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Korrusmajade energeetilist olukorda määravad 
dokumendid

• Energiamärgis
Energiamärgise arvutamisel energiatõhususe arv näitavad 
kogu hoone kütte, sooja tarbevee, gaasi ja elektri keskmisi 
kulusid ruutmeetri kohta aastas. Korterelamutel on selle 
skaala vahemikud järgmised:
Energiatõhususe arv ETA; kWh/(m2*a)
Klass: A  - 120; B-121 – 130; C-131 – 150; D-151 – 190; E-191 
– 250    F-251 - 320 ;G-321 või enam



35 °C 

3D

Soojusenergia kadu läbi piirete 
kogus:300 MWh/a ;     470 MWh/a
osakaal: 60%           ; 65% 
maksumus: 22200 €/a; 

Soojusenergia kadu õhuvahetusest 
kogus:100 MWh/a  ;   155 MWh/a 
osakaal: 20%             ;   21% 
maksumus:7400 €/a ;  
Õhuvahetuse kordsus 0,35

Soojusenergia kadu heitveega 
kogus:100 MWh/a ;  100 MWh/a 
osakaal: 20%            ;  14% 
maksumus:7400 €/a ; 

Soojusenergia

kaugküttesüsteemist
kogus:500 MWh/a
maksumus:37000 €/a

Renoveerimata korrusmaja ühe aasta soojusbilanss ja kütte
maksumus

Klass E Tasakaalu 
temperatuur 16 °C
Hoone temperatuur 21 °C
Soojusenergia kokku:
500+ 225 = 725 MWh/a
Maksumus 37000 €/a

Vabasoojusenergia  (päike, 
inimene,olmeelektroonika)
kogus: 225 MWh/a
maksumus: 0 €/a

Hoone 3000m2

Kaugkütte 
hind:74€/MWh



25%(35%) toetuse tehnilised tingimused (ventilatsioon 
ja küte)
• energiatõhususarvu D klass, ETA ≤180 kWh/(m2·a) 
• piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks 

reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18-23 kraadi 
• ventilatsioon vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele

või: 
1) korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 
0,5 1/h; 
2) sissepuhke või -võetavad välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s 
magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 dB(A); 
3) väljatõmbe õhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s WC, 15 l/s 
vannituba/pesuruum ja 8 l/s köök, erandina 1-toaliste korterite 
pesuruumis vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s; 
4) keskkütte puhul peab värske õhu klapi paiknemine tagama õhu 
eelsoojendamise (paiknema kas radiaatori taga või kohal või 
paigaldama värskeõhuradiaatori). 



40% (50%) toetuse tehnilised tingimused (ventilatsioon ja 
küte) 

• energiatõhususarvu C klass, ETA ≤150 kWh/(m2·a) 
• radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks 

reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18-23 kraadi 
• paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe 

ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume; või soojuspumbaga 
soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi mis tagab võrdväärse 
sisekliima ja on varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega 
nagu värske õhu radiaatorid; 

• ventilatsioon vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või: 
1) korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 0,5 1/h; 
2) ilma elektrilise eelküttekalorifeerita ventilatsiooniseadmed; sissepuhke
välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 
25 dB(A); 
3) väljatõmbe õhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s WC, 15 l/s vannituba/pesuruum ja 8 
l/s köök, erandina 1-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s. 



Korrusmajade elukaare pikendamine 

renoveerimise ja energiasäästu lahendustega

Korrusmajade renoveerimise ja energiasäästu lahendused:
• korrusmajade piirete/katuse soojustamine/renoveerimine ja

avatäidete vahetamine
• üldkasutuses olevate ruumide remont
• kütte-, jahutussüsteemi renoveerimine/paigaldamine
• ventilatsioonisüsteemi renoveerimine/paigaldamine
• vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine
• liftide renoveerimine
• elektrisüsteemi renoveerimine
• nõrkvoolu ja automaatika süsteemide paigaldamine
• taastusenergia süsteemide paigaldus



Korruselamute süsteemide renoveerimise ja energiasäästu
lahenduste :

• ventilatsioonisüsteemi renoveerimine/paigaldamine

1. ventilatsioonilõõride kaardistus ja puhastamine

2. ventilatsiooni tööd korterites

3. ventilatsiooni tööd keldris, pööningul, katusel,fassaadil

4. (soojustagastusega )ventilatsiooniseadme/te paigaldamine



Tsentraalse ventilatsiooniseadmega, soojuspumbaga soojustagastusega
väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi põhimõtteline skeem



Tsentraalse ventilatsiooniseadmega, soojuspumbaga
soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi joonis



Tsentraalne ventpüstikute põhine, Heatcatcher seadmetega 
soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteem



Tsentraalse ventilatsiooniseadmega VTS ,soojuspumbaga
soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteem



Tsentraalse ventilatsiooniseadmega Pilpit ,soojuspumbaga
soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteem



 

  
 

 
 

 
 

Tsentraalse ventilatsiooniseadmega Pilpit ,soojuspumbaga
soojustagastusega väljatõmbe ventilatsiooni skeem Ounetis



Tsentraalse ventilatsiooniseadmega, soojuspumbaga
soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi

säästuandmed
1.Soojustagastusega ventpüstikute põhine, Heatcatcher seadmetega 
ventilatsioonisüsteem-paigaldatud 01.10.2013.a Vilde tee 132 
soojuspumpadega soojust toodetud  seisuga 30.09.2014.a  (üks aasta)
320,2 MWh, tarbitud elektrit 124,0 MWh.         
Sääst 9093.- €
2.Soojustagastusega tsentraalne, VTS seadmetega 
ventilatsioonisüsteem-paigaldatud 01.10.2013.a Muti tn 30 
soojuspumpadega soojust toodetud seisuga 30.09.2014.a (üks aasta)
234,8 MWh,tarbitud elektrit 102.6 MWh.          
Sääst 6074.- €
3.Soojustagastusega tsentraalne Pilpit seadmega 
ventilatsioonissteemi skeem Ounetis- paigaldatud 08.12.2013.a 
Sõpruse puiestee 251 soojuspumpadega soojust toodetud  seisuga 
30.11.2014.a.( üks aasta) 198,5 MWh,tarbitud elektrit 68,4 MWh.          
Sääst 7156.- €
Kaugkütte hind 74 €/ MWh ja elekter 110 €/ MWh 



Korteripõhise ventilatsiooniseadmega soojustagastusega 
sissepuhke väljatõmbe ventilatsioon



Korteripõhise ventilatsiooniseadmega soojustagastusega 
sissepuhke väljatõmbe ventilatsiooni joonis



Tsentraalse ventilatsiooniseadmega soojustagastusega
sissepuhke väljatõmbe ventilatsioon



Tsentraalse ventilatsiooniseadmega soojustagastusega
sissepuhke väljatõmbe ventilatsiooni joonis



Soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe
ventilatsioonisüsteemi ning korteripõhise  ja  tsentraalse 

ventilatsiooniseadmega soojustagastusega sissepuhke
väljatõmbe ventilatsiooni  võrdlus

Soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi:
• puhul torustiku paigaldustööd korterites minimaalsed
• soojusenergiat saab kasutada kütte soojuse ja soojavee tegemiseks aasta läbi;
• soojusenergia hind kütte soojuse ja soojavee tegemiseks on ~40 €/MWh
• saab maa olemasolul liita maaküttesüsteemiga;
• puhul soovitav kasutada päikesepaneele ,süsteemi elektrienergiaga varustamisel
Korteripõhise  ja  tsentraalse ventilatsiooniseadmega soojustagastusega sissepuhke
väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi:
• korteri lahendusel torustiku paigaldustööd korterites olulises mahus suured
• tsentraalse lahendusel sisse puhke torustiku paigaldamine fassaadi soojustuses
• soojusenergiat saab kasutada sissetuleva  õhu eelsoojenduseks kütteperioodil (6 

kuud)
• soojusenergia hind on  õhu eelsoojenduseks  on 0 €/MWh



Soojusenergia kadu läbi piirete 
kogus:100 MWh/a ;  262,5 MWh/a 
osakaal: 33,3%         ;  36%
maksumus:7400 €/a; 

Soojusenergia
kaugküttesüsteemist
kogus:300 MWh/a
maksumus:22200 €/a

Renoveeritud hoone(ventilatsiooni soojustagastuseta) ühe 
aasta soojusbilanss ja kütte maksumus

Soojusenergiakadu õhuvahetusest 
kogus:100 MWh/a  ; 262,5 MWh/a 
osakaal: 33,3%         ; 36%
maksumus:7400 €/a; Õhuvahetuse 
kordsus 0,35

Soojusenergia kadu heitveega 
kogus:100 MWh/a   ;  100 MWh/a
osakaal: 33,3%          ;  28%
maksumus:7400 €/a; 

Klass D. Tasakaalu 
temperatuur 12 °C
Hoone temperatuur 21 °C
Soojusenergia kokku:
300+225 =525 MWh/a
maksumus: 22200 €/a

Hoone 3000m2

Vabasoojusenergia  (päike, 
inimene,olmeelektroonika)
kogus: 225 MWh/a
maksumus:0 €/a

Soojustatud  hoone piirded, 
paigaldatud uued aknad, 
renoveeritud küttesüsteem
Energiasääst 40%

