
 
 

 

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Lindeburg 

 

Kortermajade soojustamise efektiivsuse hinnang 

 

Magistritöö linna- ja tööstusmaastike korralduse erialal 

 

 

 

 

Juhendaja: prof. Valdo Kuusemets 

 

 

 

 

Tartu 2015 

 



2 
 

 

 

SISUKORD 

 

SISUKORD ........................................................................................................................... 2 

LÜHIKOKKUVÕTE ............................................................................................................. 3 

SISSEJUHATUS .................................................................................................................... 4 

1. SUURPANEELMAJAD JA NENDE SOOJUSTAMINE ................................................. 6 

1.1. Suurpaneelmajad...................................................................................................... 6 

1.1.1. Ajalugu ............................................................................................................. 6 

1.1.2. Paneelmajad Eestis ........................................................................................... 7 

1.2. Soojakaod .............................................................................................................. 11 

1.2.1. Külmasillad .................................................................................................... 12 

1.2.2. Hallitus ........................................................................................................... 13 

1.3. Soojustus- ja renoveerimisprotsess ......................................................................... 15 

1.3.1. Energiaaudit.................................................................................................... 16 

1.3.2. Täiendava soojustamise põhimõtted ................................................................ 16 

Paneelmaja soojustamise positiivne näide ..................................................................... 18 

2. MATERJAL JA METOODIKA..................................................................................... 24 

2.1. Korterelamute renoveerimine ................................................................................. 25 

3. KORTERMAJADE RENOVEERIMISE HINNANG .................................................... 28 

3.1. Analüüsitavad kortermajad .................................................................................... 28 

3.1.1. Ehitajate tee 23 A ........................................................................................... 28 

3.1.2. Akadeemia tee 26 ........................................................................................... 30 

3.1.3. Mustamäe tee 195 ........................................................................................... 33 

3.1.4. Ehitajate tee 43 ............................................................................................... 35 

3.1.5. Ehitajate tee 35 ............................................................................................... 37 

3.1.6. Ehitajate tee 45 ............................................................................................... 39 

3.1.7. Mustamäe tee 163 ........................................................................................... 41 

3.1.8. Mustamäe tee 173 ........................................................................................... 43 

3.1.9. Sütiste tee 46 .................................................................................................. 45 

3.1.10. Ehitajate tee 15 ............................................................................................... 47 

3.2. Renoveeritud korteriühistute võrdlus ...................................................................... 49 

3.3. CO2 heitmete vähendamise potentsiaal ................................................................... 52 

3.4. Energia hind .......................................................................................................... 53 

4. LISAVÕIMALUSED ELAMUTE ENERGIASÄÄSTMISEKS .................................... 55 

4.1. Varjupuud .............................................................................................................. 55 

4.2. Päikesepaneelid ..................................................................................................... 56 

4.3. Küttekulujaoturid ................................................................................................... 58 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 59 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................... 61 

EVALUATION OF EFFECTIVITY OF RENOVATION THE APARTMENT BUILDING... 65 

SUMMARY ..................................................................................................................... 65 

LIHTLITSENTS .................................................................................................................. 66 

  



3 
 

 

 

LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Teema valikul oli määravaks eelkõige selle aktuaalsus ning autori huvi antud valdkonna 

vastu. 

 

Magistritöö koostamisel on läbi töötatud antud teemaga seonduv autorile kättesaadav 

kirjandus ning analüüsitud väljavalitud kortermajade energiaauditeid ning majade energiakulu 

andmeid. 

 

Töö on jaotatud kolme suuremasse ossa. Esimeses osas käsitletakse kortermajade ehitust 

Eestis, peamisi soojakao põhjuseid, soojustatavate objektide kvaliteeti (vundamendid, seinad, 

katused, aknad jne), kasutuses olevaid küttesüsteeme ja nende kvaliteeti (kaod trassidel, maja 

sees jne), renoveerimise protsessi ning  kortermajade renoveerimise viise ja etappe.  

 

Teine osa analüüsib kortermajade renoveerimise mõju soojakadudele ning renoveerimise 

protsessi efektiivsust. Antud peatükk keskendub sellele, milline on kortermajade 

renoveerimise protsessi mõju näiteks küttearvetele. Kuna renoveerimine nõuab investeerimist, 

siis antud peatükk sisaldab ka hinnangut, kui pikk aeg kulub selleks, et renoveerimine ära 

tasuks. Selle jaoks on vajalik küttekulude analüüs nii enne kui ka pärast renoveerimist, et 

teada saada, kas renoveerimine vähendas küttekulusid. Selles osas käsitletakse ka kütmiseks 

kuluva soojushulga vähendamise positiivset mõju keskkonnale. 

 

Kolmas peatükk käsitleb erinevaid võimalusi renoveerimisel kortermaju energiasäästlikumaks 

muuta. Tuuakse välja, kuidas paremini energiat kokku hoida, üheks variandiks on näiteks 

varjupuude kasutamine. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval on väga aktuaalne kortermajade renoveerimine, mis on sageli vältimatu ning aitab 

küttekulusid olulisel määral kokku hoida. Nõukogude ajal ehitatud suurpaneelmajade 

soojapidavus on tänapäeva nõuetest kuni viis korda väiksem.  

 

Suur osa Eesti elamufondi kuuluvatest korterelamutest on ehitatud aastatel 1960– 1990 ning 

need ei vasta ei soojapidavuse, sisekliima ega ka väljanägemise poolest enam tänapäevastele 

nõuetele. Korterelamutes elab enamus Eesti linnaelanikest ning seetõttu on nende eluasemete 

energiatõhususe ja sisekliima parandamine väga tähtis (Korterelamute …2015, lk 2) 

 

Kallinev energiahind sunnib elanikke kortermaju soojustama. Kortermajade renoveerimine on 

vajalik, kuna seeläbi on võimalik väga suurel määral hoida kokku küttele kuluvat raha. Samas 

tähendab renoveerimine ka seda, et maja välis- ja siseilme muutuvad paremaks ning eluaseme 

turuhind suureneb. Küttele kulutatava soojusenergia vähendamine tähendab ka väiksemat 

keskkonna säästmist. 

 

Antud magistritöö annab hinnangu kortermajade soojustamise efektiivsusele kümne Tallinnas 

Mustamäel asuva viiekordse korterelamu näitel. Kõik analüüsitavad korterelamud on saanud 

KredExilt renoveerimistoetust, vastavalt kas 15% või 25% ulatuses. Töö eesmärk on hinnata 

kortermajade soojustamise efektiivsust ning võrrelda, kui suur on energia kokkuhoid pärast 

renoveerimistöid. Magistritöö käigus pakutakse välja viise, kuidas korterelamutes oleks 

võimalik veel enam energiat säästa. 

 

Käesoleva magistritöö esimene peatükk on üldine ülevaade, milles tuuakse välja kortermajade 

plussid ja miinused. Käsitletakse, millised on peamised soojakao kohad ja milline on 

soojustatavate objektide kvaliteet (vundamendid, seinad, katused, aknad jne), missugused on 

küttesüsteemid ja nende kvaliteet (kaod trassidel, maja sees jne), käsitletakse renoveerimise 

protsessi ennast ning kortermajade renoveerimise viise ja etappe.  
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Teine osa on pühendatud kortermajade renoveerimise mõju hinnangule, sellele, kui efektiivne 

või ebaefektiivne on renoveerimise protsess olnud küttekulude vähenemise seisukohalt. Kuna 

renoveerimine nõuab investeerimist, siis antud peatükk sisaldab hinnangut, kui pikk aeg võib 

kuluda selleks, et renoveerimine ära tasuks. Selle jaoks on vajalik küttekulude analüüs enne ja 

pärast renoveerimist, et teada saada, kas renoveerimine vähendas küttekulusid. Käsitletakse ka 

kütmiseks kuluva soojushulga vähenemise positiivset mõju keskkonnale.  

 

Majade tüübid, mille soojapidavust analüüsitakse, on 5-kordsed paneelmajad, mis on ehitatud 

aastatel 1963-1973 ning on omavahel võrreldavad. Maju on valimis 10, sest raske oli leida 

ühte tüüpi maju, millel oleks võrreldavad analüüsi jaoks vajaminevad materjalid ning andmed 

oleksid kättesaadavad. Antud magistritöö käigus viidi läbi analüüs, milles hinnati, kas 

renoveerimine vähendas küttekulusid. Selleks võrreldi energia tarbimise hulka enne ja pärast 

renoveerimist. Võrreldi, mis on efektiivsemad etapid kortermajade renoveerimiseks. 

 

Kolmas peatükk käsitleb lisavõimalusi, kuidas korterelamutes energiat veel rohkem säästa. 

Tuuakse välja, kuidas energiat paremini kokku hoida. Üheks variandiks on näiteks varjupuude 

kasutamine.  

 

Autor tänab magistritöö juhendajat Valdo Kuusemetsa. Autor tänab ka kõikide korteriühistute 

esindajaid, kes olid nõus magistritöö jaoks vajaminevaid andmeid jagama, samuti 

energiaauditeid teostavat ettevõtet, kelle esindaja töö jaoks energiaauditeid kasutada lubas. 
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1. SUURPANEELMAJAD JA NENDE SOOJUSTAMINE 

1.1. Suurpaneelmajad 

1.1.1. Ajalugu 

 

Paneelmaja on rajatis, mis on ehitatud suurtest kokkupandavatest betoonplokkidest (Joonis 1). 

