrit senisest efektiivsemalt. Seda mitte ainult efektiivsemaid 
seadmeid hankides, vaid ka tagades seadmete senisest efektiivsema kasutamise. 
 
Valgustus 
Kasutage fluorestsentstorusid, kus võimalik! 
Fluorestsentstoruvalgustid on 3...8 korda säästlikumad, võrreldes tavaliste 
hõõglampidega. 
Eelistage energiasäästlikke pirne! 
Energiasäästlikud pirnid annavad 4...5 korda enam valgust kui sama võimsusega 
hõõglambid. Energiasäästliku pirni eluiga on hõõglambist 8 korda pikem, mis 
kompenseerib tema kõrge hinna. 
Näiteks 20 W energiasäästlik pirn annab sama valguse nagu 100 W tavaline hõõgpirn 
Eelistage reflektorpirne! 
40 W reflektor-hõõgpirn annab kindlas suunas sama valgusvoo nagu tavaline 100 W 
hõõgpirn. 
Hooldage valgusteid! 
Igasuguste valgustite regulaarne hooldus on tähtis. 
Enamike elektripirnide valgusvoog väheneb ende eluea jooksul. Järelikult tuleb sama 
valgusnivoo säilitamiseks pirne regulaarselt asendada ka siis, kui nad veel põlevad. 
Puhastage valgusteid regulaarselt!  
Määrdunud pirn võib anda kolmandiku võrra vähem valgust. Kõige suuremad valguskaod 
tekivad tolmu kogunemisest pirnidele või valgust peegeldavatele pindadele. 
Tagage valguse peegeldumine ruumis! 
Mida vähem pinnad valgust peegeldavad, seda rohkem nad seda neelavad ning 
valgushulk ruumis väheneb. Järelikult, tuleb heledavärvilisi pindu värvida, pesta või üle 
tapeetida, selleks et tagada vahetuse ökonoomne kasutamine. Tähelepanu peab osutama 
ka valguse neeldumisele õhtul suurte kardinateta aknapindade kaudu. 
Valige õiged valgusallikad! 
Erinevate valgusallikate võime muundada energiat valguseks on väga erinev. Seda 
iseloomustab kiirguseefektiivsus [ luumenit vati kohta; lm/W]. 
Kasutatakse kaasaegseid elektrivalgusteid; hõõglampe ja huumlahenduslampe; viimaste 
hulka kuuluvad ka fleorestsentstorud. 
Kiirgusefektiivusus varieerub, piires ligikaudu 8 kuni 180lm/W, kusjuures madalaim 
väärtus kehtib tavaliste hõõgpirnide puhul ja kõrgeim – madalrõhu-sooda-
huumlahendusepirnide puhul.  
Valgusallikate valikul tuleb arvestada ka nende eluiga, kuna see sõltub suurel määral 
töörežiimist. Mõnda liiki valgustorude eluiga võib olla 9000 tundi, juhul kui nad on sisse 
lülitatud 24 tundi ööpäevas ning ainult 1200 tundi, kui nad on sisse lülitatud vaid 10-
minutilisteks ajavahemikeks. 
Valige õiged valgustid! 
Valgusti efektiivsus sõltub tema kujundusest: valgusallikate vahekaugusest, reflektorite 
võredest jms. 
Valgusti efektiivsust vähendavad järgmised asjaolud: 

� Pimestamist vältiv võre (lahtised, peegeldavate lamellidega võred on paremad kui 
kitsaste piludega võred). 
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� Valgusallika tihe ümbris (valgus allika tagaküljelt ei pääse valgustist välja). 
� Väikese mahuga kest. 
� Värvitud karp reflektori asemel (efektiivsus võib väheneda 15...20% võrra). 

Valgustite efektiivsus võib varieeruda 93% kuni 30% vahemikus 
Näitena on lisas 3 esitatud mitmesuguste valgustite efektiivsus. 
Kontrollige ruumi värvuse mõju valgustitele! 
Valgustuse kasutegur sõltub valgustist, ruumi arhitektuurilisest lahendusest ja pindade 
värvusest. 
Valgustuse kasutegur on valgushulk, mida peegeldab horisontaalpind põrandast 0,85m 
kõrgusel, protsentides valgusallika poolt kiiratud valgushulgast. 
Valgustuse kasutegur võib varieeruda 20-60% vahemikus. Suurem väärtus vastab 
heledatele, madalam – tumedatele pindadele. 
 
