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ENERGIAAUDITI  ARUANNE 

 
 
Hoone aadress: Taara pst. 1A, Tartu 
Ehitisregistri kood: 104024029 
Tellija: KÜ Tammik 
Kontaktisik: Andres Alla 
Telefoni nr. ja E-mail: 5135252; info@tammik.ee 
Fax nr: - 
Auditeerimise kuupäev 14. detsember 2010 
Raporti esitamise kuupäev: 31. detsember 2010 
Raporti nr: EAR 2010/782-071 
Koostaja: Jelena Rusmanova 
Telefoni nr: 668 1655 
E-mail: jelena@energiaaudit.ee 

 
Ülevaatuse metoodika 
  
Hoone energiaauditi koostamiseks on analüüsitud Tartu linnas Taara pst. 1A asuva  korterelamu 
piirdetarindeid ja tehnosüsteeme. Ülevaatus tugineb insenertehnilistel mõõdistustöödel, hoone 
projektdokumentatsiooni andmetel ja valdaja küsitlusandmetel. Auditeerimine on läbi viidud 
kolmeastmelisena: a) hoone lähteandmete kogumine hoone valdajale saadetud küsitluslehe põhjal 
(üldandmed, energiatarve); b) hoone inspekteerimine ja täiendavate soojustehniliste mõõtmiste 
läbiviimine kohapeal; c) kogutud andmete põhjal insenertehniliste ja majanduslike arvutuste 
sooritamine ning auditiraporti koostamine.  
 
Hoone tehnilise seisundi kirjeldus 
 
Hoone ülevaatus viidi läbi visuaalselt, tuginedes olemasolevale dokumentatsioonile ja joonistele 
ning  eluruumide valdajatelt saadud küsitluste andmetele.  
Hoone on ehitatud 1978.  aastal. Hoonel on 4 korrust + osaliselt köetav soklikorrus. 
Hoonel on sisemise sadevee äravooluga lamekatus. Katuse kattematerjaliks rullmaterjal. Vahelaed 
on monteeritav raudbetoon,  paksusega 220 mm. 1998. aastal on paigaldatud seoses katuse 
remondiga täiendava 30 mm soojustuskiht. 
Hoonel on  madalvundament, sokli osa konstruktsiooniks on betoonplokk ja tellis ja  sokkel on 
soojustamata. Soklikorruse seinad on põhiliselt kolmes paksuses – 560 mm, 430 mm ja 380 mm. 
Hoone välisseinad on silikaattelliskivist. Seinte paksused on 560 mm (otsaseinad) ja 430 mm 
(fassaadi seinad).  
Korterite aknad – puit ja PVC. Pakettakende osakaal on 62 %.  Soklikorruse ja trepikoja aknad on 
puitaknad.  
Hoone trepikodade välisuksed ja tuulekoja uksed on puidust ja ebatihedad. Samuti on puituksed kõik 
keldri uksed. Trepikojal on ka nn. tagumine väljapääs, mida praktiliselt ei kasutata ja võiks 
likvideerida (või asendada aknaga).  
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Tehnosüsteemid.  
 
Keskküte ja soojussõlm. 
Hoonet köetakse linna kaugküttevõrgust. Soojust müüb AS Tartu Keskkatlamaja.  Soojuse hind on 
praegusel hetkel 793,64 EEK/MWh. Sooja tarbevee valmistamiseks on soojussõlmes 
plaatsoojusvaheti kuid osades korterites on kasutusel ka elektriboilerid.  Keldrikorrusel on 
automaatne soojussõlm ning kasutusel on suletud skeem. Soojussõlm on on töökorras. 
Keldritorustike isolatsioon on enamaltjaolt ehitusaegne soojustus. Osaliselt on kasutatud ka 
fooliumiga kaetud klaasvillisolatsiooni mille paksus on üsna ebaühtlane. Isolatsioon ei vasta 
kaasaegsetele nõuetele. Küttesüsteem on tasakaalustamata. 
Hoones on alumise jagamisega nihutatud ühenduslõikudega ühetoru keskküttesüsteem. Püstikutele 
ja  tagasivoolumagistraalidele on paigaldatud sulgventiilid, mille abil on nende korrasoleku korral 
võimalik süsteemi erinevaid lõikusid välja lülitada. 
Veevarustus 
Veevarustus ja kanalisatsioon on ühendatud linna vastavate võrkudega. Külmavee kulu mõõdetakse 
veemõõtjaga. Vajalik veerõhk on tagatud veevõrgu survega..  Keldris paiknevate torude isolatsioon 
on enamaltjaolt ehitusaegne, osaliselt on ka isoleerimata torusid.  
Ventilatsioon on loomuliku ergutusega väljatõmbeventilatsioon köökidest ja pesemisruumidest ja 
käimlatest seinasiseste vent. lõõride kaudu. Õhk taastub ruumidesse läbi ehituskonstruktsioonide 
ebatiheduste ja avatavate akende kaudu. Osa elanikke on paigaldanud mehaanilise ergutusega 
väljatõmbed köögi pliidi varikatete kaudu. Mõõtmised näitasid, et hoones on õhuvahetus ebaühtlane 
ja kohati ebapiisav. 
Elektrivarustus. Hoone on ühenduses Eesti Energia elektrisüsteemiga. Elektripaigaldis on pingega 
380/220 V. Hoone üldelektrit arvestatakse kahetariifsena. Toiduvalmistamine toimub   
elektripliitidega.  
 
Kokkuvõte:  Hoone on tervikuna oma ehitusaja kohta suhteliselt rahuldavas seisukorras. 
Ehitustehniliselt on hoone soojapidavus ebaühtlane, lokaalselt on külmasillad hoone nurkades ja 
viimase korruse laealustes välisnurkades. Energiasäästu meetmetest on seni rakendatud: osa hoone 
akendest on asendatud kaasaegsete pakettakendega. Akende vahetamisega on lisaks paremale 
soojusläbikandetegurile piiratud ka infiltratsiooni õhuhulka. Katusele on paigaldatud lisasoojustus, 
kuid soojustuse paksus on ebapiisav. 
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1.  Energiaauditi põhitulemused - Energiasäästu meetmed  
Pakett 1 (tasakaalutemp. 16,5 °C) 
Objekti osad Parandus meetmed Hinnang meetme 

maksumusele, 
 krooni (v.a. juba 

tehtud tööd) 

Hinnangu-
line 

energiasääst 
MWh/a 

Hinnangu-
line 

energiasääst 
kr/a 

Liht-
tasuvus 

aeg, 
aastat 

Meet-me 
eluiga, 
aastat 

Hoone piirded Katuse vahelae soojustamine (vähemalt 150+30 mm), välisseinte 
soojustamine (koos kogu sokli osaga, soojustuse paksus vähemalt 100 
mm), trepikodade ja keldri akende väljavahetamine1, tuulekoja uste 
väljavahetamine, varuväljapääsude likvideerimine ja asendamine 
akendega1, tuulekojas asuvate keldri uste väljavahetamine (ülejäänud 
keldri uksed kinni müürida), trepikoja seinte soojustamine (keldri osas, 
100mm), 1 korruse põrandale sissepääsu kohal paigaldada 50 mm 
isolatsioon. 

 
50 

 

Ventilatsioon 
Loomulikku õhuvahetuse korraldamine/ intensiivistamine (värskeõhu 
klappide paigaldamine välisseintesse, kaaluda lõõride ventilaatorite 
paigaldamise võimalust) 2. 

2246970 

Küttesüsteem 

Köetavate ruumide likvideerimine keldris, küttesüsteemi hüdrauliline 
tasakaalustamine, küttetrasside isoleerimine keldris, kütterežiimi 
reguleerimine; 
küttejuhtimise automaatika uuendamine  (näiteks ilmaennustusel 
tuginev küttejuhtimine3) 

162000 

113,37* 89974 26,8  
30 

* 113,37 = 101 MWh + küttetorustiku isoleeromise sääst + eGain süsteemi sääst 
1 - akende Uarv≤1,4 W/m2*K 
2 – lõõride ventilaatorite paigaldamine lahendada projektiga. Samuti tasub kaaluda soojuspumpadega soojustagastussüsteemi  paigaldamise võimalust (näiteks 
tarbevee ellsoojendamiseks, vaata 3.3). 
3 – Ilmaennustusel põhinev küttejuhtimine arvestab hoone kütmisel lisaks välistemperatuuri muutusele ka muude ilmastikutingimuste (õhuniiskuse, tuule suuna 
ja kiiruse, päikesepaiste) prognoositava muutuse mõjuga hoone küttevajadusele. Energiasäästu võib saavutada kuni 15 %. eGain ilmaennustusel põhineva 
küttejuhtimise rakendamiseks on vaja välja vahetada vaid hoone olemasolev välistemperatuuriandur, mis asendadakse eGain ennustusevastuvõtjaga. Süsteemi 
rakendamiseks ei ole vaja hoones teha rekonstrueerimistöid ning paigaldamine võtab aega kõigest mõne tunni. Samuti ei nõua eGainiga liitumine suuri 
investeeringuid, mis tähendab reaalset rahalist võitu juba esimesel kütteperioodil (tootja esindaja andmed, www.egain.ee). 
Pakutav energiasäästu meetmete pakett annaks korrektse teostuse korral energiasäästu: 
küttesoojusest (viimase kolme aasta keskmine normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud küttesoojuse kulu) – 30 % võrreldes renoveerimise 
eelse energiakulutusega. 
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Pakett 2 (tasakaalutemp. 15,5 °C) 
Objekti osad Parandus meetmed Hinnang meetme 

maksumusele, 
 krooni (v.a. juba 

tehtud tööd) 

Hinnanguline 
energiasääst 

MWh/a 

Hinnangu-
line 

energiasääst 
kr/a 

Liht-
tasuvus 

aeg, 
aastat 

Meet-me 
eluiga, 
aastat 

Hoone piirded Katuse vahelae soojustamine (vähemalt 150+30 mm), välisseinte 
soojustamine (koos kogu sokli osaga, soojustuse paksus vähemalt 
100 mm), trepikodade ja keldri akende väljavahetamine1, tuulekoja 
uste väljavahetamine, varuväljapääsude likvideerimine ja 
asendamine akendega1, tuulekojas asuvate keldri uste 
väljavahetamine (ülejäänud keldri uksed kinni müürida), trepikoja 
seinte soojustamine (keldri osas, 100mm), 1 korruse põrandale 
sissepääsu kohal paigaldada 50 mm isolatsioon. 