Paneelehitised ja -konstruktsioonid on ühed progressiivsematest tööstuslikest struktuuridest, 

olles kasutusel nii korterelamute, avalike- ja tööstushoonete ehitamisel, samuti teede, tammide 

ja kanalite rajamisel. Esimesi suurpaneelelamuid hakati konstrueerima ning püstitama pärast I 

maailmasõda. Laiemalt hakati taolisi hooneid ehitama alates 1950. aastast Saksamaal ja 

Nõukogude Liidus (Tzonev, 2012). 

 

1960., 1970. ja 1980. aastatel pani tööstusklassi tekkimine Ida- ja Lääne- Euroopas aluse 

laialdasele betoonist tööstuselamute levikule. Paneelelamud võisid ulatuda kuni kümne 

korruseni ja pakkuda kodu rohkem kui kolmekümnele perekonnale. Lihtsad karbikujulised 

kompleksid olid kerged püstitada ning madala maksumusega –soodsaim kompromiss aja ja 

raha kokkuhoiu kõrval, mida iseloomustas madal disainikvaliteet (Tzonev, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Suurpaneelelamu struktuur (Large Panel…2015) 
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Ida-Saksamaal on paneelmajade piirkonnad disainitud uusarendusaladena. Kõik 

paneelelamud, mis on rajatud alates 1960. aastast, olid ehitatud selles stiilis, see oli kiire ja 

küllaltki odav moodus piirata riigi eluasemepuudust, mis oli põhjustatud sõjaaegsest 

pommitamisest ja suurest sõjapõgenike sissevoolust kaugemalt idast (Plattenbau…2015). 

 

1958. aastast algas laialdasem paneelmajade ehitamine Nõukogude Liidus. See viidi läbi 

kõrgelt mehhaniseeritult, ühendades standardplaane ja võttes arvesse nii mitmekülgseid 

looduslikke, klimaatilisi kui ka tehnilisi tingimusi riigi eri osades. 1960. aastal hõlmasid 

paneelehitised 1,5 – 2,0 % kogu NSVL-i elamuehitusest, 1970. aastaks oli nende osakaal 

tõusnud juba 40%-ni. (Large Panel…2015)  

 

 

1.1.2. Paneelmajad Eestis 

 

Eestis algas moodsa tehnoloogiaga suurpaneelelamute (Joonis 2 ja joonis 3) tootmine 1960. 

aastal, Soomes alustati suurpaneelelamute ehitamist alles kuuekümnendate aastate alguses. 

NSVL ostis tehnoloogia sisse Prantsusmaalt, firmalt Camus. See ettevõte oli mehhaniseerituse 

ja automatiseerituse poolest igati tänapäevase tasemega: automaatdoseerimine, betooni 

pumpamine ning termilise töötlemise režiimide elektrooniline juhtimine. Kuni 1992. aastani 

oli ehitatud umbes 2 miljonit m
2
 elamispinda, kokku ligikaudu 100 5- korruselist 4 

sektsioonilist elamut (Eesti eluasemefondi…2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Suurpaneelelamu perspektiivvaade Brosovo linnaosas – Sofias (1968. aastal) 

(Tzonev, 2012) 
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Joonis 3. Suurpaneelelamu ristlõige (Tzonev, 2012)  

 

 

Paneelhoonete ehitamisel tehti Eestis samu vigu, mida ka mujal maailmas, aga siin esines 

neid suuremal määral. Suuremad vead: konstruktsioon oli kerge, soojussolatsiooni materjalid 

kesised, välisseinapaneelide välis- ja siseplaatide vaheliste ribide betoon suhteliselt tihe, mis 

moodustab külmasillad, terassidemed tavalisest roostevabast materjalist jne.  

 

Eestis olevate paneelhoonete seisundit on erinevate perioodidel uurinud erinevad Soome, 

Rootsi ja Eesti firmad. 1993. aastal tegi Õismäe linnaosas uuringuid Soome firma AIR-IX 

OY. Selle uuringu tulemuseks oli esimese suurpaneelelamu renoveerimine Eestis. Renoveeriti 

5-korruseline hoone Tallinnas Õismäe tee 5. Projektis osales ka Ehituskonstrueerimise ja 

Katsetuste Osaühing. 1994. aastal uuris Sütiste tee 16 asuvat suurpaneelelamut Tallinnas 

firma Stockholm Konsult. Uuringu tulemusena tehti ettepanek ka selle maja renoveerimiseks 

(Eesti eluasemefondi…2015). 

 

Eespool märgitud territooriumidel asuvate hoonete vaatluse ja linnaosade valituste poolt ette 

antud hoonete sügavamate uuringute põhjal selgus järgnev: põhikandekonstruktsioonide 
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üldine seisund võib olla ka 50 aastat vanade suurpaneelelamute puhul rahuldav. Põhi- 

kandekonstruktsioonid on vundamendid, kandvad siseseinad, laepaneelid, trepimademed ja -

marsid, välisseinte kandvad siseplaadid. Hoonete jäikuses kahtlusi ei esinenud (Eesti 

eluasemefondi…2015): 

 

 Vaadeldavate suurpaneelelamute kandev konstruktsioon koosneb tubadevahelistest 

kandvatest raudbetoonplaatidest ja vahepaneelidest koosnevatest horisontaalsetest seibidest, 

mis annavad hoonele suure jäikuse. 

 Elementide betooni survetugevuse klassid vastavad projektile ja on sageli kõrgemad 

nõutust. 

 Betooni karboniseerumine suuremas osas elementides ulatub ainult 5-20 mm 

sügavuseni. Samas on hooneid, kus välisseinast ja selle vuugist võetud proovide  betoon on 

küll läbi või peaaegu läbi karboniseerunud, kuid sellest hoolimata oli sarrusvõrkude ja -

karkasside ning ühendusankrute teras heas seisukorras. 

 Paneelides ohtlikke pragusid ja paneelivahelisi nihkeid ei täheldatud, esinesid üksikud 

juhtumid, kus katuse läbijooksu tõttu oli osaliselt korrodeerunud katuselae paneeli sarrusvõrk, 

lisaks eelöeldule on intensiivse korrosiooni põhjuseks kohati lae alla paigaldatud ripplagi, mis 

võib töötada kui lisasoojustus, mille taga puudub aurutõke ja koguneb kondensaat. 

 Lisaks leiti mõnedel hoonetel otsaseina väljanihkumisi. 

 

2007. aastal oli Eesti eluruumidega arvuliselt hästi kindlustatud, kuid elamufondi kvaliteedi 

ning energiakulukuse osas jääb Eesti võrreldes Euroopa Liidu liikmesriikidega madalseisu. 

Suurim osa Eesti eluasemefondist on ehitatud pärast 1945. aastat, seejuures eelkõige perioodil 

1961-1990 (Joonis 4). 
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Joonis 4. Eesti elamufondi vanuseline jaotus 

 

 

Ehitise elukaare teooria kohaselt on elamu keskmiseks eaks ligikaudu 50 –70 aastat. 

Sellisesse eluikka jõudnud elamu konstruktsioone ja tehnosüsteeme võib lugeda nii füüsiliselt 

kui moraalselt vananenuks, mistõttu hoone vajab lisaks järjepidevale hooldustööle 

suuremahulisemaid rekonstrueerimistöid. Suurem osa Eesti eluasemefondist on tänaseks oma 

eluea tipus või sellele lähenemas. Seega on oluline välja selgitada, millises olukorras on Eesti 

vananenud eluasemefond ning kas on mõistlik ja milliste meetodite ja investeeringutega oleks 

võimalik eluasemete iga pikendada (Eesti eluasemefondi…2015). 

 

Paneelelamute (Joonis 5) eluea üle on olnud palju erinevaid spekulatsioone, tegelikkuses 

sõltub hoone eluiga sellest, kuidas ja millise intervalliga seda hooldada. Tallinna 

Tehnikaülikooli emeriitprofessor Karl Õigeri sõnul tuleb seda teha, kuni selleks soovi ja 

vajadust on (Roon, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Paneelelamud Tallinnas Lasnamäel 
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1.2. Soojakaod 

 

Suurpaneelelamute välisseinad võivad olla lahendatud kas kolmekihiliste paneelidega 

(paksusega 250-300 mm) või ühekihilisest kergbetoonist välisseinapaneelidega. 

Kolmekihiline paneel koosneb kandvast raudbetoonpaneelist ja väliskihipaneelist, mis on 

omavahel seotud keramsiitbetoonist valmistatud ribidega, vältimaks külmasilda. Soojustuseks 

on kasutatud mineraalvilla, TEP-plaati, fenoplasti ja vahtpolüstüreeni (Eesti 

eluasemefondi…2015).  

 

Välispaneelseinte puurimine (Joonis 6) on näidanud, et soojustuse paksus võib varieeruda nii 

hoone, kui ka sama paneeli ulatuses. Joonisel 6 on näha, et  ühest ja samast paneelist puuritud 

katsekehade pikkuse erinevus on 10 cm, samasugune on erinevus ka soojustuse paksuse osas. 

