


Energiatõhus ja tervislik 

korterelamu 

ehk kuidas teha 200-st 50 ja 

maksta soojuse eest kuni neli 

korda vähem.
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Teemad

• Energiatarbest, säästu võimalused

• Välispiirete soojustamine.

• Küttesüsteemi reguleerimine, uuendamine. 

• Sisekliima, õhuvahetuse korraldamine

• Näited elluviidud energiasäästu meetmetest

• Ventilatsiooniõhu soojuse kasutamisest

• Majanduslik lähenemine
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Energiatarbest

• Soojustarvet elamu kütmiseks iseloomustab 
küttesoojuse kulu köetava pinna ühiku kohta –

• Renoveerimata kortermaja puhul on 

tavapärane tase kuni 200 kWh/m².

• Komplekssete energiasäästu meetmetega on 

saavutatav tase kuni 50 kWh/m² kohta!

• Saavutatav energiatarbe vähenemine 3 korda!

– kWh – soojus ruumide kütteks aastas

– m² - köetav pind 



Elamute tüübid Rakveres,  

küttesoojuse eritarve.

168 

kWh/m²

183 

kWh/m²

167 

kWh/m²

184 

kWh/m²

181 

kWh/m²

183 

kWh/m²



Energiabilanss (e-gain)



Välispiirete soojustamine

• katkestab 

külmasillad



Välispiirete soojustamine

• vähendab 

küttesoojuse 

vajadust, sest 

välispiirded juhivad  

seejärel soojust 

halvemini.

U arvu muutus

välispiiretel 1 – 0,2-ni 

– viis korda,

akende puhul 3 – 1-ni 

– kolm korda.



Energiat on näha.

kWh



U =0,2 

U = 1 



Tõstab elamu 

esteetilist väärtust 

ja korteri väärtust



Küttesüsteem

• Tasakaalustamine

– tagab, et soojus 

liigub vajalikul 

hulgal kõikide

küttekehadeni 

elamu 

küttesüsteemis. 
(Danfoss)



Reguleerimine korteris

• Et hoida ruumiõhu temperatuuri 

soovitud tasemel ja ära kasutada 

ruumis küttesüsteemi väliseid 

soojuseraldusi (elektriseadmed, inimesed ja päikese kiirgussoojus)

soojuskadude katmiseks on vajalik 

küttekehade soojusväljastuse 

reguleerimine.



 

KA 



Reguleerimine ja arvestamine

• Kütte reguleerimine 

küttekeha tasandilt -

muudab soojuse tarbimise 

juhitavaks tarbija enda 

poolt.

• Seda on võimalik 

arvestada soojuse eest 

tasumisel (küttekulude jagamise teel, Mesa)



Sisekliima ja õhuvahetuse korraldamine



Aknad olid osa 

ventilatsioonisüsteemist.

Loomulik õhuvahetus Puudulik õhuvahetus

U = 3 U= 1,7





Korraldamata õhuvahetus

• Liigniiske ja saastunud õhk

• Niiskus külmadel pindadel
• Hallitus

• Immuunsüsteemi nõrgenemine, allergiad

• Vastuvõtlikkuse suurenemine haigustele

• Astma 

• Haige hoone...







Korraldatud õhuvahetus

1. Tagatud on värske õhu sissepääs, eriti 

uute akende puhul

• Tagatud on saastunud õhu väljavool 

Õhuavad on puhtad ja reguleeritavad

• Kasutusel soojustagastusega 

õhuvahetuse seadmed (70-80% soojust tagasi)



Ventilatsiooniõhu soojuse 

taaskasutamisest

• Korterilahendus

• Majalahendus





Näited elluviidud energiasäästu 

meetmetest

Sütiste 45

Paldiski 171

Tartust, Elvast, Põlvast, 

Paidest, Tabasalust…



Soojuse eritarve Sütiste 45.
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Paldiski mnt 171 küttesoojuse tarbimine
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Majanduslik lähenemine

• Energiatarbe vähenemine 

kahandab kulutusi soojusele 

– sellevõrra tasutakse maja 

renoveerimise kulusid ja 

kogu maksukoormus jääb 

samaks või väheneb.
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Kütteks Järelmaksuks



Terviklahenduse maksumus

• Köetav pind 3000 m²

• Investeeringu vajadus 130 EUR/ m²

• Soojuse hind 64 EUR MWh.

• Sääst 7,7 EUR/m² kohta aastas (120 kWh/ 

m² kohta aastas)

• Renoveerimislaenu pikkus 10 või 20 aastat

• Laenu intress 4,1%

https://www.swedbank.ee/private/home/more/calculator/calc/kykredex

https://www.swedbank.ee/private/home/more/calculator/calc/kykredex




10a - 6,4/10,4 = 74% laenust tagastatakse energiasäästuga

20a - 6,4/6,24 = 123% laen tasutakse täielikult energiasäästu 

arvelt, kulud vähenevad.

• Laenu makse aastas 

(10a ja 20a)

• 10,4 EUR m² kohta 

aastas

• 6,24 EUR m² kohta 

aastas

• Energiasäästust 

tulenev maksumuse 

vähenemine

• 7,7 EUR m² kohta 

aastas

Kü Tõhus, 
3000 m², 130 EUR/m²





Kui ei tee midagi …
175 kWh/m² * 3000 m² = 525 MWh aastas hinnaga 64 EUR MWh summas  33 600 EUR aastas

Kokku 20 aasta jooksul soojuse eest 

670 000 EUR

Kui komplekselt renoveeritud maja siis 20 aasta jooksul 

makstakse soojuse eest

55 kWh/m²*3000=168 MWh*64*20= 210 000 EUR
ehk

-460 000 EUR vähem!
Investeering 400 000 EUR.

Järelmaks tasutakse energiasäästu arvelt!

Igakuulised maksed vähenevad!



Kokkuvõte

• Kasukas selga

• Ventiil küttekehale

• Ventilatsioonist 

soojus tagasi ja 

värske õhk tuppa

• Tervislik kodu, 

kõrgema väärtusega

• Elamisväärne ja 

kaunis keskkond

• Järelmaksu tasub  

energiasäästust 

tekkiv raha





Uus väljakutse –

Energiamajanduse planeerimine

Mida teha kaugküttega kui hooned 

enam kütet ei vaja?



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

Diplomeeritud energiaaudiitor V kutsekv.

• Aare Vabamägi – tel. 52 10 530

aareva@estpak.ee