 
50 

 

Ventilatsioon 

Loomulikku õhuvahetuse korraldamine/ intensiivistamine 
(värskeõhu klappide paigaldamine välisseintesse, kaaluda lõõride 
ventilaatorite paigaldamise võimalust) 2 

2246970 

Küttesüsteem 

Köetavate ruumide likvideerimine keldris, küttesüsteemi 
ümberehitamine kahetorusüsteemiks (s.h. küttesüsteemi 
tasakaalustamine ja termostaatventiilide paigaldamine3,  uued 
radiaatorid ja küttepüstikud) 

 

756000 

123,26 97823 30,7  
30 

1 - akende Uarv≤1,4 W/m2*K 
2 – lõõride ventilaatorite paigaldamine lahendada projektiga. Samuti tasub kaaluda soojuspumpadega soojustagastussüsteemi  paigaldamise võimalust (näiteks 
tarbevee ellsoojendamiseks, vaata 3.3). 
3 – kaaluda individuaalsoojusmõõturite süsteemi paigaldamise võimalust 
Pakutav energiasäästu meetmete pakett annaks korrektse teostuse korral energiasäästu: 
küttesoojusest (viimase kolme aasta keskmine normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud küttesoojuse kulu) – 32,6 % võrreldes renoveerimise 
eelse energiakulutusega. 
 
 
 
 
 
 



 

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

7

 
 
Pakett 3 (tasakaalutemp. 14,5 °C) 
Objekti osad Parandus meetmed Hinnang meetme 

maksumusele, 
 krooni (v.a. juba 

tehtud tööd) 

Hinnanguline 
energiasääst 

MWh/a 

Hinnangu-
line 

energiasääst 
kr/a 

Liht-
tasuvus 

aeg, 
aastat 

Meet-me 
eluiga, 
aastat 

Hoone piirded Katuse vahelae soojustamine (vähemalt 200+30 mm), välisseinte 
soojustamine (koos kogu sokli osaga, soojustuse paksus vähemalt 
150 mm), vanade akende väljavahetamine1, tuulekoja uste 
väljavahetamine, varuväljapääsude likvideerimine ja asendamine 
akendega1, tuulekojas asuvate keldri uste väljavahetamine 
(ülejäänud keldri uksed kinni müürida), trepikoja seinte 
soojustamine (keldri osas, 100mm), 1 korruse põrandale sissepääsu 
kohal paigaldada 100 mm isolatsioon. 

 
50 

 

Ventilatsioon 

Loomulikku õhuvahetuse korraldamine/ intensiivistamine 
(värskeõhu klappide paigaldamine välisseintesse, kaaluda lõõride 
ventilaatorite paigaldamise võimalust) 2 

3213310 

Küttesüsteem 

Köetavate ruumide likvideerimine keldris, küttesüsteemi 
ümberehitamine kahetorusüsteemiks (s.h. küttesüsteemi 
tasakaalustamine ja termostaatventiilide paigaldamine, uued 
radiaatorid ja küttepüstikud, individuaalsoojusmõõturite süsteemi 
paigaldamine). 

 

756000 

189,6 150479 26,4  
30 

1 - akende Uarv≤1,1 W/m2*K 
2 – lõõride ventilaatorite paigaldamine lahendada projektiga. Samuti tasub kaaluda soojuspumpadega soojustagastussüsteemi  paigaldamise võimalust (näiteks 
tarbevee ellsoojendamiseks, vaata 3.3). 
 
 
Pakutav energiasäästu meetmete pakett annaks korrektse teostuse korral energiasäästu: 
küttesoojusest (viimase kolme aasta keskmine normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud küttesoojuse kulu) – 50 % võrreldes renoveerimise 
eelse energiakulutusega. 
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Pakett 4 (tasakaalutemp. 14,5 °C) 
Objekti osad Parandus meetmed Hinnang meetme 

maksumusele, 
 krooni (v.a. juba 

tehtud tööd) 

Hinnanguline 
energiasääst 

MWh/a 

Hinnangu-
line 

energiasääst 
kr/a 

Liht-
tasuvus 

aeg, 
aastat 

Meet-me 
eluiga, 
aastat 

Hoone piirded Katuse vahelae soojustamine (vähemalt 200+30 mm), välisseinte 
soojustamine (koos kogu sokli osaga, soojustuse paksus vähemalt 
150 mm), vanade akende väljavahetamine1, tuulekoja uste 
väljavahetamine, varuväljapääsude likvideerimine ja asendamine 
akendega1, tuulekojas asuvate keldri uste väljavahetamine 
(ülejäänud keldri uksed kinni müürida), trepikoja seinte 
soojustamine (keldri osas, 100mm), 1 korruse põrandale sissepääsu 
kohal paigaldada 100 mm isolatsioon. 

3213310 
 

50 
 

Ventilatsioon 
Soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi 

väljaehitamine2 (tsentraalne või lokaalsete korteriseadmetega) 
1482000 

Küttesüsteem 

Köetavate ruumide likvideerimine keldris, küttesüsteemi 
ümberehitamine kahetorusüsteemiks (s.h. küttesüsteemi 
tasakaalustamine ja termostaatventiilide paigaldamine, uued 
radiaatorid ja küttepüstikud, individuaalsoojusmõõturite süsteemi 
paigaldamine). 

 

756000 

251,8 199842 27,3  
30 

1 - akende Uarv≤1,1 W/m2*K 
2 – süsteemi paigaldamine lahendada projektiga.  
 
 
Pakutav energiasäästu meetmete pakett annaks korrektse teostuse korral energiasäästu: 
küttesoojusest (viimase kolme aasta keskmine normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud küttesoojuse kulu) – 67 % võrreldes renoveerimise 
eelse energiakulutusega. 
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Hoone tasakaalutemperatuurid 
 
Siseõhu temperatuur hoones kujuneb kütte- ja vabasoojuse tulemusel. Viimase allikateks on 
inimesed, elektriseadmed, elektrivalgustus, päikese-kiirgus. Piltlikult öeldes küttega kaetakse 
soojuskaod välisõhu temperatuurist kuni tasakaalutemperatuurini tB. Soojuskaod 
tasakaalutemperatuurist kuni ruumi siseõhu temperatuurini tS kaetakse vabasoojusega. 
 
Vabasoojuse kasutamise tase sõltub küttesüsteemi automatiseerimisest. Juhul, kui hoones on 
automatiseeritud soojussõlm, vabasoojuse utilisatsioonitegur η~0,6. Kui on radiaatoritele on 
paigaldatud automaatsed (kas termostaatide või ajamitega) reguleerventiilid utilisatsioonitegur η~ 
0,7. 
 
Hoone tasakaalutemperatuurid on leitud eeldusel, et maja kogu köetava mahu keskmine temperatuur 
enne renoveerimist on +20 °C. 
 
Hoone arvutuslik tasakaalutemperatuur enne renoveerimist tB = +17 °C 
Utilisatsioonitegur on 0,6. Õhuvahetuse kordarv on 0,16/0,17 1/h. 
 
Säästumeetmete pakett I :  tasakaalutemperatuur tB = +16,5 °C 
Utilisatsioonitegur on 0,6. Õhuvahetuse kordarv on 0,5 1/h (tagatakse kas seintesse monteeritud 
õhuklappide või akendesse paigaldatud tuulutuspilude abil koos lõõride ventilaatorite 
paigaldamisega). 
 
Säästumeetmete pakett II :  tasakaalutemperatuur tB = +15,5 °C 
Utilisatsioonitegur on 0,7. Õhuvahetuse kordarv on 0,5 1/h (tagatakse kas seintesse monteeritud 
õhuklappide või akendesse paigaldatud tuulutuspilude abil koos lõõride ventilaatorite 
paigaldamisega). 
 
Säästumeetmete pakett III :  tasakaalutemperatuur tB = +14,5 °C 
Utilisatsioonitegur on 0,7. Õhuvahetuse kordarv on 0,5 1/h (tagatakse kas seintesse monteeritud 
õhuklappide või akendesse paigaldatud tuulutuspilude abil koos lõõride ventilaatorite 
paigaldamisega). 
 
 
Säästumeetmete pakett IV :  tasakaalutemperatuur tB = +14,5 °C 
Utilisatsioonitegur on 0,7. Õhuvahetuse kordarv on 0,5 1/h (tagatakse soojustagastusega 
mehaanilise vent.süsteemi abil). 
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1.1 Üldine informatsioon 
 

Ehitusaasta 1978 
Hoone funktsioon korterelamu 
Minimaalne korruste arv 4 
Maksimaalne korruste arv 5(koos soklikorrusega) 
Suletud netopind (mittekorterelamute korral) - 
Korterelamu korral korterite arv 32 
Eluruumide pindala (eluruumide korral), m2 2214 (EHR andmed) 
Korterelamu korral mitteeluruumide arv - 
Korterelamu korral mitteeluruumide pind, m2 - 
Köetav pind, m2 2556,7 
s.h. eluruumide köetav pind, m2 2214 
Hoone maht (maapealne), m3 11053 (9511,3 m³ köetav) 
Kelder: jah/ei maapealne (1220 m³) 
Köetavad ruumid pööningul: jah/ei ei 

 
 

  1.2  Läbi viidud rekonstrueerimis/renoveerimistööd   
 

Aasta Töö nimetus ja maht 
Kuni 2005 Katuse remont + 30 mm lisasoojustust; soojussõlme rekonstrueerimine; 

tehnovõrkude sulg – ja tühjendusarmatuuri väljavahetamine  
2005 Elektripaigaldiste kontroll 

2006-2009 - 

 
 
  1.3  Energia- ja veevarustuse üldiseloomustus 
 

Küttesüsteemi liik kaugkeskküte 
Kütte liik ( lokaal keskküte korral) - 
Küttegaasi paigaldiste liik - 
Elektri liik 380/220 V 
Veevarustuse liik võrk 
Pesemisvõimaluse liik vann/dušš 
Sooja tarbevee ettevalmistamine  lokaalne 
Teised kasutusel olevad küttesüsteemid  - 
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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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: -6 oC 
 

 Kelder Trepi- 
koda 

Korter 
nr 2 

Korter 
nr 11 

Korter 
nr 16 

 

Korter 
nr 10 

Korter 
nr 3 

Korter 
nr 32 

 

 18/11 14 21 21 20 23 22 19 

keskm 18/11 14 21 
 
Ruumide sisetemperatuur sõltub elutegevusest, päikese kiirgusest ja hoone orientatsioonist. 
Mõõtmishetkel oli korterite keskmine siseõhu temperatuur normide piires, kuid ebaühtlane.  
 