 

Joonis 6. Samast välisseinapaneelist puuritud kaks proovikeha – soojustus ühes paneeli servas 

on 10 cm väiksem (vasakul) (Eesti eluasemefondi…2015) 

 

 

Nõukogudeaegne ehituskvaliteet ja materjalid ei olnud sageli piisava tasemega. Soojustuseks 

kasutati põhiliselt klaasvillatooteid, mille kvaliteet ei olnud võrreldav täna kasutatavate 

materjalidega.  

 

Ehitise soojakaod tekivad põhiliselt ehitise karbi ehk piirdetarindite, välisseinte, akende, 

katuse, välisuste, keldri ja põranda kaudu. Hoone soojavajadus kujuneb soojakadudest läbi 
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piirete, ventilatsiooni ja tarbevee soojendamise. Hoone soojaisolatsiooniga vähendatakse 

oluliselt soojakadusid ja lisatakse mugavusi. Tähtis on valida õige soojustus ja see ka 

korrektselt paigaldada. Soojustus peab olema kuiv ja selles ei tohi olla sooja kandvaid 

õhuvoolusid. Soe levib juhtivuse, kiirguse ja konvektsiooni teel. Soojaülekanne püüab alati 

temperatuurivahesid ühtlustada (Soojustamine…2015).  

 

Hoone soojavajadus moodustub peamiselt soojakadudest (Linnaehituslik…2015, lk 11):  

 

1. soojajuhtivuskaod piirete kaudu: välisseinad, viimase korruse lagi, keldri 

põrand, aknad, uksed; 

2. ventilatsioon; 

3. infiltratsioon; 

4. kuum tarbevesi. 

 

 

1.2.1. Külmasillad 

 

Külmasildu ehk kohti, mille soojusjuhtivus on lokaalselt suurem, võib leida igast hoonest. 

Külmasillad võivad olla geomeetrilised (välisseina nurk, põranda ja välisseina liitumine, 

katuslae ja välisseina liitumine jne) või ehitustehnilised (välisvoodri sidemed, läbiviigud 

tarindites jne). Sisetemperatuuri lokaalset alanemist võivad põhjustada ka vead soojustuse 

paigalduses, soojustuse puudumine, märgunud soojustus, õhutõkke lekked alarõhu 

tingimustes ja ventilatsioonisüsteemide toimivus. Külmasillad (Joonis 7) suurendavad 

hoonete energiakulu (AEROC…2015, lk 5). 

 

Põhilised soojalekkekohad raudbetoonelamutel on (Suurpaneelelamute ehitustehniline… 

2015): 

 välisseinapaneelide omavahelised liitekohad; 

 rõdu või lodža liitekoht välisseinaga; 

 välisseina (eriti otsaseina) ja katuslae liitekoht; 

 välisseinapaneelide sisemise ja välimise kihi sidemed; 
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 soklipaneelid. 

 

 

Joonis 7. Termopildid tüüpseeria suurpaneelelamutest, kus on näha külmasillad (Eesti 

eluasemefondi…2015) 

 

 

1.2.2. Hallitus 

 

Paljudes korterites esineb külmasildade sisepinnal hallitust. Kõige ulatuslikum on hallituse 

kasv lae (eriti katuslae) ja välisseina (eriti otsaseina) liitekohas (Joonis 8.) 
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Joonis 8. Hallituse kasv suurpaneelelamu pikiseina ja katuslae liitekohas oleval külmasillal 

 

Vanade majade soojusisolatsioon ei vasta tänapäevastele nõuetele ja nii mõnigi kord laseb 

sein tuult läbi. Kuna varasematel aegadel oli küte odavam, ei panustatud ka soojustamisse.  

 

Vanemates elamutes võib hallitus tekkida näiteks veekahjustuste, nt lekkiva katuse või 

veetoru põhjustatud niiskete tingimuste tõttu. Külmad ja puudulikult soojustatud elamud 

võivad olla niisked isegi siis, kui veekahjustusi ei ole, kuna külmades elamutes leidub niiskust 

tavaliselt seintel kondensaadina.  

 

Uutes ja tihedates hoonetes on aga hallituse kasvu põhjuseks on sageli ebapiisav õhutus. 

Kaasaegsetes tihedates elamute võib niiskust põhjustada naabrite tegevus, nt dušid, riiete 

kuivatamine, toiduvalmistamine jne. Niiskus võib olla tekkinud ka ehitamise käigus, näiteks 

kui ehitusmaterjalid on ehitamise ajal märjad. Vundamendid on sageli väljast, läbi seina või 

põranda sissetungiva vee tõttu niisked. Suvel ilmnevad vundamendi niiskusprobleemid 



15 
 

niiskete seina- ja põrandapindadena. Põhjuseks võib olla niiske sooja suveõhu tungimine 

vundamenti ja sattumine pinnasest all pool olevatele külmadele seintele. 

 

Kõrge niiskus suurendab hallituse tekke ohtu. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 70%. ning 

peaks talvel olema alla 40-45% ning ülejäänud aasta vältel võimalikult madal. 

Toatemperatuur ei tohiks ületada 21-22°C (Fakte hallitusseente...2015). 

 

Hallitus tekib siis, kui suhteline õhuniiskus pinnal on üle 80%. Hallituse ärahoidmiseks tuleb 

kööki, magamistuba ja vannituba õhutada, samuti ka vannitoa uks  tuleb sulgeda duši all 

käimise ajaks. Hallituse ärahoidmiseks tuleb toiduvalmistamisel kasutada kubu. Võimaluse 

korral tuleks vältida riiete tuppa kuivama panekut. Kütteperioodi alguses on soovitav 

lisaõhutamine ning ventilatsiooniavad ei tohi ummistunud olla (Fakte hallitusseente...2015).. 

 

 

1.3. Soojustus- ja renoveerimisprotsess 

 

Renoveerimine tuleneb ladinakeelsest sõnast renovo, mis tähendab korda seadma, uueks 

tegema, uuendama, taastama või renovatio, mis tähendab taastamine, uuendamine, 

tagasipöördumine. Selle alla kuulub ehitise või selle osade korrastamine, taastamine ja 

uuendamine. Hoone mahulised ja pinna põhiparameetrid oluliselt ei muutu, põhiliselt säilib ka 

selle kasutusotstarve. Ehitise renoveerimine võib sisaldada ka tehnosüsteemide olulist 

rekonstrueerimist. Tulenevalt tehnoloogia arengust ja uutest teadmistest võidakse paremaks 

toimimiseks kasutada uusi lahendusi. Parim on olukord, kus oleks võimalik hoonet säilitada ja 

hooldada nii, et renoveerimise vajadus oleks võimalikult väike. Siiski on renoveerimist 

täielikult välistada raske, kuna materjalide vananemise käigus nende omadused muutuvad ja 

need ei pruugi enam täita neile pandud ülesandeid. Renoveerimisel on esmatähtis hoone 

ohutuse (kandevõime, tule-, kasutus-, keskkonnaohutus jne) ja tervisliku sisekliima (piisav 

õhuvahetus, niiskuskahjustuste vältimine, sobiv temperatuur ja niiskus jne) tagamine 

(Sihvart...2015). 

 

Levinud on arusaam, et hoone renoveerimine on samaväärne hoone soojustamisega, tegelikult 

see nii ei ole. Pelgalt soojustamisel või renoveerimisel ei pruugi kogu hoonet silmas pidades 

soovitud energiasäästu efekti olla.  
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Enne renoveerimistöid ja lisasoojustamist tuleb kontrollida välisseina paneelide üldist ja 

ehitustehnilist seisukorda (Suurpaneelelamute uuringu…2015): 

 

 välispaneeli välisplaadi kinnituste seisundit; 

 otsaseina paneelide väljanihkumist; 

 külmasildasid: hallitus, veeauru kondenseerumine sisepindadele, eriti  välisseinte   

nurkade ja katuslae piirkonnas. 

 

 

1.3.1. Energiaaudit 

 

Olukorra hindamiseks on vajalik läbi viia energiaaudit – protseduur, mis selgitab, kuidas 

kasutatakse energiat ja millised on võimalikud energiasäästu meetmed ning kuidas saab 

objektil energiat säästlikult kasutada. Audit annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja 

energiakadudest, tuues esile renoveerimistööde prioriteedid koos energiasäästu ja 

tasuvusarvutustega. Uuringuna on energiaaudit kasulik vahend, aidates koostada hoone 

pikaajalise renoveerimise kava (Miks tellida...2015).  

 

Energiaauditi tulemuseks on loetelu energiasäästumeetmetest ja abinõudest, et saavutada 

hoones energiasäästu.  

 

Projektis määratletakse kohalikud klimaatilised tingimused ning hoone ehitusstandardid, mida 

pärast hoone auditeerimist korrigeeritakse tegelikust soojatarbest tuleneva U-väärtuse 

parameetritega. Pärast andmete ühtlustamist tehakse parandusmeetmetest tulenevad 

muudatused ning arvutatakse potentsiaalne kokkuhoid. Tulemuseks saadakse energiabilansi 

baasandmed (Mis on..2015).  