Veevarustus: 

 
Kui vanad segistid uute kangsegistite vastu vahetada, väheneb veekulu tervelt 25-50% 
võrra. Rootsi uuringutest lähtudes vähendab see veekulu inimese kohta aastas 1360 EEK-
i. Rootsi Katse ja Uuringuinstituudi 2000.aasta uuringu andmeil eksisteerib otsene seos 
veekulu ja segisti kvaliteedi vahel. Uuring viidi läbi 65 korteriga majas 6 kuu vältel. 
Algselt olid need nagu enamik Rootsi kortereid varustatud kahe kraaniga segistitega. 
Pärast uuringu esimest faasi, paigaldati termostaatsegistid vannile ja dušile. Kangiga 
segistid paigaldati köögi ja tualettruumi valamutele. Pärast segistite vahetust vähenes 
veekulu vastavalt 28 ja 26%. Kui kõigile kangsegistitele lisati Eco efekt, vähenes kuuma 
vee tarbimine 31% ja külma vee tarbimine 46%. (Eco efekt reguleerib vee vooluhulga 
automaatselt 60%-le ja täisvooluhulga jaoks tuleb kangi üleval hoida). Eco efekt lisas aga 
tavalise kangsegisti veesäästule 15% kokkuhoidu. Katsealuses majas tasub investeering 
ennast ära ca 2,4 aastaga. Uued segistid säästavad palju vett seetõttu, et neil on paremad 
tihendid, kõrgem survekindlus ja tilkumiskaitse. Samuti on lihtsam temperatuuri 
reguleerida. Termostaatsegisti võimaldab temperatuuri ühtlasel tasemel hoida ka 
survekõikumiste korral, mis muudab dušši all käimise tunduvalt mugavamaks. 
Kokkuhoidu annab ka väikesele veehulgale sobiva dušši pihusti paigaldamine. Nii 
segatakse veejoasse rohkem õhku ja välditakse veejoa kvaliteedi langust. Uuringu järgi 
annab selline termostaadi ning dušipihustiga  kangsegisti, võrreldes vana kahe kraaniga 
segistiga, 48%-se veesäästu. 
 
 
 
 
Piirded: 
 
Soojustamine 
 
Soojustuse lisamine seintele ja katustele mitte ainult ei vähenda energia tarbimist, vaid 
tõstab ka seina sisetemperatuuri. Tänu lisasoojustusele tõuseb temperatuur nii ruumides 
kui ka piiridetarindites mitme kraadi võrra ja ühtlasi väheneb või kaob seina välispinnal 
leiduvate pragude mõju. See tähendab, et pärast lisasoojustamist võib ruumide 
temperatuuri vähendada, ilma mugavustaset alandamata. 
Enamasti nõuavad lisasoojustusega hooned vähem hooldust ning konstruktsioonide eluiga 
muutub oluliselt pikemaks. 
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Välisseinad 
 
Väline lisasoojustus on heaks lahenduseks juhul, kui seina välispinnal on probleeme, sest 
isolatsioon koos viimistluskihiga kaitseb välisseina. Seinte soojustamisel kasutatakse 
kahesugust lisasoojustust: tuulutatavat ja tuulutuseta. Tuulutatav tarindus tehakse seina 
külge kinnitatud puitlattidel. Soojustus paigutatakse lattide vahele. Soojustusmaterjali ja 
välise viimistluskihi vahele jääb kitsas tuulutatav õhupilu. Sellise tarinduse puhul on 
välimiseks viimistluskihiks tavaliselt viimistlusplaadid. Tuulutuseta tarinduse võib teha 
mitmeti, kuid kõigil puhkudel tehakse väline viimistluskiht vahetult soojustusmaterjalile. 
Sel juhul on väliseks viimistluskihiks kas krohv või muu analoogiline materjal. 