Mõõdetud keskmised niiskused ja õhukiirused vastavalt pistelistele mõõtmistele, %; m/s 
 

 Kelder Trepi
- 

koda 

Korter 
nr 2 

Korter 
nr 11 

Korter 
nr 16 

 

Korter 
nr 10 

Korter 
nr 3 

Korter 
nr 32 

 

 25% 35 % 36 % 33  % 55 % 53  % 37 % 35  % 
WC/Vann - - 1,3  /0,5 

m/s 
0,2/0,5 m/s -/- m/s -/0,22 m/s 0,14/0,7 

m/s 
puhub sisse 

Köök - - - m/s - kubu kubu kubu puhub sisse 
Keskm% 25% 36 % Õhuvahetus üldiselt ebapiisav 

 
Ruumi siseõhu suhteline niiskus peab jääma piirdesse: talvel 25-45 %, suvel 30-70 % (Sisekliima, 
EPN 12.2) 
Õhuvahetus loomuliku ventilatsiooni korral sõltub välisõhu ja siseõhu temperatuuride vahest (mida 
külmem on ilm, seda suurem on õhuvahetus). Mõõtmistulemused näitasid, et osa ventilatsioonilõõre 
ei tööta normaalselt, mõnedes korterites õhu liikumine vent. restides toimus vastupidises suunas. 
Halb õhuvahetus võib olla ka tingitud uutest tihedatest akendest. Lõõrid on vaja puhastada ja tagada 
ruumide ventileeritavus õhuklappidega välisseintes või akendes ja vajadusel lõõriventilaatorite abil. 
Antud hetke mõõtmised näitasid, et ruumide suhteline niiskus mõnedes korterites ei vasta 
normidele. Mõnedes korterites kasvab hallitus. 
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Õhuniiskuse reguleerimine siseruumides on inimese tervise seisukohalt väga oluline. Eluruumide 
õhuniiskus peab jääma ettenähtud piiresse, mis ei kahjusta tervist, väldib veeauru kondenseerumist 
seintel ja ei tekita niiskusekahjustusi.  
 
Minimaalne lubatud temperatuur välispiirde sisepinnal peab olema kõrgem kastepunkti 
temperatuurist, mis võetakse ruumiõhu temperatuuri, lubatud maksimaalse suhtelise niiskuse ning 
arvutusliku välistemperatuuri järgi. 
 
Külm piirdepind suurendab õhu liikumist ruumis, mis omakorda võimendab inimestes külmatunnet. 
Külmade pindadega ruumi sisetemperatuur peab soojusliku mugavuse saavutamiseks olema 
oluliselt kõrgem. 
 

Kastepunkti temperatuur (välisseina sisepinnal), °C 
Siseõhu suhteline niiskus, % 

Siseõhu temperatuur, 
°C 

55 60 70 
16 6,9 8,2 10,5 
18 8,9 10,1 12,4 
20 10,7 12,0 15,0 
22 12,5 13,9 16,3 
24 14,4 15,0 18,2 
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1.4   Energia, vee ja gaasi tarbimine ning hinnad  
 
 2007 2008 2009 Ühik 
Energiatarbimine 
Mõõdetud soojustarbimine 499,07 455,45 484,74 MWh/a 
Mõõdetud soojustarbimine (keskmine) 479,8 MWh/a 
Kraadpäevade arv (tegelik) 3847 3629 4064  
Normaalaasta kraadpäevade arv 4295  
Kraadpäevadega korrigeeritud 
soojustarbimine 

543 514 503 
 

MWh/a 
Eritarbimine köetava  mahu ühiku kohta 84 79 78 kWh/m3 
Eritarbimine köetava pinna ühiku kohta 212 201 197 kWh/m2 
Sooja tariif/hind (keskmine) 557,09 757,32 780,95 kr/MWh 
Kütte-maksumus 211484 241622 245515 kr/a 
Tarbevee tarbimine 

Tarbevesi 2326,4 2242,000 2222,35 m3/a 
Sellest soe tarbevesi 838 824,1 705,45 m3/a 
Soojuse kulu vee soojendamiseks (koos 
kadudega) 

119,45 136,40 170,36 
MWh/a 

Vee soojendamise maksumus 66543 103299 133042 kr/a 
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 - - - kWh/a 
Eritarbimine  - - - kWh/m2 
Elektrienergia maksumus - - - kr/a 
Elektrienergia tarbimine (hoone kokku)1 
Elektrienergia tarbimine 79700 80600,0 80620 MWh/a 
Eritarbimine  31,2 31,5 31,5 kWh/m2 
Elektrienergia maksumus2 79838,5 87839,17 98614 kr/a 
 
Kraadpäevade arvestuses on baastemperatuurina kasutatud +17 0C, nii on kaudselt arvesse võetud 
ka muude energiaallikate poolt hoonesse antud energiahulk. 
 
2007-2009 aasta keskmine normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud küttesoojuse kulu: 
(423,8 + 377,6 + 332,3) / 3 = 377,9 MWh 
 

                                                 
1 Kui puudub summaarse elektrienergia tarbimise arvesti, siis ei täideta 
2 Kui on võimalik saada, siis esitatakse 
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Tellijalt saadud andmeid ja sooja vee soojusenergiat ning sooja vee kulu arvesse võttes, on 
arvutatud 2009 aasta keskmine soojusenergia kogus soojale veele, koos kadudega: 
 
                                           1m3 =  0,241 MWh 
 
Keskmine soojusenergia kogus soojale veele, ilma kadudeta: 
  
                                           1m3 =  0,058  MWh     
Selgitus: 
Kogu soojale vee kuluvast soojusenergiast (MWh) kulub: 
vee soojendamiseks  0,058 / 0,241  =  ca 24 %  
ja soojuskadudeks, vee tsirkuleerimisel   =  ca 76 % 
Hoone renoveerimise käigus tasub samuti renoveerida sooja tarbevee süsteemi (vahetada torustiku 
ja isoleerida). 
 
Külm vesi moodustab 68 % korterelamus tarbitud veest, sooja vee tarve moodustab 32 % tarbitud 
vee kogusest (kortermajade keskmine näitaja).  
 
Kraadpäevade oluliseks kasutusalaks on erinevate aastate välisõhu temperatuuri mõju 
elimineerimine soojustarbimisele. Et elimineerida erinevate aastate välisõhu temperatuuride mõju, 
viiakse reaalse aasta soojustarbimine üle võrreldavale nn normaalaasta tarbimisele. 
 
Eritarbimised on hoone köetava pinna- ja hoone köetava mahuühiku  kohta. 
 
Paremaks jälgimiseks on andmed esitatud graafiliselt. 

 

Hoone soojusenergia tarbimine
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Ektrienergia tarbimine 
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Hoone soojusbilanss 
 
Soojuse bilansivalem (lihtsustatud) – kolme aasta keskmine: 
 
Qkogukulu(arvesti või kütuse kulu jargi) = Qpiirete kulu + Qõhuvahetuse kulu + Qsooja vee valmistamine 

 

Qk  (MWh) = Qp (MWh) + Qõ (MWh) + Qs.v. ( MWh)          
 

piire Q piire Q õhuvahetus Q soojavee 
ettevalmistamine 

Q kogukulu 

Välisseinad 168,2   

Aknad 121,2   

Uksed 9,2   
I korruse põrand 
ja keldrikorruse 
põrand 22   

Katus 37,2   
kokku 

357,8 35,9 
142,07 

  
kokku   

535,7 
  
  520,0 

 
Märkused: 1. Piirete soojuskaod on saadud arvutuste teel. 
  2. Sooja vee valmistamine koos kadudega on tegelik kulu 
      
                   
 

 
Hoone energiabilansist tulenev trepikodade ja korterite õhuvahetuse kordarv 0,16/0,17 1/h näitab, et 
õhuvahetus on ebapiisav (norm on 0,5 1/h). 
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2.  Hoone piirded 
2.1 Hoone piirete tehniline seisund ja parendusmeetmed 
 

 Enne renoveerimist 

(tB = 17)* 

Piire või selle 
osa 

Materjal 
/tüüp 

Olukorra kirjeldus ja/või 
tuvastatud puudused 

Pindala, 
m2 

Hinnanguline U-
väärtus, 
W/m2·K 

Hinnangulised 
soojuskaod, 

MWh/a 

Hoone 
külgseinad  

Silikaattellis  

Seina  paksus on 43 cm. 
Soojapidavus ei vasta 

kaasaja nõuetele, esineb 
pragusid. 

864,3 
1,1 

0,76 
96,32 

Hoone 
otsaseinad 

Silikaattellis  

Seina  paksus on 56 cm. 
Soojapidavus ei vasta 

kaasaja nõuetele, esineb 
pragusid, krohv koorub. 