 

 

1.3.2. Täiendava soojustamise põhimõtted 

 

Kui välisplaadi külmakahjustused on ulatuslikud ja välisplaat nii palju karboniseerunud, et 

ankrud roostetavad, on raske välisseina kasutusiga pikendada lihtsate ja odavate lahendustega. 
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Seetõttu tuleb vältida nii ulatuslike kahjustuste tekkimist (Suurpaneelelamute uuringu…2015, 

lk 17). 

 

Suurpaneelelamu välisseinapaneelide liitekohad sisaldavad üldiselt tõsiseid külmasildu, mille 

likvideerimine on möödapääsmatu, arvestades  ohutu ja tervisliku sisekliima nõudeid. 

Vastasel korral on hallituse tekkimine liitekohtade sisepindadel loomulik. Külmasildade 

likvideerimiseks ja karboniseerunud betooni kaitsmiseks piisab üldjuhul 50-70 mm paksusest 

välimisest lisasoojustusest. Samas tuleb teada, et nii õhukese lisasoojustuse paigaldamine on 

majanduslikult ebaotstarbekas. Teine võimalus külmasildade mõju kõrvaldamiseks on 

oluliselt alandada siseõhu niiskuskoormust ja tõsta sisetemperatuuri. See lahendus on 

otstarbekas, kui külmasillad on vaid hoone mõnes üksikus korteris (Suurpaneelelamute 

uuringu…2015). 

 

Paneelidevahelised vuugid tuleb korrastada. Kui fassaade ei lisasoojustata, tuleb kindlasti 

paneelidevahelised vuugid renoveerida. Vuukidest tuleb eemaldada vana mastiks või mört ja 

vajadusel ka vana tihendusköis. Vuugi laius peab olema vähemalt 1 cm, et oleks tagatud 

mastiksi lubatud deformatsioon. Vuugi külgpinnad tuleb puhastada ja kruntida. 

Paneelidevahelisse vuuki paigaldatakse uus või täiendav vuuginöör, mille ülesanne on olla 

mastiksile toeks ja anda talle õige ristlõikekuju. Tihendusnöör peab olema õigel sügavusel: 

tema välispind peab paiknema paneeli välispinnast või faasitud servade puhul faasi 

tagaservast poole vuugi laiuse sügavusel. Lõpuks täidetakse paneelidevaheline vuuk 

uretaanmastiksiga. Kui fassaadid lisasoojustatakse, piisab lahtiste vuukide montaaživahuga 

täitmisest (Suurpaneelelamute uuringu…2015).  

 

Energiatõhususe seisukohalt on otstarbekas soojustuse paksus 150-500 mm. Akendega seinas 

võib paksem lisasoojustus põhjustada arhitektuurselt vähem sobivat akende suurt 

tagasiastumist. Antud olukorda saab vältida akende tõstmisega välisseina paneeli ette või 

külgseina õhema soojustuse paigaldusega. Raskemaid viimistlusmaterjale ja 

soojustussüsteeme ei tohi kinnitada ainult seina välimise plaadi külge. Sarnaselt välisseintega 

tuleb soojustada ka lodža ja rõdu välissein. Külmasildade vältimiseks tuleb soojustada ka 

lodža külgseinad. Lodža külgseintes võib piirduda õhema, 50 mm soojustuse paksusega 

(Suurpaneelelamute uuringu…2015, lk 17). 
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Välispiirete lisasoojustamisega peab alati kaasnema küttesüsteemi reguleerimine. Välisseinte 

lisasoojustamise korral tuleb asendada kõik ääre-, serva- ja katteplekid, lisaks sellele tuleb 

keskenduda ka ustele ja akendele ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemide uuendamisele 

(Suurpaneelelamute uuringu…2015, lk 17). 

 

Renoveerimine on hea investeering vaid juhul, kui sellega parendatakse üldist 

elamukvaliteeti, mis ei tähenda vaid hoone energiatarbimise vähendamist, vaid ka eluea 

pikendamist, lisaks sellele ka visuaalse atraktiivsuse lisamist, mis tõstavad nii hoone kui ka 

selles asuvate eluasemete väärtust (Zavadskas et al, 2007, lk 575). 

 

 

Paneelmaja soojustamise positiivne näide  

 

Paneelelamu restaureerimise positiivse näitena võib tuua 1982. aastal Viljandis valminud 45 

korteriga elamu, köetava kogupinnaga 2643,7 m
2
 (Joonis 9, joonis 10 ja joonis 11) 

(Renoveeritud korterelamu…2015).  

Eelnevalt oli teostatud trepikoja akende vahetus, trepikodade sanitaarremont, sooja- ja 

külmaveetorustiku vahetus keldris.  

Renoveerimise ajendiks olid suured küttearved, suured temperatuurikõikumised erinevates 

korterites, suur õhuniiskus ning hallitus. 

 

Renoveerimisprotsessi käigus soojustati katus ja seinad 150 mm paksuse kivivillaplaadiga, 

lisati tuuletõke, metallkarkass ja kaeti fassaad Marmoroci kividega, soojustati ka maja sokkel, 

renoveeriti ja soojustati rõdud ning lisati rõdudele klaasid (Joonis 12 ja joonis 13). 

 

Renoveerimise tulemusena kadus hallituse, tekkis võimalus reguleerida ise korteri 

temperatuuri, ruumides saavutati piisav õhuvahetus ning arvestuslikuks energiasäästuks saadi 

hinnanguliselt 66%. 
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Joonis 9. Renoveerimata hoone 

 

Joonis 10. Renoveerimisprotsess                        Joonis 11. Rõdude renoveerimine 
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Joonis 12. Renoveeritud maja eestvaates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 13. Renoveeritud maja tagantvaates (Renoveeritud korterelamu..2015) 
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Paneelmaja soojustamise negatiivne näide 

 

Paneelelamu renoveerimise negatiivseks näiteks on osaliselt juba renoveeritud viiekorruseline 

75 korteriga elamu, mille välisseinad on 20 ja 30 cm paksustest kergbetoonpaneelidest. Elamu 

katusekate on eelmise renoveerimise käigus vahetatud ning paigaldatud 3 cm paksune 

soojustus ja katusekatte aluskiht. Hoone küttesüsteemi vanuseks on 28 aastat. Hoones on 

ehitusaegne loomuliku tõmbega ventilatsioon. Hoone on alaventileeritud (Eesti eluasemefondi 

…2015). 

 

Soojusenergia aastane keskmine kogukulu aastatel 2005 – 2006 oli 125 kWh/m
2. 

Energiaauditi käigus pakuti välja kaks renoveerimispaketti (Eesti eluasemefondi …2015): 

 

 1. küttesüsteemi täielik renoveerimine (v.a soojussõlm) lisaks  

fassaadi soojustamine; 

 2. küttesüsteemi täielik renoveerimine, lamekatuse ja fassaadi 

 soojustamine, akende vahetus ja ventilatsiooni korrastamine. 

 

Esimene pakett on vähem investeeringuid nõudev kui teine, annab energiasäästu umbes 1,5 

korda rohkem ja tasuvusaeg on mõlemal lahendusel praktiliselt võrdne. Teise paketiga 

kaasneb aga oluliselt parem sisekliima, kuna tähelepanu pööratakse ka ventilatsiooni 

korrastamisele (Eesti eluasemefondi …2015). 

 

Korteriühistu valis kolmanda tee. Otsaseinad soojustati 50 mm kivivillaga ja 25 mm 

puitkiudtuuletõkkeplaatidega (Joonis 14). Küljefassaad viimistleti tsementkiudplaatdega ja 

akende vahel olev 5 cm tagasiaste täideti kahe kihi puiduplaadiga. Meetme maksumus oli 

umbes 1,9 miljonit krooni ja lihttasuvusaeg umbes 45 aastat. Tehtavate tööde osas paranes 

vaid hoone välisilme. Tehtud otsaseinte lisasoojustus ei võimaldanud saavutada isegi nõuetele 

vastavat piirde soojajuhtivuse taset. Puitkiudplaat akende vahele on paigaldatud 

ebakvaliteetselt. Kuna välisõhk pääseb soojustusekihtide vahele, oli selle soojustuse abil 

saavutatav energiasääst väike. Niigi teoreetiline energiasääst osutub olematuks küttesüsteemi 

tasakaalustamata jätmise tõttu (Eesti eluasemefondi …2015). 
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Sellistes tingimustes on väga raske uut renoveerimist alustada. Kuna fassaadid on kaetud, siis 

nende lisasoojustamine tähendaks paigaldatud fassaadiplaatide mahavõtmist. Seega võib 

hinnata, et lähiajal suuremaid energiasäästu või hoone korrastamise meetmeid selles elamus 

ette võtta ei saa (Eesti eluasemefondi …2015). 

 

Toodud näitest avaldub, et enne renoveerimistöid on vaja kindlasti läbi viia hoone 

ehitustehniline ekspertiis ja energiaaudit. Alles seejärel võib hakata tegelema projekteerimise 

ja ehitustöödega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 14. Hoone renoveerimistööd: fassaad ilma soojustuseta fassaadi katmine (Eesti 

eluasemefondi …2015) 
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Lisaks hoone ilma soojustuseta renoveerimisele on levinud ka väärarusaam, et lisasoojustust 

võib teostada ka seestpoolt. Samas pole seestpoolse lisasoojustuse korral välispiire 

niiskustehniliselt turvaline.  