 
Kelder 
 
Kuna peale soojatorustiku isolatsiooni paigaldamist keldriruumide temperatuur alaneb, 
tuleks soojustada keldrilagi, välistades olukorra, kus esimese korruse korterid jahtuvad 
jaheda põranda tõttu. Soojusenergiasäästu sel juhul ei saavutata, vaid tagatakse 
mugavustunne. 
Soojustuse võib kinnitada vahetult keldrilae alla ja katta alt kas paberi või laudadega. 
Taas on väga oluline tuulutada keldrit piisavalt ja paigutada 
 
Aknad 
 
On üsna tavaline, et olemasolevad aknad ei ole tihedad. Selle tagajärjeks on liigne 
õhuvahetus, mis suurendab energiakulu ja vähendab mugavustaset. Akende 
tihendamiseks tuleb kasutada spetsiaalseid elastseid tihendusribasid, mis takistavad külma 
õhu pääsu ruumidesse ja võimaldavad aknaid ruumide tuulutamiseks avada. Selliste 
tihendusribade paigaldamisega on võimalik säästa kuni 46 kWh soojusenergiat aastas, 
paigaldatud tihendi iga jooksva meetri kohta. Korterelamutes enamlevinud kahe poolega 
akna puhul on sääst kuni 380 kWh aastas. 
Külm õhk võib ruumi pääseda ka läbi halvasti tihendatud pilude aknaraami ja lengi vahel. 
Nende pilude tihendamisel on võimalik säästa kuni 110 kWh soojusenergiat aastas, piida 
ümbermõõdu iga jooksva meetri kohta.  
Ruumi tunginud ühe m3 välisõhu soojendamiseks, kütteperioodi keskmise välisõhu ja 
siseõhu temperatuuride vahe 19,5 °C puhul, kulub energiat umbes 6,5 Wh. Kui kogu 
kütteperioodi jooksul oleks ruumi tungiva välisõhu hulk 1 m3/h, siis kuluks sellise 
õhuvoolu soojendamiseks 33,7 kWh soojusenergiat. Võttes näitena ruumi, ruumalaga 50 
m3 (umbes 20 m2 tuba) ja vähendades selles õhuvahetust kahelt korralt ühe korrani, on 
võimalik säästa kütteperioodi jooksul umbes 1,7 MWh  soojusenergiat. Õhu vahetumine 
ruumis vähem kui 0,5 korda tunnis ei ole soovitatav, ruumid muutuvad umbseteks ja 
võivad kaasneda niiskusest tekkinud probleemid. 
Juhul kui aknad on vanad ja nõuavad asendamist, on majanduslikult mõistlik need 
asendada väiksema soojajuhtivusega akendega, näiteks selektiivklaasiga kahekordse 
pakettaknaga. Sellisel juhul saab vähendada akende soojajuhtivust, võrreldes tavalise 
kahekordse aknaga (2,8...3,2 W/(m²·°C)) üle 1,5 korra, tasemele 1,7 W/(m²·°C). 
Kütteperioodi jooksul oleks soojusenergia sääst sellisel juhul 107 kWh aknapinna ühe m2 
kohta, mis on tunduvalt väiksem akna tihendamisega saadavast säästust. 
Uute akende paigaldamise orienteeruv maksumus on  2000 – 2300 EEK/m2. 
Välisuste asendamine annab samasuguse efekti nagu akende vahetus, ainult et välisuste 
osatähtsus kogu välispiirdest on väiksem kui akendel ning samal ajal on võimalik aknad 
ära toppida ja kleepida paberiga pilud kinni (juhul kui neid ei ole vaja avada).  



 

_______________________________________________________________ 
 
OÜ Energiasäästubüroo          Tartu mnt 80 J, Tallinn         6606656 www.energiaaudit.ee                                                                                                     

44 

 Lisa V Pildid 
 

      
 

      
 

      
 

      
 
 



 

_______________________________________________________________ 
 
OÜ Energiasäästubüroo          Tartu mnt 80 J, Tallinn         6606656 www.energiaaudit.ee                                                                                                     

45 

      
 

      
                                      Sokli krohv on maha koorunud 

      
    Koridori akna ümrus on lagunenud                   Toa akna all on külmasild 
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  Pööningu luuk                                                    Katuse luuk 
 

      
 
            Pööningu soojustus                                    Pööningu  korkplaadist soojustus 
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  Ventillatsiooniavadele on peale ehitatud kate sademete sissetungimise vastu 
 

      
 

      
 

      
 
          Ventilatsiooniavad katusel. Avasid on vaja regulaarselt puhastada. 
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                                                              Soojussõlme pildid 
 