431,7 1,0 44,5 

Trepikoja sein 
keldri osas 

Silikaattellis  Seina soojapidavus on väike 120,2 1,41 x 0,6 10,48 

1. korruse 
põrand 

sissepääsu 
kohal 

õõnespaneel + 
1 korruse 
põrand 

Täpsem konstruktsioon 
teadmata, soojapidavus on 

väike 
61,6 0,5 3,17 

Klaasidega 
puituksed 

(tuulekojas) 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

12,15 2,9 x 0,7 2,54 
Hoone uksed 

Varuvälja-
pääsu uksed 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

19,32 2,9x0,7 4,04 

Trepikodade 
aknad  

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, ebapiisav 
soojapidavus 

38,5 2,9 11,51 

Korterite 
vanad aknad  

ja rõdude 
uksed 

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, ebatihedad, 
ebapiisav soojapidavus 

188,5 2,9 56,35 

Korterite 
uued 

pakettaknad ja 
rõdude uksed 

PVC 
raamidega 

pakettaknad 
Korras 305,24 1,6 50,34 

Katuse-
vahelagi  

Monteeritav 
raudbetoon, 

vana 
soojustus+lisa
soojustus (30 

mm) 

Soojustus ei vasta nõuetele  722,2 0,5 37,22 

Keldri 
vahelagi 

Betoon + 
soojustus+ 

kate 

Madal soojapidavus, täpsem 
info konstruktsiooni kohta 

puudub 
413,14 0,7x0,5 14,91 

Köetavad 
ruumid 
keldris 

Välisseinad-
tellis, aknad, 
uksed - vanad 

Ebapiisav soojapidavus - 
1/1,1/1,41/1,5/0,9 

2,9 
26,37 

Hoone soojuskaod õhuvahetusega 

Õhuvahetuse 
kordarvuks on 
võetud 0,17/0,16 
1/h 

36 

Kokku (küttekulud) 393,6 
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Pakett 1  
Küttesüsteem tasakaalustatud 

(tB = 16,5ºC) 

Piire või selle 
osa 

Materjal 
/tüüp 

Olukorra kirjeldus 
ja/või tuvastatud 

puudused 

Pind 
ala, 
m2 

Parendusmeede, 
soovitused 

energiasäästuks 

Arvutuslik 
U-väärtus 

pärast 
meetme 

rakendami
st 

W/m2·K 

Hinnan- 
gulised 

soojuskaod 
pärast 

meetme 
rakendamist

MWh/a 

Energia-
sääst, 

MWh/a 

Hoone 
külgseinad  

Silikaattellis  

Seina  paksus on 43 
cm. Soojapidavus ei 

vasta kaasaja 
nõuetele, esineb 

pragusid. 

864,3 

Paigaldada vähemalt 100 
mm lisasoojustus + kate. 
Loomuliku õhuvahetuse 

tagamiseks tubade 
välisseintesse paigaldada 

õhuklapid2 

0,32/0,26 27,16 69,16 

Hoone 
otsaseinad 

Silikaattellis  

Seina  paksus on 56 
cm. Soojapidavus ei 

vasta kaasaja 
nõuetele, esineb 
pragusid, krohv 

koorub. 

431,7 

Paigaldada vähemalt 100 
mm lisasoojustus + kate. 
Loomuliku õhuvahetuse 

tagamiseks tubade 
välisseintesse paigaldada 

õhuklapid 

0,31 13,28 31,21 

Trepikoja sein 
keldri osas 

Silikaattellis  
Seina soojapidavus 
on väike 

120,2 
Paigaldada keldri poolele 
100 mm lisasoojustus + 

kate. 
0,36 x 0,6 2,43 8,05 

1. korruse 
põrand 

sissepääsu 
kohal 

õõnespaneel + 
1 korruse 
põrand 

Täpsem 
konstruktsioon 

teadmata 
61,6 

Paigaldada 50 mm 
lisasoojustus + kate. 

0,3 1,83 1,34 

Klaasidega 
puituksed 

(tuulekojas) 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

12,15 
Paigaldada soojapidavad 

uksed 1,5 x 0,7 1,27 1,28 
Hoone uksed 

Varuväljapääs
u uksed 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

19,32 Asendada aknaga 1,4 2,68 1,36 

Trepikodade 
aknad  

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, 
ebapiisav 

soojapidavus 
38,5 

Asendada 
pakettakendega 

1,4 5,35 6,15 

Korterite 
vanad aknad  

ja rõdude 
uksed 

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, 
ebatihedad, 
ebapiisav 

soojapidavus 

188,5 Ei soovitata  2,9 54,26 2,099 

Korterite 
uued 

pakettaknad ja 
rõdude uksed 

PVC 
raamidega 

pakettaknad 
Korras 305,24 Ei soovitata 1,6 48,47 1,87 

Katuse 
vahelagi  

Monteeritav 
raudbetoon, 

vana 
soojustus+lisa
soojustus (30 

mm) 

Soojustus ei vasta 
nõuetele  

722,2 

Vana lisasoojustuse kiht 
eemaldada. Paigaldada 
vähemalt 150+30 mm 

isolatsioon 

0,22  15,77 21,45 

Keldri 
vahelagi 

Betoon + 
soojustus+ 

kate 

Madal 
soojapidavus, 
täpsem info 

konstruktsiooni 
kohta puudub 

504 Ei soovitata 0,7x0,451 15,76 -0,85 

Köetavad 
ruumid 
keldris 

Välisseinad-
tellis, aknad, 
uksed - vanad 

Ebapiisav 
soojapidavus 

- Likvideerida - 0 26,37 

Hoone soojuskaod õhuvahetusega 
Õhuvahetuse intensiivistamine2, 

õhuvahetuse kordarvuks on võetud 0,5 
1/h 

104,3 -68,3 

Kokku 292,56 101,08 
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Pakett 2  
Küttesüsteem renoveeritud 

(tB = 15,5ºC) 

Piire või selle 
osa 

Materjal 
/tüüp 

Olukorra kirjeldus 
ja/või tuvastatud 

puudused 

Pind 
ala, 
m2 

Parendusmeede, 
soovitused 

energiasäästuks 

Arvutuslik 
U-väärtus 

pärast 
meetme 

rakendami
st 

W/m2·K 

Hinnan- 
gulised 

soojuskaod 
pärast 

meetme 
rakendamist

MWh/a 

Energia-
sääst, 

MWh/a 

Hoone 
külgseinad  

Silikaattellis  

Seina  paksus on 43 
cm. Soojapidavus ei 

vasta kaasaja 
nõuetele, esineb 

pragusid. 

864,3 

Paigaldada vähemalt 100 
mm lisasoojustus + kate. 
Loomuliku õhuvahetuse 

tagamiseks tubade 
välisseintesse paigaldada 

õhuklapid2 

0,32/0,26 25,1 71,21 

Hoone 
otsaseinad 

Silikaattellis  

Seina  paksus on 56 
cm. Soojapidavus ei 

vasta kaasaja 
nõuetele, esineb 
pragusid, krohv 

koorub. 

431,7 

Paigaldada vähemalt 100 
mm lisasoojustus + kate. 
Loomuliku õhuvahetuse 

tagamiseks tubade 
välisseintesse paigaldada 

õhuklapid 

0,31 12,27 32,22 

Trepikoja sein 
keldri osas 

Silikaattellis  
Seina soojapidavus 
on väike 

120,2 
Paigaldada keldri poolele 
100 mm lisasoojustus + 

kate. 
0,36 x 0,6 2,25 8,23 

1. korruse 
põrand 

sissepääsu 
kohal 

õõnespaneel + 
1 korruse 
põrand 

Täpsem 
konstruktsioon 

teadmata 
61,6 

Paigaldada 50 mm 
lisasoojustus + kate. 

0,3 1,69 1,48 

Klaasidega 
puituksed 

(tuulekojas) 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

12,15 
Paigaldada soojapidavad 

uksed 1,5 x 0,7 1,17 1,37 
Hoone uksed 

Varuväljapääs
u uksed 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

19,32 Asendada aknaga 1,4 2,48 1,56 

Trepikodade 
aknad  

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, 
ebapiisav 

soojapidavus 
38,5 

Asendada 
pakettakendega 

1,4 4,94 6,56 

Korterite 
vanad aknad  

ja rõdude 
uksed 

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, 
ebatihedad, 
ebapiisav 

soojapidavus 

188,5 Ei soovitata  2,9 50,14 6,21 

Korterite 
uued 

pakettaknad ja 
rõdude uksed 

PVC 
raamidega 

pakettaknad 
Korras 305,24 Ei soovitata 1,6 44,79 5,55 

Katuse 
vahelagi  

Monteeritav 
raudbetoon, 

vana 
soojustus+lisa
soojustus (30 

mm) 

Soojustus ei vasta 
nõuetele  

722,2 

Vana lisasoojustuse kiht 
eemaldada. Paigaldada 
vähemalt 150+30 mm 

isolatsioon 

0,22  14,57 22,65 

Keldri 
vahelagi 

Betoon + 
soojustus+ 

kate 

Madal 
soojapidavus, 
täpsem info 

konstruktsiooni 
kohta puudub 

504 Ei soovitata 0,7x0,451 14,56 0,34 

Köetavad 
ruumid 
keldris 

Välisseinad-
tellis, aknad, 
uksed - vanad 

Ebapiisav 
soojapidavus 

- Likvideerida - 0 26,37 

Hoone soojuskaod õhuvahetusega 
Õhuvahetuse intensiivistamine2, 

õhuvahetuse kordarvuks on võetud 0,5 
1/h 

96,4 -60,4 

Kokku 270,38 123,26 
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Pakett 3  
Küttesüsteem renoveeritud 

(tB = 14,5ºC) 

Piire või selle 
osa 

Materjal 
/tüüp 

Olukorra kirjeldus 
ja/või tuvastatud 

puudused 

Pind 
ala, 
m2 

Parendusmeede, 
soovitused 

energiasäästuks 

Arvutuslik 
U-väärtus 

pärast 
meetme 

rakendami
st 

W/m2·K 

Hinnan- 
gulised 

soojuskaod 
pärast 

meetme 
rakendamist

MWh/a 

Energia-
sääst, 

MWh/a 

Hoone 
külgseinad  

Silikaattellis  

Seina  paksus on 43 
cm. Soojapidavus ei 
vasta kaasaja 
nõuetele, esineb 
pragusid.  

864,3 

Paigaldada vähemalt 150 
mm lisasoojustus + kate. 
Loomuliku õhuvahetuse 

tagamiseks tubade 
välisseintesse paigaldada 

õhuklapid2 

0,22 16,07 80,23 

Hoone 
otsaseinad 

Silikaattellis  

Seina  paksus on 56 
cm. Soojapidavus ei 
vasta kaasaja 
nõuetele, esineb 
pragusid, krohv 
koorub. 