 

Seespoolne lisasoojustamine toob kaasa soojustatava tarindi temperatuuri languse, lisaks 

korteri olukorrale kahjustab seespoolne soojustamine ka naaberkorterite olukorda. Kui  

soojustada seestpoolt ära ühe korteri välisseinad, siis langeb temperatuur ka teise korteri 

välisseina ja vaheseina või vahelae liitekohas, suurendades hallituse ning kondensaadi tekke 

riski naaberkorterites (Kuidas paneelmaja...2015). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Majad, mida antud magistritöö käigus analüüsiti on 5-kordsed aastatel 1963 – 1973 ehitatud 

Tallinnas Mustamäel paneelmajad. Valiti ühetaolised korterelamud, mida saab omavahel 

võrrelda. Antud magistritöö käigus viidi läbi analüüs, milles hinnati, kas renoveerimine 

vähendas küttekulusid. Selleks võrreldi energia tarbimise hulka enne ja pärast renoveerimist. 

Võrreldi, mis on efektiivsemad etapid kortermajade renoveerimiseks 

 

Antud magistritöö tarbeks lubas energiaauditeid tegev ettevõte kasutada iga korteriühistu 

kohta käivat auditit, mis oli tehtud enne renoveerimistöid. Energiaaudititest selgus, milline oli 

korterelamu energiatarbimine ning üldine seisukord. Kogu töö käigus kajastatakse andmeid 

kasutades ühikud MWh, kuna kõikides analüüsi jaoks saadud materjalides kajastatakse 

korterelamute andmeid just MWh-ga.  

 

Energiaauditites oli ka välja toodud elamu üldine informatsioon, näiteks ehitusaasta ning 

üldine ja köetav pindala. Seda läks töö käigus vaja, et teada saada, milline oli energiakulu ühe 

m
2
 kohta enne ning pärast renoveerimist. Auditites oli kirjas ka see, mida soovitatakse teha 

ning millise energiasäästu võib renoveerimine endaga kaasa tuua. Kui auditites puudus 

vajaminev info, siis võis selle leida ka Ehitusregistrist.  

 

Selleks, et teada saada, millised olid ühe või teise korteriühistu energiakulud aastate lõikes tuli 

suhelda iga korteriühistu esindajaga ning ka haldusfirmaga ISS Eesti AS. Korteriühistu 

esindajad saatsid vajaminevad materjalid e-maili teel või ütlesid need suuliselt telefoni teel. 

Ühe korteriühistu esimehega saadi ka kokku ning ta näitas vajalikke materjale. Korterelamute 

kohta oli vaja infot, millised on 2008-2014. aasta energiakulud, mis aastal renoveeriti elamu, 

mis täpsemalt renoveeriti, mis oli renoveerimistööde kogumaksumus ning kui suurt toetust 

saadi KredExilt. Tööd illustreerivad joonised kortermajade energiakulu kohta aastate lõikes.  

 

Töö käigus tuli kasutada ka Riigi Ilmateenistuse andmeid, mida oli vaja, et arvutada 

kütteperioodi keskmine temperatuur erinevatel aastatel. Kütteperioodiks arvestatakse perioodi 

septembrist detsembrikuuni ning jaanuarist maikuuni. Võrreldi kütteperioodi keskmist 
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välistemperatuuri ning energiakulu erinevatel aastatel. Analüüsis võrreldakse aastaid, mille 

temperatuur on kõige sarnasem. Võrreldakse ühte aastat enne renoveerimist ning teist pärast 

renoveerimist ja arvutatakse välja, milline on olnud renoveerimisjärgne energiasääst. 

 

Andmed, kui palju läksid renoveerimistööd maksma, tuli korteriühistu esindajatelt, kas e-

maili või telefoniteel. KredExilt saadud renoveerimistoetused olid kättesaadavad ka KredExi 

kodulehelt.  

 

2.1. Korterelamute renoveerimine 

 

KredExist oli võimalik kuni 1. septembrini 2013 taotleda energiaauditi ja ehitusprojekti 

toetust. Käesolevas magistritöös kasutatud energiaauditid on kõik teostatud antud taotlust 

kasutades. Samuti on kõik analüüsitavad korterelamud kasutanud korterelamute 

rekonstrueerimise toetust. „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimuste 

määrus“ (RT I, 24.03.2015, 2) sätestab rekonstrueerimise eesmärgi, milleks on olemasoleva 

elamusektori kaasajastamine ning avaliku ruumi ja elukeskkonna parendamine; olemasolevate 

korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine ning taastuvenergia 

kasutuselevõtu soodustamine; kodumajapidamiste energiakulude vähendamine ja 

energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, energiasäästu ja -

varustuskindluse tagamine, läbi mille avaldatakse positiivset mõju keskkonnale ja 

majandusele.  

 

Määrus panustab meetme järgmiste väljund- ja tulemusnäitajate saavutamisse: 

 

1) paranenud energiakasutusega kodumajapidamiste (korterite) arv; 

2) rekonstrueeritud hoonete netopindala; 

3) arvestuslik keskmine energiasääst rekonstrueeritud korterelamutes. 

 

Antud määrus määratleb ka korterelamu mõiste. Määruse kohaselt peetakse korterelamut, 

milles on kolm või enam korteriomandit, sealjuures peavad korteriomandid olema vähemalt 

kolme erineva isiku omandis, välja arvatud, kui korterelamu on tervikuna valla või linna 

omandis või 3 korteriomandiga elamu üks omanikest on omavalitsusüksus. Antud 

magistritöös on kõik analüüsitavad korterelamud määrusejärgselt elamud.  
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Määruse kohaselt on rekonstrueerimine hoone põhikonstruktsioonide (kande- ja 

piirdetarindite) ja tehnosüsteemide parendamiseks rekonstrueerimistööde teostamine, mille 

tulemusena suureneb hoone energiatõhusus ja paraneb sisekliima. 

 

KredEx toetab antud määruse alusel järgmisi tegevusi: 

 

1) korterelamu fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine ning sellega kaasnevad tööd; 

2) korterelamu rõdude ja lodžade korrastamine ja projektijärgne kinni ehitamine; 

3) korterelamu katuse ja katuslae rekonstrueerimine ja soojustamine; 

4) korterelamu akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning nendega kaasnevad 

tööd; 

5) korterelamu keldrilae soojustamine; 

6) korterelamu küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine või tasakaalustamine ja 

küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine; 

7) korterelamu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi (sealhulgas sadeveedrenaaž, heitvee 

jääksoojuse kasutamise seadme paigaldamine, vee soojendamise seadme või sooja vee 

jaotamise süsteemi paigaldamine) asendamine või rekonstrueerimine; 

8) korterelamule uue soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või 

ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli 

koostamine; 

9) korterelamus taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine;  

10) korterelamu liftide juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine ning 

sellega kaasnevad tööd;  

11) korterelamu üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või 

rekonstrueerimine; 

12) rekonstrueerimistööde teostamisel üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse 

tasapinda paigaldamise ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva 

siseviimistluse taastamine; 

13) korterelamu rekonstrueerimisel liikumispuuetega isikutele hoonesse sissepääsu 

tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine; 

14) korterelamu energiaauditi koostamine; 



27 
 

15) käesoleva paragrahvi punktides 1–13 nimetatud tööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti 

koostamine; 

16) korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine vastavalt 

käesoleva määruse § 10 lõikes 3 sätestatule; 

17) omanikujärelevalve teostamine. 
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3. KORTERMAJADE RENOVEERIMISE HINNANG 

3.1. Analüüsitavad kortermajad 

 

Järgnevalt analüüsitakse korterelamuid, mille kohta oli võimalik analüüsiks vajaminevaid 

materjale saada. Analüüsitakse, kas rekonstrueerimine tõi kaasa energia säästmise ning kui, 

siis kui suures mahus.  

 

 

3.1.1. Ehitajate tee 23 A 

 

Ehitusaasta    1969 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     60 

Eluruumide pindala , m
2
    3528,5  

Köetav pind, m
2
    3528,5 

S.h eluruumide köetav pind, m
2
   2692 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

 

Antud korteriühistu renoveerimine toimus 2010. aasta lõpus ning 2011. aasta alguses. Teostati 

järgnevad tööd: 

 soojustati fassaad (külg- ja otsaseinad) 150 mm EPS 60 vahtpolüsterooliga;  

 tasakaalustati küttesüsteem;   

 paigaldati eGain küttesüsteem;  

 vahetati vanad aknad; 

 soojustati sokkel 100 mm EPS 120-ga; 

 soojustati katus, mille puhul paigaldati kahes kihis (100mm+100mm) jäik 

kivivillaplaat, lisaks veel 30 mm tuulutussoontega mineraalvillaplaat.  
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EGain on ilmaprognoosimisel põhinev küttejuhtimine. EGain meetod võtab lisaks hetke 

välistemperatuurile arvesse ka tulevasi välistemperatuuri muutusi, tuule ja päikese mõju ning 

hoone võimet salvestada enda konstruktsioonidesse soojusenergiat. See tagab stabiilse 

sisetemperatuuri minimaalse energiakuluga, mis avaldub elanike elamismugavuse 

paranemises ja väiksemates küttearvetes. 