Kaugkütte 
hind:74€/MWh



Soojusenergia kadu läbi piirete 
kogus:75 MWh/a ;  122 MWh/a 
osakaal: 25%         ;  30%
maksumus:4308 €/a; 

Soojusenergia
kaugküttesüsteemist
kogus:150 MWh/a
osakaal:50%
maksumus:11100 €/a

Soojustagastus ventilatsioonisüsteemiga (soojuspumpadega ON-OFF) 
varustatud renoveeritud hoone ühe aasta soojusbilanss ja kütte maksumus

Soojusenergiakadu ventilatsioonist 
kogus:125 MWh/a  ; 183 MWh/a 
osakaal: 41,7%         ; 45%
maksumus:7185 €/a; 
Õhuvahetuse kordsus 0,5

Soojusenergia kadu heitveega 
kogus:100 MWh/a   ;  100 MWh/a
osakaal: 33,3%          ;  25%
maksumus:5738 €/a; 

Klass C. Tasakaalu 
temperatuur 12 °C
Hoone temperatuur 21 °C
Soojusenergia kokku: 
150+150+105 =405 
MWh/a 
maksumus: 17232 €/a

Hoone 3000m2

Vabasoojusenergia  (päike, 
inimene,olmeelektroonika)
kogus: 225 MWh/a
Kadu õhuvahetus kordsuse 
suurenemisest kogus: 120MWh/a
225-120=105MWh/a

Soojustatud  hoone piirded, 
paigaldatud uued aknad, 
renoveeritud küttesüsteem,
soojustagastusega ventsüsteem
Päikese paneelid
Energiasääst 53,5%

Kaugkütte 
hind:74€/MWh

Soojusenergia ventilatsioonist
kogus:           150 MWh/a 
osakaal:         50% 
maksumus:   6132 €/a
soojuse hind: 40,9 €/MWh
sääst :            22200- (11100+ 6132)= 4968 €/a



Soojusenergia kadu läbi piirete 
kogus:75 MWh/a ;  122 MWh/a 
osakaal: 25%         ;  30%
maksumus:4308 €/a; 

Soojusenergia
kaugküttesüsteemist
kogus:230 MWh/a
osakaal:77%
maksumus:17020 €/a

Soojustagastus ventilatsioonisüsteemiga ( soojusvahetiga) varustatud 
renoveeritud hoone ühe aasta soojusbilanss ja kütte maksumus

Soojusenergiakadu ventilatsioonist 
kogus:125 MWh/a  ; 183 MWh/a 
osakaal: 41,7%         ; 45%
maksumus:7185 €/a; Õhuvahetuse 
kordsus 0,5

Soojusenergia kadu heitveega 
kogus:100 MWh/a   ;  100 MWh/a
osakaal: 33,3%          ;  25%
maksumus:5738 €/a; 

Klass C. Tasakaalu 
temperatuur 12 °C
Hoone temperatuur 21 °C
Soojusenergia kokku:
230+70+105 =405 
MWh/a
maksumus: 17020 €/a

Hoone 3000m2

Vabasoojusenergia  (päike, 
inimene,olmeelektroonika)
kogus: 225 MWh/a
Kadu õhuvahetus kordsuse 
suurenemisest kogus: 120MWh/a
225-120=105MWh/a

Soojustatud  hoone piirded, 
paigaldatud uued aknad, 
renoveeritud küttesüsteem,
soojustagastusega ventsüsteem
Päikese paneelid
Energiasääst 53,5%

Kaugkütte 
hind:74€/MWh

Soojusenergia ventilatsioonist
kogus:           70MWh/a 
osakaal:       23% 
maksumus:   0 €/a
soojuse hind:  0 €/MWh
sääst :             22200-17020= 5180 €/a



Soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe
ventilatsioonisüsteemi ning korteripõhise  ja  tsentraalse 

ventilatsiooniseadmega soojustagastusega sissepuhke
väljatõmbe ventilatsiooni valik 

Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi valikul küsige 
indikatiivne hinnapakkumise süsteemile mis peaks sisaldama:

• süsteemi põhimõttelist skeemi ja paigalduse kirjeldust

• süsteemi hinda ja ventilatsioonist toodetud soojuse kogust ja 
hinda  ning eeldatavat säästu.

Peale hinnapakkumise läbitöötamist tutvuge süsteemi tööga 
pakkujate poolt teostatud  analoogsel objektil .

Koos tehnilise konsultandiga valige Teie majale sobiv 
soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ning leidke 
projekteerija kes süsteemi projekteeriks.



Lembit Ida
korruselamute müügijuht
Movek Grupp OÜ
5691 4292
lembit@movekgrupp.com
www.movekgrupp.com
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