431,7 

Paigaldada vähemalt 150 
mm lisasoojustus + kate. 
Loomuliku õhuvahetuse 

tagamiseks tubade 
välisseintesse paigaldada 

õhuklapid 

0,22 8,03 36,47 

Trepikoja sein 
keldri osas 

Silikaattellis  
Seina soojapidavus 
on väike 

120,2 
Paigaldada keldri poolele 
100 mm lisasoojustus + 

kate. 
0,36 x 0,6 2,07 8,4 

1. korruse 
põrand 

sissepääsu 
kohal 

õõnespaneel + 
1 korruse 
põrand 

Täpsem 
konstruktsioon 

teadmata 
61,6 

Paigaldada 100 mm 
lisasoojustus + kate. 

0,22 1,15 2,02 

Klaasidega 
puituksed 

(tuulekojas) 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

12,15 
Paigaldada soojapidavad 

uksed 1,5 x 0,7 1,08 1,46 
Hoone uksed 

Varuväljapääs
u uksed 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

19,32 Asendada aknaga 1,1 1,8 2,25 

Trepikodade 
aknad  

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, 
ebapiisav 

soojapidavus 
38,5 

Asendada 
pakettakendega 

1,1 3,58 7,92 

Korterite 
vanad aknad  

ja rõdude 
uksed 

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, 
ebatihedad, 
ebapiisav 

soojapidavus 

188,5 
Asendada 

pakettakendega 
1,1 17,53 38,82 

Korterite 
uued 

pakettaknad ja 
rõdude uksed 

PVC 
raamidega 

pakettaknad 
Korras 305,24 Ei soovitata 1,6 41,29 9,05 

Katuse 
vahelagi  

Monteeritav 
raudbetoon, 

vana 
soojustus+lisa
soojustus (30 

mm) 

Soojustus ei vasta 
nõuetele  

722,2 

Vana lisasoojustuse kiht 
eemaldada. Paigaldada 
vähemalt 200+30 mm 

isolatsioon 

0,15  9,16 28,064 

Keldri 
vahelagi 

Betoon + 
soojustus+ 

kate 

Madal 
soojapidavus, 
täpsem info 

konstruktsiooni 
kohta puudub 

504 Ei soovitata 0,7x0,451 13,42 1,48 

Köetavad 
ruumid 
keldris 

Välisseinad-
tellis, aknad, 
uksed - vanad 

Ebapiisav 
soojapidavus 

- Likvideerida - 0 26,37 

Hoone soojuskaod õhuvahetusega 
Õhuvahetuse intensiivistamine2, 

õhuvahetuse kordarvuks on võetud 0,5 
1/h 

88,85 -52,85 

Kokku 204,03 189,6 
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Pakett 4  
Küttesüsteem renoveeritud 

(tB = 14,5ºC) 

Piire või selle 
osa 

Materjal 
/tüüp 

Olukorra kirjeldus 
ja/või tuvastatud 

puudused 

Pind 
ala, 
m2 

Parendusmeede, 
soovitused 

energiasäästuks 

Arvutuslik 
U-väärtus 

pärast 
meetme 

rakendami
st 

W/m2·K 

Hinnan- 
gulised 

soojuskaod 
pärast 

meetme 
rakendamist

MWh/a 

Energia-
sääst, 

MWh/a 

Hoone 
külgseinad  

Silikaattellis  

Seina  paksus on 43 
cm. Soojapidavus ei 
vasta kaasaja 
nõuetele, esineb 
pragusid.  

864,3 

Paigaldada vähemalt 150 
mm lisasoojustus + kate. 
Loomuliku õhuvahetuse 

tagamiseks tubade 
välisseintesse paigaldada 

õhuklapid2 

0,22 16,07 80,23 

Hoone 
otsaseinad 

Silikaattellis  

Seina  paksus on 56 
cm. Soojapidavus ei 
vasta kaasaja 
nõuetele, esineb 
pragusid, krohv 
koorub. 

431,7 

Paigaldada vähemalt 150 
mm lisasoojustus + kate. 
Loomuliku õhuvahetuse 

tagamiseks tubade 
välisseintesse paigaldada 

õhuklapid 

0,22 8,03 36,47 

Trepikoja sein 
keldri osas 

Silikaattellis  
Seina soojapidavus 
on väike 

120,2 
Paigaldada keldri poolele 
100 mm lisasoojustus + 

kate. 
0,36 x 0,6 2,07 8,4 

1. korruse 
põrand 

sissepääsu 
kohal 

õõnespaneel + 
1 korruse 
põrand 

Täpsem 
konstruktsioon 

teadmata 
61,6 

Paigaldada 100 mm 
lisasoojustus + kate. 

0,22 1,15 2,02 

Klaasidega 
puituksed 

(tuulekojas) 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

12,15 
Paigaldada soojapidavad 

uksed 1,5 x 0,7 1,08 1,46 
Hoone uksed 

Varuväljapääs
u uksed 

Ebatihedad, väike 
soojapidavus 

19,32 Asendada aknaga 1,1 1,8 2,25 

Trepikodade 
aknad  

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, 
ebapiisav 

soojapidavus 
38,5 

Asendada 
pakettakendega 

1,1 3,58 7,92 

Korterite 
vanad aknad  

ja rõdude 
uksed 

Ehitusaegsed 
2-klaasiga 

puitraamiga 
aknad 

Amortiseerunud, 
ebatihedad, 
ebapiisav 

soojapidavus 

188,5 
Asendada 

pakettakendega 
1,1 17,53 38,82 

Korterite 
uued 

pakettaknad ja 
rõdude uksed 

PVC 
raamidega 

pakettaknad 
Korras 305,24 Ei soovitata 1,6 41,29 9,05 

Katuse 
vahelagi  

Monteeritav 
raudbetoon, 

vana 
soojustus+lisa
soojustus (30 

mm) 

Soojustus ei vasta 
nõuetele  

722,2 

Vana lisasoojustuse kiht 
eemaldada. Paigaldada 
vähemalt 200+30 mm 

isolatsioon 

0,15  9,16 28,064 

Keldri 
vahelagi 

Betoon + 
soojustus+ 

kate 

Madal 
soojapidavus, 
täpsem info 

konstruktsiooni 
kohta puudub 

504 Ei soovitata 0,7x0,451 13,42 1,48 

Köetavad 
ruumid 
keldris 

Välisseinad-
tellis, aknad, 
uksed - vanad 

Ebapiisav 
soojapidavus 

- Likvideerida - 0 26,37 

Hoone soojuskaod õhuvahetusega 
Õhuvahetuse intensiivistamine2, 

õhuvahetuse kordarvuks on võetud 0,5 
1/h 

26,66 9,34 

Kokku 141,83 251,8 
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*Hoone soojuskadude vähendamiseks ja külmasildade likvideerimiseks tuleb soojustada külgseinad kuni 
maapinnani (kaasa arvatud sokli seinad, sokliseinale paigaldada vähemalt 100 mm isolatsioon). 
 
1Arvesse on võetud planeeritav vanade amortiseerunud keldri akende vahetamine uute pakettakende vastu, 
keldri uste kinni müürimine ning sokli soojustamine. Välisseinte soojustamine enne vanade akende 
vahetamist tähendab seda, et akende hilisemal vahetamisel võidakse rikkuda paigaldatud soojustust ning see 
tekitab lisatöid ning kulutusi. 
 
2Õhuvahetuse intensiivistamist tagatakse kas seintesse monteeritud õhuklappide või akendesse paigaldatud 
tuulutuspilude abil. Sanitaarruumidesse on mõeldud paigaldada väljatõmbeventilaatorid (pakett 1-3).  
 

2Õhuvahetuse intensiivistamist tagatakse soojustagastusega mehaanilise vent.süsteemi abil (pakett 4). 
 
Taara pst. 1A hoone keldrikorruse seina (kelder on maapealne) konstruktsiooniks on osaliselt 
betoonplokk ja erineva paksusega silikaattellissein (380...560 mm), mille soojapidavus ei vasta 
kaasaja normidele. Lisasoojustus sokli osas puudub. Sokli lisasoojustus aitab vähendada keldri 
soojuskadusid ja on vajalik küttetorustike nõuetekohasel isoleerimisel, et keldri sisetemperatuur ei 
langeks talvel liialt madalale. Köetavad ruumid keldris tasub likvideerida. Keldri uksed, mis asuvad 
tuulekojas, vahetada. Ülejäänud keldri välisuksed kinni müürida ja soojustada koos sokkliga. 
 
Hoone välisseinad on ehitatud silikaattellistest peamiselt paksusega 430 mm, osaliselt  ka 560 mm 
(otsaseinad).  Kuna seinas esinevad külmasillad ning ehituseagne minvatt on seintes vajunud  ja 
ehitusaegne soojustus ei vasta tänapäeva normidele on vajalik seina väljastpoolt soojustada. 
Välisseinte soojustamisel jälgida, et soojustus sisenurkades ei varjaks aknaid. Trepikoja seinad 
soklikorruse osas soojustada keldriruumide poolsest küljest. Välisseinale paigaldada 100/150 mm 
soojustuskiht. Korteriakende vahele jäävad puiduga kaetud seinaosad võiks peale vana 
konstruktsiooni eemaldamist isoleerida 150/200 mm soojustuskihiga ning samuti krohvida.  Seintes 
olevate pragude põhjused vajaksid lisauuringuid ja enne soojustuse paigaldamist tuleb teha 
krohviparandused.  
 
Soojustamiseks on pakutud kivivill. Kivivill on parema auruläbilaskevõimega kui vahtpolüstüreen 
(veeauruläbilaskvus on mineraalvillal kuni 50 korda suurem ja selle tõttu niiskusrežiim välisseinas 
mõnevõrra erinev, vaata Lisa II). 
 
Seinte soojustamisel ei tohi unustada korrastamast õhuvahetust. Ruumidesse tekkiv õhuniiskus 
tuleb eemaldada ventilatsiooni kaudu. Kui ventilatsioon ei toimi püüab õhuniiskus läbi välispiirete 
pääseda välisõhku ja kehva veeauru läbilaskevõimega soojustuskihtide paigaldamisel võib niiskus 
kondenseeruda konstruktsiooni sisse tekitades hallitust või ka konstruktsioonide lagunemist.  
 