 

 

 

Joonis 15. Ehitajate tee 23 A elamu energiakulu aastatel 2008. -2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 

 

 

Kui võrrelda tarbitud energia hulka, kajastub graafikust (Joonis 15) energiakulu pidev langus. 

2009. aastal oli keskmine energia tarbimine 549 MWh, mis oli enne renoveerimiseelsete 

andmete põhjal väikseim tarbimine. Antud kalendriaasta kütteperioodi keskmiseks 

temperatuuriks oli 3°C ning pärast renoveerimist oli kõige sarnasema temperatuuriga 

kalendriaasta kütteperioodi keskmine temperatuur aastal 2013 (3,2 °C), mil tarbiti energiat 

321 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 2013. aastal vähenenud 41,5% 

(228MWh). Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas kokku 16 789,80 

eurot. Ehitajate tee 23A taotles korteriühistu 2010. aastal KredExilt renoveerimise 

teostamiseks toetust ning taotlus rahuldati. Antud korteriühistu sai toetust 15 % vajaminevast 

summast ehk 24 091,70 eurot Arvestades, et korteriühistul tuli maksta teostatud 
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renoveerimistööde eest 136 520 eurot, siis tasuvad tehtud tööd end ära 8 aasta pärast, juhul 

kui MWh hind ja kütteperioodi keskmine välistemperatuur on stabiilsed.  

 

Kui arvestada, et korterelamus on 3528,5 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,15 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,09 

MWh m
2
 kohta. 

 

 

3.1.2. Akadeemia tee 26 

 

Ehitusaasta    1973 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     60 

Eluruumide pindala , m
2
    3523,7  

Köetav pind, m
2
    2959,7 

S.h eluruumide köetav pind, m
2
   2691,9 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

 

Energiaauditist, (Energiaaudit, KÜ Akadeemia tee 26) mis pärineb 2011. aasta maikuust, 

selgub, et trepikodade aknad olid auditi hetkel PVC raamidega pakettaknad. Korterite 

akendest ja rõduustest oli 80 % PVC raamidega pakettaknad. Välisuksed olid samuti 

vahetatud soojustatud metalluste vastu. Keldriaknad oli kaasaegsed pakettklaasidega PVC 

raamidega aknad, mis vahetati aastal 2003. Korterites olid auditi hetkel kahte tüüpi radiaatorid –

malm - ning plekkradiaatorid Purmo11. Ka pärast tööde teostamist ei vahetatud radiaatoreid uute 

vastu.  

 

2012. aastal teostati järgnevad renoveerimistööd:  

 otsaseinte soojustamine (150 mm EPS 60 Silver); 

 küljeseinte soojustamine (120 mm EPS 60 Silver); 

 sokli soojustamine (100 mm EPS 100); 

 katuslae soojustamine (110mm+110 mm EPS 50, lisaks 30 mm kivivillaplaat); 
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 katuseluukide vahetus; 

 hoone vanade akende väljavahetus; 

 korterite õhuvahetuse parandamine; 

 kütterežiimi reguleerimine. 

 

Joonis 16. Akadeemia tee 26 elamu energiakulu aastatel 2008.-2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 

 

 

Korterelamu on ühendatud kaugküttevõrku ning seda varustatakse soojusenergiaga AS 

Tallinna Küte maa-aluse soojustrassi kaudu. Soojust kasutatakse elamu kütteks ning tarbevee 

soojendamiseks. 
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Joonis 17. KÜ Akadeemia tee 26 kaugkütte tarbimine aastate lõikes (Kaugkütte tarbimise 

ülevaade aastate lõikes) 

 

 

Kui võrrelda tarbitud energia hulka, kajastub (Joonis 16 ja joonis 17) energiakulu pidev 

langus, v.a 2010. aastal, mil kütteperioodi keskmine temperatuur oli tunduvalt madalam kui 

eelnevatel ja järgnevatel aastatel (0,6°C). 2009. aastal oli keskmine energia tarbimine 468 

MWh, mis oli enne renoveerimist olemasolevate andmete põhjal väikseim tarbimine. Antud 

kalendriaasta kütteperioodi keskmiseks temperatuuriks oli 3°C ning pärast renoveerimist oli 

kõige sarnasema temperatuuriga kalendriaasta keskmine kütteperioodi temperatuur aastal 

2013 (3,2 °C), mil tarbiti energiat 333 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 

2013. aastal vähenenud 28,8 % (135 MWh). Energiaauditi kohaselt lubati hinnanguliseks 

energiasäästuks 95,6 MWh. Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas 

kokku 9 936 eurot. KredExilt saadi 34 745,89 eurot renoveerimistoetust. Arvestades, et 

korteriühistul tuli maksta teostatud renoveerimistööde eest 283 023 eurot, siis tasuvad tehtud 

tööd end ära 24 aasta pärast, juhul kui MWh hind ja kütteperioodi keskmine välistemperatuur 

on stabiilsed. Korteriühistul on võetud laen 10. aastaks. 

 

Kui arvestada, et korterelamus on 2959,7 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,16 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,11 

MWh m
2
 kohta. 
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Kokkuvõtvalt võib hinnata maja renoveerimise ja soojustamise tulemuslikuks, kuna 

investeering on tasunud end ära alanenud küttearvete tõttu. Eriti positiivne on see, et 

renoveerimine oli põhjalik, tähelepanu ei pööratud mitte vaid fassaadile, vaid ka soklile ja 

katusele ning ustele ja akendele, mille ümbruses enim külmasildu võib esineda. 

 

 

3.1.3. Mustamäe tee 195 

 

Ehitusaasta    1966 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     119 

Eluruumide pindala , m
2
    5700,4  

Köetav pind, m
2
   5700,4 

S.h eluruumide köetav pind, m
2
   5700,4 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

 

Energiaauditist, (Energiaaudit, KÜ Mustamäe tee 195) mis pärineb 2005. aasta märtsikuust, 

selgub, et enne auditit on hoone soojustamiseks samuti olulisi parendusi tehtud. Näiteks aastal 

2000 paigaldati automaatsoojussõlm, aastal 2001 vahetati trepikoja aknad ning välisuksed ja 

aastal 2002 soojustati otsaseinad. Korterites olid auditi hetkel malmradiaatorid. 

 

2012. aastal teostati järgnevad tööd: 

 soojustati katus (100mm EPS 60, lisaks 40 mm mineraalvillaplaat); 

 vahetati vanad aknad; 

 vahetati keldriaknad; 

 vahetati trepikodade luugid;  

 soojustati ja renoveeriti elamu sokkel, kasutades selleks 100mm EPS 120;  

 soojustati keldri lagi (100mm kivivillaplaat);  

  soojustati fassaad (100 mm EPS 60); 

 paigaldati küttekulujaoturid. 

 



34 
 

 

 

Joonis 18. Mustamäe tee 195 elamu energiakulu aastatel 2008.-2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 

 

 

Korterelamut varustatakse soojusenergiaga  AS Tallinna Kütte kaugküttesüsteemist maa-aluse 

soojustrassi kaudu.  

 

2009. aastal oli keskmine energia tarbimine 900 MWh, suuresti on madal energiatarbimine 

seotud taaskord kalendriaasta kütteperioodi keskmise temperatuuriga, mis oli 3°C. On näha 

(Joonis 18), et energia tarbimine on pärast 2012. aastat vähenenud. Aastal 2013 tarbiti 865 

MWh ning aastal 2014 704 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 2013.aastal 

vähenenud 3,8 %, kuigi kalendriaasta kütteperioodi keskmine temperatuur oli 3,2 °C. Kuna 

antud aastal alles teostati renoveerimistöid, siis sellel aastal veel olulist energiakulu 

kokkuhoidu näha pole. 2014. aastal oli energia tarbimine vähenenud 21,7 % (196 MWh), 

2014. aastal oli kütteperioodi keskmiseks temperatuuriks 3,5 °C, mis on ainult 0,5 °C kõrgem 

kui 2009. aastal. Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas kokku 

14 954,80 eurot. Antud korterühistu sai toetust KredExilt 54 000 eurot ning Tallinna linnalt 

19 000 eurot. Arvestades, et korteriühistul tuli maksta teostatud renoveerimistööde eest 

581 000 eurot, siis tasuvad tehtud tööd end ära 38 aasta pärast, juhul kui MWh hind ja 

kütteperioodi keskmine välistemperatuur on stabiilsed. 
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Kui arvestada, et korterelamus on 5700,4 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,16 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,12 

MWh m
2
 kohta. 

 

Ka selle korteriühistu renoveerimise võib lugeda tulemuslikuks ning põhjalikuks, kuna lisaks 

fassaadi renoveerimisele pöörati tähelepanu ka teistele olulistele kohtadele nagu aknad ja 

sokkel.  