Seestpoolt soojustamine võib olla teostatud ainult rangete erinõuete täitmisel. Seestpoolt 
soojustamisel on paratamatu, et vahelagede ja vaheseinte kohal jäävad piirdesse külmasillad, mille 
kaudu toimub soojakadu endisel viisil. Olulisim oht seespoolse isolatsioonikihi kasutamisel on 
sellest tulenevad niiskuseprobleemid. Kui seina sisemisele poolele paigaldada soojustus, siis langeb 
vana seina sisepinna temperatuur. Kui temperatuur langeb nii madalale, et õhuniiskus hakkab 
kondenseeruma, siis seina pinnal tekkiv kondensaat märgab isolatsiooni, mille tulemusena 
soojajuhtivus kasvab üle kümne korra! 
 
Seina seestpoolt soojustades on tingimata vaja kasutada piirde ruumipoolel efektiivset aurutõket. 
Kindlustades sellega, et suurem osa ruumis olevast veeaurust külma pinnani ei jõua, siis on 
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saavutatud teoreetiline variant seespoolseks soojustuseks. Praktikas võib see osutuda 
mittetoimivaks, sest aurutõkke kile on paigaldamisel kinnitushaakidega rikutud või seinakontaktide 
kohal läbi lõigatud. 
 
Seinte välispidine lisasoojustamine aitab peatada nende lagunemist, lõikab läbi külmasillad ja 
väldib seinte seespoolset niiskumist, mille tõttu paraneb ka ruumide sisekliima. Samuti paraneb 
oluliselt ka hoone välisilme ja tõuseb korterite turuväärtus.  
 
Kaaluda võiks ka peasissepääsu kohale jääva esimese korruse põranda lisasoojustamist.  
 
Koos välisseinte soojustamisega on soovituslik olemasolevad aknad paigaldada soojustuse 
tasapinda. 
 
Hoone 4. korruse lae soojusisolatsioon ei vasta kaasaegsetele nõuetele.  Remondi käigus vanale 
katusele paigaldatud 30 mm lisasoojustus ei vasta normidega seatud tingimustele ja on liiga vähe. 
Hoone katuslagi on vaja soojustada kaasaja normide kohaselt (pakutud 150/200 mm 
vahtpolüstürooli ja selle peale 30 mm tuulutussoontega kivivilla plaat ning katta uue kleebitava 
rullmaterjaliga). Parima tulemuse katuslae soojustamisel annab see kui vana liusasoojustuskiht 
eemaldada koos rullmaterjalist kattega. Seejärel paigaldada uus soojustuskiht koos ventileeriva 
katteplaadi ja uue SBS kattega. Tagada tuleb uue katte tuulutus veeauru eemaldamiseks. Soojustada 
tuleb ka varuväljapääsu tamburi lagi kui ei soovita nimetatud ukseava asendada aknaga, 
lammutades ühtlasi tuulekoja väljaulatuvad piirded. 
 
Hoone puitaknad (korterites, trepikodades ja keldris) ja rõdude uksed on vanad ja vajavad 
asendamist. Majanduslikult on mõistlik need asendada väiksema soojajuhtivusega akendega ja 
ustega, näiteks selektiivklaasiga kahekordse pakettaknaga. Sellisel juhul saab vähendada akende 
soojajuhtivust, võrreldes tavalise kahekordse aknaga (2,8...3,0 W/(m²·°C)) ligikaudu 2 korda, 
tasemele 1,4/1,1 W/(m²·°C).  
 

Kaasaegsed aknad on tihedad ning takistavad ruumis loomulikku õhuvahetust. Ruumides peab 
olema piisav õhuvahetus. Korraliku tuulutuse tagamiseks tuleb puurida läbi seina 5-8 cm 
läbimõõduga tuulutusava ja varustada see reguleeritava õhuklapiga. Võimalik on aknasse ehitada ka 
spetsiaalne tuulutuspilu.  

Hoone välisuksed on klaasidega puituksed, trepikoja tamburi (tuulekoja) uksed on vanaaegsed ja 
amortiseerunud. Koos tuulekoja uste vahetamisega tasub kaaluda välisuste vahetamise võimalust. 
 
Hoone renoveerimise käigus tasub kaaluda ka rõdude kinniehitamise võimalust ilma raamideta 
klaasidega. 
 
Hoone keldril on ehitusaegsed puitaknad  ja need on ebatihedad (tasub vahetada hoone 
renoveerimise käigus). 
 
Hoone ehituskonstruktsioonide seisukohast lähtudes tuleks anda peasissepääsude poolsele õuealale 
sobiv kalle, et sadeveed ei saaks valguda maja suunas ja ei pääseks ka hoone vundamendi alla 
(külmakerked, vee kogunemine välisuste ette jne). 
 
Peale kõikide meetmete rakendamist tasub küttesüsteemi uuesti reguleerida, vastasel juhul 
võivad maja küttekulud jääda samale tasemele või halvemal juhul isegi kasvada. 
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3. Hoone tehnosüsteemid 
 

     3.1 Hoone soojussõlmed 
 

 
Küttesüsteemi liik:     kaugkeskküte 26 

Kütte liik:               --------------------------- 27 

 
Süsteemi kirjeldus või skeem: 
 
Hoonet varustatakse soojusenergiaga AS Tartu Keskkatlamaja kaugküttesüsteemist maa-aluse 
soojustrassi kaudu. Hoones on soojusvahetitega ja automaatregulaatoritega soojussõlm. 
 

 
Osa nimetus 

 
 Kirjeldus 

Ettepanekud ja 
parendusmeetmed 

Soojussõlm automaatne, 
välistemperatuurist 

sõltuvalt 

peale hoone 
renoveerimist uuesti 
reguleerida 

Kütte automaatika Ouman Vahetada välisanduri 
kaasaegse vastu 
(näiteks paigaldada 
eGain süsteem) 

Kütte reguleerimisventiilid 2-tee mootorventiil 
Belimo 

- 

Kütte soojusvaheti plaatsoojusvaheti WP 
7L-40 

- 

Kütte pumbad Grundfos UPS 40-120F - 
Soojusarvestid Multical Kamstrup - 
Sooja tarbevee valmistamine soojussõlmes - 
Soojavee soojusvaheti plaatsoojusvaheti WP 5-

50 
- 

Soojavee regulaatorid 2-tee mootorventiil 
Belimo 

- 

Soojavee ringluspumbad Grundfos UPS 25-
60/180 

- 

Soojavee mõõturid vooluhulga mõõturid 
korterites 

- 

Osade isolatsioon torukoorikud, osaliselt 
isoleerimata 

isoleerida kus puudub 

 
Hoone keskküttesüsteem saab soojust kaugküttesüsteemist välistrassi kaudu. 
Soojussõlm on korras. Kasutatud on plaatsoojusvahetitega ja automaatjuhtimisega soojussõlme. 
Käesoleval ajal valmistatakse sooja tarbevett nii soojussõlmes kui ka lokaalselt korterites 
elektriboileritega (hinnanguliselt 6 % korteritest omab elektriboilereid). 
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Küttesüsteemi temperatuuri reguleerimine toimub automaatselt, sõltuvalt ilmast ja vajadusest. On 
võimalus vähendada soojuskandja temperatuuri teatud ajavahemikuks (öösiti ja päeval).  
Soojuskandja temperatuuri alandamine päeval suures korterelamus ei ole soovitav (sobib väiksele 
korterelamule, kui päeval kodus ei ole kedagi). 
 
Küttesüsteemi hooldus sisaldab soojussõlme katsetust ja ettevalmistust kütteperioodiks. 
Kütteperioodil jälgitakse soojussõlme toimimist regulaarselt, vähemalt üks kord nädalas ning 
vajadusel reguleeritakse küttesüsteemi. 
 
Tuleb jälgida, et oleks õige kuuma vee termostaadi eelseade-soovitatav on 50-55 °C Legionella 
bakterite (põhjustab tapva legionellataudi, mille tunnused sarnanevad tuberkuloosile) paljunemise 
vältimiseks.  
 
 

 3.2  Hoone küttesüsteem 
 
 
Süsteemi kirjeldus või skeem (näidata parendusmeetmed): 
 
Hoones on alumise jagamisega nihutatud ühenduslõikudega ühetoru keskküttesüsteem. 
Liiniseadeventiilid puuduvad ja süsteem on tasakaalustamata. Hoone efektiivseks 
tasakaalustamiseks oleks vaja need paigaldada. Samuti võiks kaaluda radiaatorite ühendustele 
reguleer/termostaatventiilide paigaldamist. Küttesüsteemi amortiseerumise korral on soovitav 
süsteem renoveerida kahetoruliseks, mis võimaldab reguleerimist küttekehade kaupa. 
Osa nimetused          Kirjeldus Ettepanekud ja 

parendusmeetmed 
Küttesüsteemi tüüp keskküte ühetorusüsteem soovitatav välja 

ehitada 
kahetorusüsteem 

Küttekehad peamiselt 
malmradiaatorid 

M-140 AO 
 

teostada läbipesu 

Tasakaalustusventiilid -  paigaldada püstikutele 
Radiaatoriventiilid vanad kolmekäigulised vahetada 
Radiaatorite 
termostaatventiilid 

 
- 

 
- 
 

kaaluda paigaldamise 
võimalust 

 
 
Torude isolatsioon              
 

 Kirjeldus Ettepanekud ja 
parendusmeetmed 

Magistraaltorud ehitusaegne soojustus renoveerimisel 
paigaldada 

torukoorikud 
Püstikute torud ehitusaegna soojustus / isoleerimata renoveerimisel 

paigaldada 
torukoorikud / 

isoleerida 
 
Peale kõikide renoveerimismeetmete rakendamist tuleb küttesüsteem reguleerida ja tasakaalustada.  
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Hoone küttetorustiku isolatsioon on osaliselt amortiseerunud või ka puudub ja vajab asendamist. 
Vana lagunenud konstruktsiooniga isolatsiooni asendamisel keldritorustikel võib säästa 2 – 3 
kWh/m³ kohta aastas. Tulemus avaldub ilmekalt ka alumise korruse ruumide sisetemperatuuri 
alanemises, mis omakorda eeldab samaaegselt sokliseina soojustamist.  
 
Hoonel puudub võimalus küttesüsteemi reguleerida küttekehade kaupa. Samuti ei saa küttepüstikuid 
hüdrauliliselt häälestada (paigaldada tasakaalustusventiilid). Piirete energiasäästumeetmete 
rakendamisel on vaja kindlasti muuta süsteem reguleeritavaks küttekehade tasandil. Sellega 
välditakse kevad-sügisperioodil ruumide ülekütmist.    
 
Küttesüsteemi ümberehitamise korral 2-toruliseks paraneb sisekliima kvaliteet küttekehade 
soojaeralduse reguleerimise võimaluse tõttu. Täiendavat  energia kokkuhoidu on võimalik 
saavutada radiaatoritele (termostaat)reguleerventiilide paigaldamisega. Termostaatventiil vähendab 
veekulu ja hoiab ruumis etteantud temperatuuri. Näiteks kui aknast sissepaistev päike või 
toidutegemisel vabanev soojus tõstaks korteri temperatuuri, siis termostaat takistab tarbetut kütmist 
ja säästab niimoodi energiat.  
 
Kaaluda võiks seejuures ka individuaalse küttekulu jaotamise süsteemi (näiteks MESA). Mõõturite 
abil on rakendatav küttekulude jaotamine korterite vahel ainult juhul, kui mõõturiga on varustatud 
kogu maja, iga korteri kõik küttekehad ning nende kasutamiseks tasaarvelduste teostamiseks 
(näiteks üks kord aastas) on olemas iga  korteriomaniku  nõusolek, sest seni puudub asjakohane 
Eesti seadusandlus. 
 
Individuaalne küttekulude arvestamise süsteem võimaldab saada energiasäästu kuni 15 % (näiteks 
Mesa, www.mesa.ee). Küttekulujaotur mõõdab küttekeha pinna temperatuuri ja võtab arvesse 
ümbritseva ruumi temperatuuri. Vastavalt küttekeha soojuse väljastusele kujuneb iga konkreetse 
radiaatori tarbimisväärtus, mis saab kuu lõpus küttekulude jagamise aluseks. Küttekulujaoturi kogu 
andmeside toimub kodeeritud raadiosignaali abil. 
 
Oluline on rõhutada, et hoone küttesüsteem on üks tervik ning rekonstrueerimisel tuleb 
lähtuda kogu maja seisukohalt. Süsteemi üksikute osade muutmine avaldab kohe mõju ka 
mittemuudetavale osale. 
 

3.3  Katlad 
Lokaalkatlamaja puudub. 
 
Alternatiivseid energiaallikad 
 
Selleks, et saavutada energiasäästlikule hoonele esitatavate nõuete täitmine, on vaja lisaks piirete 
lisasoojustamisele ja akende-uste vahetamisele rakendada ka alternatiivseid energiaallikaid. 
 
Õhuvahetuse intensiivistamiseks ja soojusenergia kulu vähendamiseks on võimalik 
ventilatsioonisüsteemi täiendada soojuspumpadega soojustagastussüsteemiga, kus 
ventilatsioonikorstendele või väljatõmbeventilaatori torustikule lisatakse vastavad 
väljatõmbeseadmed, milles ringleva glükoolilahuse abil jahutatakse väljapuhutavat õhku 
maksimaalselt. Jahutamisel soojeneb väljatõmbeseadmes olev glükoolilahus ventileeritava õhu 
soojuse toimel. Soojenenud glükoolilahus suunatakse tsikulatsioonipumpade abil soojussõlme, 
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kontsentreeritakse soojuspumpade abil ja suunatakse tarbevee eelsoojendamiseks 
mahtveesoojenditesse. 
Soojussõlme paigaldatakse soojuspump võimsusega mis arvestab ventileeritava õhu hulka e. 
maksimaalset  soojushulka mida saame ventilatsioonisüsteemist hoonesse tagasi võtta. Soojuse abil, 
mis võetakse ventilatsioonisüsteemist, soojendatakse mahtveesoojendites tarbevett. 
Mahtveesoojendite suurus valitakse nii, et tarbevee tarbimispausi ajal, öösel u. 8 tundi, 
ventilatsioonisüsteemist tagasivõetav soojus oleks võimalik akumuleerida tarbevette. Tarbevee 
mahutid ühendatakse soojussõlmes tarbevee soojusvaheti tagasivoolule läbi tagasilöögi klapi, ning 
tarbevee soojusvaheti tsentraalkütte poole pealevoolule paigaldatakse 2T ventiil. Juhul kui on 
vajalik ka tarbevee soojusvaheti tsentraalkütte poolel tagada pidev tsirkulatsioon kasutatakse 3T 
ventiili ja mõõdajooksutorustikku. Soojuspump töötab, jahutades glükoolilahust, mis toob katusel 
olevast väljatõmbeseadmest ventileeritava õhu jääksoojuse, kontsentreerib seda soojuspumba 
kompressoriga ja soojendab sellega tarbevett. Juhul kui tarbevee soojendamiseks soojuspumba 
võimsusest ei piisa annab soojuspump signaali 2T või 3T ventiilile ja tarbevee soojendamiseks 
vajalik lisasoojus võetakse tsentraaküttesüsteemist.  Selline lahendus võimaldab kasutada 
maksimaalselt ventileeritavast õhust võetavat soojusenergiat. 
Erinevates korrusmajades võib torustiku ja seadmete paigutus olla erinev sõltuvalt olemasolevast 
ventilatsioonisüsteemist ja soojussõlmest. 
Selline lahendus võimaldab tagada normaalse õhuvahetuse korterites ilma soojuskadudeta. 
 

  
 
Kui on soov, võib varieerida soojuspumba jõudlust, paigaldada suurema võimsusega soojuspumba 
ja lisaks tarbeveele soojendada ka küttevett. Sel juhul tuleb võtta soojuspumbale õhku väljast 
juurde. Ventilatsioonisüsteemi kavandades peab arvestama veel mitut asjaolu. Paljude 
köögilõõridega on ühendatud pliidikummid, mis takistavad õhu liikumist. Tihti pole majaelanikud 
huvitatud korterisse fresh-klapi paigaldamisest ning eelistavad tuulutuspilusid, mille õhuläbilaskvus 
on klapi omast väiksem. Seetõttu ei saa vanade majade puhul rääkida ventilatsiooninormide rangest 
järgimisest – tuleb leida kuldne kesktee normide, maja ja selle elanike vajaduste ning tellija soovide 
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vahel. Äärmiselt oluline on hea projekt ja süsteemi korralik seadistamine. Tuleb täpselt arvutada 
väljatõmmatava õhu hulk ning reguleerida ventilatsiooni- ja soojuspumbasüsteem sellele vastavaks. 
See eeldab süsteemi jälgimist ning seadistuste korrigeerimist vastavalt olukorrale.  Hooletu 
lähenemine tasub end kätte mittetöötava süsteemi või järsult suurenenud küttearvega. 
 
 
Süsteemi täpsem hind selgub peale projekti koostamist. 
 
 

3.4  Ventilatsioonisüsteem ja jahutus 
 

 
Ventilatsiooni printsiip           

Mehaaniline:  jah   ei   Loomulik:  jah   ei          Mehaaniline/Loomulik:  jah   ei 

Lühikirjeldus: Hoonesse on ehitatud loomuliku ergutusega väljatõmbesüsteem seinasiseste 
ventilatsioonilõõride kaudu. Õhk tõmmatakse välja köökide, pesemisruumide ja käimlate kaudu. 
Värske õhk taastub ruumidesse läbi ehituskonstruktsioonide ebatiheduste ja avatavate akende.  
 
 
Süsteem 

 
Õhuhulk, 
m3/h 
 

 
Töötunnid 
h 
 

 
Auto-
maatika 
jah/ei 
 

Soojus- 
tagasti/ 
vaheti 
jah/ei 
 

Filtrid 
jah/ei 
 

Niisutu
s 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 
- - - - - - - - - 
 
Väljatõmme:                              Mehaaniline  jah   ei                       Loomulik  jah   ei 
 
- - - - - - - - - 
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 

 
Süsteemi kirjeldus (näidata parandusmeetmed) - märkused, soovitused: 
 
Taara 1A hoonesse on ehitatud loomuliku ergutusega väljatõmbesüsteemid seinasiseste 
ventilatsioonilõõride kaudu. Loomuliku ventilatsiooniga elamus liigub värske õhk puhtast ruumist 
saastunud õhuga ruumi poole. Köögi - , WC – ja vannitoalõõride kaudu toimub loomulik 
väljatõmme ning värske õhk pääseb korterisse läbi aknapragude ja muude ebatiheduste. Kui hõredad 
aknad tihedate vastu vahetada, on hoone tuulutussüsteem rikutud. 
  
Hoone ülevaatuse käigus selgus, et mõnedes korterites vent.süsteem töötab ebatõhusalt: õhk 
ventilatsiooni kanalites liigub vales suunas ja põhjustab hügieeni ja tuuletõmbeprobleeme. 
 
Selle probleemi lahendamiseks ja siseõhuparameetrite parandamiseks on 2 võimalust: 
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• Loomuliku ventilatsiooni korrastamine: lõõride ventilaatorite paigaldamine korterites ning 
värskeõhuklappide lisamine. 