 

 

3.1.4. Ehitajate tee 43 

 

Ehitusaasta    1964 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     80 

Eluruumide pindala , m
2
    3513,1  

Köetav pind, m
2
    3784,5 

S.h eluruumide köetav pind, m
2
   3513,1 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

 

Energiaaudit (Energiaaudit, KÜ Ehitajate tee 43) pärineb aastast 2009 ja selle kohaselt 

renoveeriti paneelidevahelised vuugid ja soojustati üks otsasein 2005. aastal. Auditi ajaks olid 

vahetatud ka trepikodade välisuksed (2000.aastal). Hoonel oli enne täielikku renoveerimist 

1999. aastal. viilkatusest ümberehitatud lamekatus. Trepikodade aknad on 2003. aastal 

vahetatud pakettaknad. Pakettakende osakaal enne renoveerimist oli 65%. 

 

Antud kortermaja renoveeriti täielikult aastal 2010, sellest aastast alates ilmneb ka 

energiakulu edasine järsem langus (Joonis 19).  

 

2010. aasta renoveerimine sisaldas: 

 sokli soojustamist, 120 mm EPS 120-ga; 

 külgseinade soojustamist 100 mm EPS 60-ga; 
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 katuse soojustamist jäiga 150 mm kivivilla plaadiga, lisati ka 30 mm tuulutussoontega 

mineraalvillaplaat; 

 otsaseinade soojustamist 100 mm EPS 60 fassaadiplaadiga; 

 välisuste, trepikoja- ning keldriakende vahetust kaasaegsemate vastu. 

 

 

 

Joonis 19. Ehitajate tee 43 elamu energiakulu aastatel 2008.-2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 

 

 

Korterelamu on ühendatud kaugküttevõrku ning seda varustatakse soojusenergiaga AS 

Tallinna Küte maa-aluse soojustrassi kaudu. Hoones on soojusvahetitega ja 

automaatregulaatoriga soojussõlm. Korteris olid auditi hetkel malmradiaatorid.  

 

2009. aastal oli keskmine energia tarbimine 606 MWh, mis oli enne renoveerimist 

olemasolevate andmete põhjal väikseim tarbimine. Antud kalendriaasta kütteperioodi 

keskmiseks temperatuuriks oli 3°C ning pärast renoveerimist oli kõige sarnasema 

temperatuuriga kalendriaasta keskmine kütteperioodi temperatuur aastal 2013 (3,2 °C), mil 

tarbiti energiat 536 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 2011. aastal 

vähenenud 19.1 %, 2012.aastal 14,3 %, 2013.aastal 11,5 % (70 MWh) ning 2014. aastal 16 %. 

Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas kokku 5152 eurot. KredExilt 

saadi toetust 18 166 eurot ehk 15 % renoveerimistööde maksumusest. Arvestades, et 
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korteriühistul tuli maksta teostatud renoveerimistööde eest 102 940 eurot, siis tasuvad tehtud 

tööd end ära 24 aasta pärast, juhul kui MWh hind ja kütteperioodi keskmine välistemperatuur 

on stabiilsed. 

 

Kui arvestada, et korterelamus on 3784,5 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,16 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,14 

MWh m
2
 kohta. 

 

Ka selle korteriühistu tegutsemise maja soojustamise ja renoveerimise osas võib lugeda 

tulemuslikuks, eriti positiivne on see, et elamuga ning selle seisukorraga on tegeldud 

regulaarselt enam kui 10 aasta vältel, mis on taganud maja hea seisukorra ning pikendanud ka 

hoone eluiga. 

 

 

3.1.5. Ehitajate tee 35 

 

Ehitusaasta    1963 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     80 

Eluruumide pindala , m
2
    3522,3  

Köetav pind, m
2
    3785,8 

S.h eluruumide köetav pind, m
2
   3522,3 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

 

Antud kortermaja renoveeriti täielikult aastal 2011. Energiaaudit (Energiaaudit, KÜ Ehitajate 

tee 35) pärineb 2010. aasta maikuust, millest tulenevalt on elamu otsaseintele paigaldatud 

2006. aastal 100 mm lisasoojustust. Auditi teostamise ajal puudus fassaadidel lisasoojustus. 

Trepikodade aknad olid PVC raamidega pakettaknad. Trepikodade välisuksed olid kaasaegsed 

metallturvauksed. Uksed ja aknad on vahetatud enne 2007. aastat. Korterite aknad ja rõdude 

uksed on nii puidust kui ka PVC raamidega. Pakettakende osakaal auditi hetkel oli 55 %. 

Keldriaknad olid vahetatud. Keldri välisuksed olid kaasaegsed metallturvauksed. 
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Külgmiste välisseinte ja sokli soojapidavus oli enne renoveerimist siiski ebapiisav ja esines 

külmasildasid. Seinapaneelide väliskiht oli kohati kahjustunud või kahjustatud. Esines 

väliskihti läbivaid auke, kustkaudu pääses sadevesi paneeli soojustuskihi sisse.  

 

2011. aasta renoveerimise käigus teostati järgnevad tööd: 

 soojustati külgmised välisseinad 100 mm EPS 60 Silveriga;  

 soojustati sokkel, kasutades 100mm EPS 120; 

 vahetati trepikodade aknad ja uksed kaasaegsete vastu. 

 

 

 

Joonis 20. Ehitajate tee 35 elamu energiakulu aastatel 2008.-2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 

 

 

Korterelamu on ühendatud kaugküttevõrku ning seda varustatakse soojusenergiaga AS 

Tallinna Küte maa-aluse soojustrassi kaudu. Korterites olid auditi hetkel valdavalt 

malmradiaatorid M-140 ning ka plekk- ja alumiiniumradiaatorid. 

 

2009. aastal oli energia tarbimine 617 MWh (Joonis 20), antud kalendriaasta kütteperioodi 

keskmiseks temperatuuriks oli 3°C ning pärast renoveerimist oli kõige sarnasema 

temperatuuriga kalendriaasta keskmine kütteperioodi temperatuur aastal 2013 (3,2 °C), mil 

596 617 
655 

542 530 

449 
410 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

M
W

h
 

Aastad 

Ehitajate tee 35 



39 
 

tarbiti energiat 449 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 2013.aastal 

vähenenud 27,2 % (168 MWh). Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas 

kokku 12 364,80 eurot. KredExilt saadi 25 % renoveerimistoetust, mis tegi 59 887,88 eurot. 

Arvestades, et korteriühistul tuli renoveerimise eest maksta 179 663,60 eurot, siis tasuvad 

teostatud renoveerimistööd end ära 14 aasta pärast, juhul kui MWh hind ja kütteperioodi 

keskmine välistemperatuur on stabiilsed. 

 

Kui arvestada, et korterelamus on 3522,3 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,17 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,13 

MWh m
2
 kohta. 

 

3.1.6. Ehitajate tee 45 

 

Ehitusaasta    1963 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     80 

Eluruumide pindala , m
2
    3507,7 

Köetav pind, m
2
   3782,7 

S.h eluruumide köetav pind, m
2
   3507,7 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

 

Antud kortermaja renoveeriti täielikult aastal 2010. Energiaaudit (Energiaaudit, KÜ Ehitajate 

tee 45), mis pärineb 2008. aasta oktoobrikuust, fikseeris olukorra, et elamu ei ole piisavalt 

soojakindel. Auditi läbiviimise hetkel oli pakettakende osakaal 51 % kogu hoone akendest. 

Trepikodadel olid PVC aknad ning elamu välisusteks soojustatud metalluksed.  

 

2010. aastal alanud renoveerimise käigus teostati järgnevad tööd:  

 soojustati korterelamu sokkel, kasutades 100mm EPS 120;  

 soojustati katus jäiga 150 mm kivivilla plaadiga, lisaks pandi 30 mm tuulutussoontega 

mineraalvillaplaat; 

 soojustati külg- ja otsaseinad 100 mm EPS 60 Silveriga;  
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 lisati trepikodadesse kaasaegsed luugid; 

 vahetati välja seni veel vahetamata aknad pakettakende vastu. 

 

 

 

Joonis 21. Ehitajate tee 45 elamu energiakulu aastatel 2008.-2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 

 

 

Korterelamu on ühendatud kaugküttevõrku ning seda varustatakse soojusenergiaga AS 

Tallinna Küte maa-aluse soojustrassi kaudu. Soojust kasutatakse elamu kütteks ning tarbevee 

soojendamiseks. Küttekehadeks korterites on malm- ja plekkradiaatorid.  

 

2009. aastal oli keskmine energia tarbimine 618 MWh (Joonis 21), mis oli enne renoveerimist 

olemasolevate andmete põhjal väikseim tarbimine. Antud kalendriaasta kütteperioodi 

keskmiseks temperatuuriks oli 3°C ning pärast renoveerimist oli kõige sarnasema 

temperatuuriga kalendriaasta keskmine kütteperioodi temperatuur aastal 2013 (3,2 °C), mil 

tarbiti energiat 516 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 2013. aastal 

vähenenud 16,5 % (102 MWh). Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas 

kokku 7507,20 eurot. Arvestades, et korteriühistul tuli maksta teostatud renoveerimistööde 

eest 287 252 eurot, siis tasuvad tehtud tööd end ära 38 aasta pärast, juhul kui MWh hind ja 

kütteperioodi keskmine välistemperatuur on stabiilsed. 
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Kui arvestada, et korterelamus on 3507,7 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,17 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,15 

MWh m
2
 kohta. 