• Mehaaniline väljatõmme või sissepuhe/väljatõmme soojustagastusega 
ventilatsiooniagregaadiga (tsentraalne või lokaalsete korteriventilaatoritega) 

 
Soovitused: 
 

• Hoone soojuskadude vähendamisel kaasaegsete õhutihedate pakettakende kasutamisel tuleb 
jälgida, et ruumide õhuvahetus jääks standardi EVS-EN 15251 sätestatud piiridesse. Selle 
tagamiseks peavad aknad olema varustatud spetsiaalsete värskeõhu ventiilidega või tuleb 
välisseina puurida avad ja paigaldada värskeõhu klapid. Abiks on ka ruumide tuulutamine 
läbi lahtise akna kuid siis võib arvestada soojusenergia kulu ülemäärase ja kontrollimatu 
suurenemisega ning ka võimaliku ebamugavusega, mis tuleneb kontrollimatust 
õhuliikumisest. Ventilatsiooni nõuetekohasele tasemele viimine võib tähendada küllaltki 
arvestatavat soojusenergia kulu suurenemist (näha pakettide juures).  
Õhuvahetuse viimiseks normidega nõutavale tasemele (0,5 korda) tuleb paigaldada 
eluruumide akendele või välisseintesse värskeõhu klapid ning sansõlmede ja köökide 
väljatõmbeavadesse lõõriventilaatorid. Niisketes ruumides võiks kasutada niiskusanduriga 
väljatõmbeventilaatoreid. San.sõlmede uksed tuleb varustada siirdeõhu restidega. Arvestada 
tuleb müra faktoriga. 

• Ventilatsioonilõõre ja ventilatsioonireste tuleb regulaarselt puhastada. 
• Ventilatsioonikorstende mehaanilise saastumise vältimiseks paigaldada avade ette 

võrkkatted. Kaaluda korstende kõrgemaks ehitamist.  
• Ventilatsiooniprobleemide lahendamiseks ja samas ka soojuskulude kontrollimatu kasvu 

ellimineerimiseks kaaluda ventsüsteemi renoveerimise projekti tellimist, milles arvestatakse 
ka väljatõmbeõhu soojuse ärakasutamist näiteks sooja tarbevee 
valmistamiseks.Ventilatsiooni nõuetekohasele tasemele viimine ilma soojustagastuseta 
süsteemi korral võib tähendada küllaltki arvestatavat soojusenergia kulu suurenemist. 
Kaaluda võiks eluruumi seinale paigutatavate soojusvahetitega ventilatsiooniseadmete 
kasutamist, mille puhul ei ole vajalik paigaldada õhutorusid. Seadmed on varustatud ka 
soojustagastus süsteemiga, mille kasutegur on 70...75 %.  

 
Ventilatsiooni süsteemi rekonstrueerimiseks on vaja tellida projekti vastava eriala spetsialistilt. 
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3.5   Soovitatud piiretega ja tehnosüsteemidega seotud meetmete maksusumused 
 

Piire või selle osa 
 

Ühiku hind1,  
kr/m2 

Meetme maksumus kokku, 
kr 

Katuse vahelae soojustamine 
(150+30/200+30 mm) 

700/800 505540/577760 

Sokliseina soojustamine 
(koos keldri uste kinni 

müürimisega) 
800 243200 

Õhuklappide paigaldamine 800 kr elutoa kohta - 
Välisseinte soojustamine 

(soojustuse paksus 100/150 
mm) 

800/900 1036800/1166400 

Trepikoja seinte 
soojustamine (keldri osas, 

100 mm) 
600 72120 

1. korruse põrand sissepääsu 
kohal 

600/700 36960/43120 

Korterite akende 
väljavahetamine  

3500 659820 

Trepikoja akende 
väljavahetamine 

2500/3500 96250/134750 

Keldri akende 
väljavahetamine (U=1,4/1,1 

W/m2*K) 
2500/3500 101800/142520 

Tuulekojas asuvate keldri 
uste väljavahetamine 

4000 57400 

Tuulekoja uste 
väljavahetamine 

4000 48600 

Varuväljapääsude 
likvideerimine ja asendamine 

akendega (U=1,4/1,1 
W/m2*K) 

2500/3500 48300/67620 

Soojustagastusega 
sissepuhke-väljatõmbe 
ventilatsioonisüsteemi 

väljaehitamine 

- 1482000 

Küttesüsteemi hüdrauliline 
tasakaalustamine 

- ~57000 

Küttetrasside isoleerimine 
keldris 

- ~85000 

eGain süsteem - ~20000 
 
 
Märkused: 
1 eksperthinnang (keskmine, täpsem hind selgub peale hinnapakkumise koostamist). 
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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 

Parendus
- 

meede 

Küttevee 
tsirkulatsiooni-

pump 

Grundfos 
UPS 40-

120F 
1 0,29...0,46 5184 / 216 

 
korras - 

Soojavee 
tsirkulatsiooni-

pump 

Grundfos 
UPS 25-
60/180 

1 0,045...0,09 8760 / 365 
 

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 

 
- 

 -  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
Elektrienergia säästmine sõltub tavaliselt: valgustusest, seadmetest, ventilatsioonist, jahutusest. 
Säästu võib saavutada tehniliste abinõudega, asendades valgustid ja valgusallikad, elektriseadmed, 
mootorid jne. uute ja efektiivsematega. Näiteks annavad energiasäästlikud pirnid 4...5 korda enam 
valgust kui sama võimsusega hõõglambid olles sealjuures 8 korda pikema elueaga Siiski võib olulist 
säästu saavutada ka käitumistavade muutmisega. 
Kuna hoone elektrisüsteem on ehitusaegne oleks õige see renoveerida. 
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LISA I 
Fassaadide niiskusrežiim lisasoojustuse paigaldamisel. 
 
Fassaadide lisasoojustamisel on Eestis enam kasutamist leidnud 2  varianti: õhekrohviga kaetud 
vahtpolüstüreen või mineraalvill (krohvitud või tuulutatav fassaad).  
 
Vahtpolüstüreenplaatide eelisteks on odavus, paigaldamise kiirus ja lihtsus, kuid vahtpolüstüreeniga 
soojustamise kavandamise korral tuleks projekteerimise staadiumis läbi arvutada välispiirde uus 
niiskusreziim, et hinnata lisasoojustuse materjalide sobivust olemasolevale seinakonstruktsioonile. 
Samuti peab tagama minimaalse toimiva ventilatsiooni – näteks paigaldama värskeõhuklapid ja 
puhastama väljatõmbelõõrid. 
 
Mineraalvilla eelisteks on suurem tulekindlus ja niiskuse läbilaskvusvõime, seetõttu sobib ta 
kasutamiseks ka seal, kus vahtpolüstüreeniga soojustada ei saa.  
 
Meie elamute ventilatsiooni seisukord on üldjuhul nigel ja kaasaegsete tihedate akende 
paigaldamisega halveneb olukord veelgi. Akende kaudu õhutamise peale ei saa kogu hoone ulatuses 
loota. Sellises olukorras võib niiskuse tase ruumides tõusta piirini, kus seinte veeauru 
difusioonitingimused omavad olulise tähenduse. Mittesobivate materjalide kasutamise tulemuseks 
võib olla seinte niiskumine, mis halvendab nende soojapidavust, võib kahjustada seinamaterjale ja 
luua soodsad tingimused  tervisele ohtlike hallituste tekkeks.  
 
Sobivate materjalide valimise korral tuleb tõhusat kontrolli teha ehitustööde teostamise üle 
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LISA II 
 

Potentsiaalsed energiasäästu meetmed (üldised soovitused) 
 
Renoveerimistöid tuleks alustada odavamatest säästumeetmetest (väiksema tasuvusajaga). 
 

Väiksemaid investeeringuid nõudvad energiasäästu meetmed: 
 

• Ringluspumpade automaatne reguleerimine. 
• Küttesüsteemi hüdrauliline tasakaalustamine. 
• Termostaatventiilide paigaldamine. 
• Küttesüsteemi jaotamine erineva tüüpkoormusega teeninduspiirkondades. 
• Öise küttekulu vähendamine. 
• Küttetorude, ventiilide soojustamine mitteköetavates ruumides. 
• Sama sooja majapidamisveega. 
• Soojusvahetite reguleerimine ning soojustamine. 
• Sooja majapidamisvee temperatuuri automaatse reguleerimise süsteemi rakendamine. 
• Ebaefektiivsete seadmete asendamine kõrgefektiivsetega. 
• Elektripirnide asendamine. 
• Fotoelementide kasutamine.  
• Aknapilude tihendamine. 
 

 

Suuremaid investeeringuid nõudvad energiasäästu meetmed: 

 
• Katuslae soojustamine. 
• Välisseinte soojustamine. 
• Keldri vahelae soojustamine. 
• Sokli soojustamine. 
• Akende ja välisuste vahetamine. 

 
Lisaks tehnilistele meetmetele saab energiasäästu saavutada ka hoone kasutajate käitumisharjumuste 
muutusega. Väga palju sõltub hoone kasutajatest. 
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LISA III 

 
Hooneosade tehnilinse ülevaatuse akt.  

    

Piire Korras  Vajab  Põhjused / märkused 

    korrastamist   

        

Vundament   X Esineb mõningaid pragusid 

        

Sillutisriba X   Korras 

       

Keldri põrand  X  Soojasõlmes põrand lagunenud  

        

Välisseinad   X 
Esineb pragusid, krohv koorunud, 
ebapiisav soojapidavus 

        

Varikatused X   Korras 

       

Välistrepid X   Korras 

    

Rõdud X  Korras 

        

Siseseinad  X Esineb pragusid (trepikoja-tamburi osas) 

       

Vahelaed X   Korras 

       

Katuse kandetarindid X  Korras 

    

Katusekate X   Remonditud 

        

Vihmavee süsteemid   X Keldris on leke 

        

Trepikojad X   Korras 

        

Korstnad   X Korstnasirmid ja kaitsevõrgud  

      puuduvad 

        

Külmaveesüsteem   X Isolatsioon kohati puudulik 

       

Kanalisatsioon X   Korras 

        

Elektrisüsteem korterites X   Vanad juhtmed, tehniliselt korras  

      Kaaluda uuendamist 

        

Muud tehnosüsteemid X     
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LISA V     Pildid 
      
 
    

     
 
    

    
Hoone välisseinad 
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Peasissepääs ja tuulekoja uks 

 
 
 

     
                               Varuväljapääs                   Hoone katus 
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                     Hoone soojussõlm                                                       Küttetorustik korteris 
 
 

     
                            Keldri aken                                                          Keldri uks (kinni müürida) 
 
 

     
                                                                 Hallitus kortirite seintel 

 
 
 
 

 
 