 

Ka selle elamu soojustamise võib lugeda korteriühistule kasumlikuks ettevõtmiseks, kuna 

investeering maja soojustamisesse ja renoveerimisse on end ära tasunud langenud küttekulude 

näol. 

 

 

3.1.7. Mustamäe tee 163 

 

Ehitusaasta    1973 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     60 

Eluruumide pindala , m
2
    2691,8 

Köetav pind, m
2
   2966 

S.h eluruumide köetav pind, m
2
   2691,8 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

 

Mustamäe tee 163 korterelamu renoveeriti täielikult aastal 2012. Energiaauditis (Energiaaudit, 

KÜ Mustamäe tee 163), mis pärineb 2012. aasta jaanuarikuust, fikseeriti olukord, kus hoone 

välised metallturvauksed vajasid tihendamist. Trepikodade ja keldri aknad olid auditi hetkel 

kaasaegsed pakettaknad, korterite akendest oli auditi hetkel pakettaknaid 79%. Pööning oli 

soojustatud juba aastal 2006.  

 

2012. aasta renoveerimise käigus: 

 soojustati otsa- ja küljeseinad (150 mm EPS 60); 

 vahetati 21% korterite akendest uute pakettakende vastu;  

 vahetati välja küttesüsteem; 

 soojustati sokkel (150 mm EPS 100) 
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Joonis 22. Mustamäe tee 163 elamu energiakulu aastatel 2008.-2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 

 

 

Korterelamu on ühendatud kaugküttevõrku ning seda varustatakse soojusenergiaga AS 

Tallinna Küte maa-aluse soojustrassi kaudu. Korterites olid küttekehadeks malm- ja 

plekkradiaatorid. Auditis soovitati kaaluda ka hoone soojusinertsi arvestava ilmaennustusel 

põhineva küttesüsteemi reguleerautomaatika eGain paigaldamist. 

 

Joonise (Joonis 22) põhjal on näha, et tarbimine on pärast 2012. aasta renoveerimist 

vähenenud: 2013. aastal oli energia tarbimine 22,6 % ja aastal 2014 26,2 % väiksem kui aastal 

2012. See näitab taaskord energiakulu stabiilset langust. 

 

2009. aastal oli keskmine energia tarbimine 448 MWh, mis oli enne renoveerimist 

olemasolevate andmete põhjal väikseim tarbimine. Antud kalendriaasta kütteperioodi 

keskmiseks temperatuuriks oli 3°C ning pärast renoveerimist oli kõige sarnasema 

temperatuuriga kalendriaasta keskmine kütteperioodi temperatuur aastal 2013 (3,2 °C), mil 

tarbiti energiat 325 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 2013. aastal 

vähenenud 27,5% (123 MWh). Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas 

kokku 9052,80 eurot. KredExilt saadi 50 576,17 eurot renoveerimistoetust (25%). Arvestades, 

et korteriühistul tuli maksta teostatud renoveerimistööde eest 151 728,51 eurot, siis tasuvad 
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tehtud tööd end ära 17 aasta pärast, juhul kui MWh hind ja kütteperioodi keskmine 

välistemperatuur on stabiilsed. 

 

Kui arvestada, et korterelamus on 2966 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,15 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,11 

MWh m
2
 kohta.  

 

Ka selle korteriühistu renoveerimisprotsess on olnud läbimõeldud ning soojapidavust 

soodustavaid väiksemaid töid on tehtud ka enne suurrenoveerimist. Positiivne on näha, et 

hoone energiakulu on languses ka kahel viimasel aastal, mil aastate kütteperioodi keskmine 

temperatuur on olnud sama. 

 

 

3.1.8. Mustamäe tee 173 

 

Ehitusaasta    1967 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     89 

Eluruumide pindala , m
2
    4353,9 

Köetav pind, m
2
    4754 

S.h eluruumide köetav pind, m
2
  4353,9 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

 

Energiaaudit (Energiaaudit, KÜ Mustamäe tee 173), mis pärineb 2008. aasta novembrikuust, 

kinnitab, et hoone otsaseinad soojustati enne 2005. aastat. Auditi kohaselt vajasid välisseinte 

paneelide vuugid osaliselt renoveerimist. Välisseinad soovitati taas vuukida, kuna seinte 

soojapidavus oli ebapiisav ja esines külmasildasid. Trepikodade aknad olid PVC raamidega 

pakettaknad, hoone välisuksed uued metallturvauksed. Korterite pakettakende osakaal hoonel 

oli auditi hetkel 58 %.  
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Mustamäe tee 173 kortermaja renoveeriti täielikult aastal 2010. Selle käigus teostati järgnevad 

tööd: 

 soojustati maja sokkel (100 mm EPS 100); 

 soojustati külgseinad (100mm krohvitav kivivillaplaat); 

 soojustati katus (kahekihiline kivivillaplaat (100mm+100mm), lisaks 30 mm 

tuulutussoontega mineraalvill); 

 tihendati otsaseinte alumine serv, et muuta see soojapidavamaks; 

 paigaldati uued katuseluugid; 

 vahetati vanad puitaknad pakettakende vastu.  

 

Tänu välisuste ja trepikoja akende vahetamisele vähendati trepikodade soojakadusid ja piirati 

kogu hoone infiltratsiooni õhu hulka. 

 

 

 

Joonis 23. Mustamäe tee 173 elamu energiakulu aastatel 2008-2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 
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Korterelamu on ühendatud kaugküttevõrku ning seda varustatakse soojusenergiaga AS 

Tallinna Küte maa-aluse soojustrassi kaudu. Soojust kasutatakse elamu kütteks ning tarbevee 

soojendamiseks. Kõikides korterites olid auditi hetkel malmradiaatorid. 

 

Joonise (Joonis 23) põhjal on näha, et tarbimine on peale 2010. aasta renoveerimist 

vähenenud. 

 

2009. aastal oli keskmine energia tarbimine 774 MWh, mis oli enne renoveerimist 

olemasolevate andmete põhjal väikseim tarbimine. Antud kalendriaasta kütteperioodi 

keskmiseks temperatuuriks oli 3°C ning pärast renoveerimist oli kõige sarnasema 

temperatuuriga kalendriaasta keskmine kütteperioodi temperatuur aastal 2013 (3,2 °C), mil 

tarbiti energiat 542 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 2013. aastal 

vähenenud 29,9 % (232 MWh). Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas 

kokku 17 075,20 eurot. Arvestades, et korteriühistul tuli maksta teostatud renoveerimistööde 

eest 243 264 eurot, siis tasuvad tehtud tööd end ära 14 aasta pärast, juhul kui MWh hind ja 

kütteperioodi keskmine välistemperatuur on stabiilsed. 

 

Kui arvestada, et korterelamus on 4754 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,16 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,11 

MWh m
2
 kohta. 

 

Taaskord tegeles korteriühistu maja renoveerimisega põhjalikult, vältimaks ja vähendamaks 

külmasildade tekkimist ning liigset energiakadu, pikendades oma tööga ka elumaja iga. 

 

 

3.1.9. Sütiste tee 46 

 

Ehitusaasta    1963 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     60 

Eluruumide pindala , m
2
    2685,5 

Köetav pind, m
2
    2685,5 
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S.h eluruumide köetav pind, m
2
   2685,5 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

2010. aastal teostati järgnevad tööd: 

 soojustati fassaad (200 mm EPS 60); 

 soojustati katus, kasutades jäika kivivilla 150 mm plaati ja 30 mm tuulutussoontega 

mineraalvillaplaati; 

 soojustati sokkel (100 mm EPS 120); 

 vahetati korterite vanad puitaknad pakettakende vastu; 

 vahetati trepikodade uksed kaasaegsemate vastu; 

 vahetati küttesüsteem. 

 

 

 

Joonis 24. Sütiste tee 46 elamu energiakulu aastatel 2008.-2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 

 

Joonise (Joonis 24) põhjal on näha, et soojusenergia tarbimine on pärast 2010. aasta 

renoveerimist vähenenud. 

 

2009. aastal oli keskmine energia tarbimine 483 MWh, mis oli enne renoveerimist 

olemasolevate andmete põhjal väikseim tarbimine. Antud kalendriaasta kütteperioodi 

keskmiseks temperatuuriks oli 3°C ning pärast renoveerimist oli kõige sarnasema 
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temperatuuriga kalendriaasta keskmine kütteperioodi temperatuur aastal 2013 (3,2 °C), mil 

tarbiti energiat 363 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 2013. aastal 

vähenenud 24,8% (120 MWh). Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas 

kokku 8832 eurot. KredExilt saadi 23 823 eurot (15% renoveerimistööde kogusummast) 

renoveerimistoetust. Arvestades, et korteriühistul tuli maksta teostatud renoveerimistööde eest 

135 000 eurot, siis tasuvad tehtud tööd end ära 12 aasta pärast, juhul kui MWh hind ja 

kütteperioodi keskmine välistemperatuur on stabiilsed. 

 

Kui arvestada, et korterelamus on 2685,5 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,18 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,13 

MWh m
2
 kohta. 

 

Sütiste tee 46 korteriühistu tegeles kortermaja renoveerimisega põhjalikult, vältimaks ja 

vähendamaks külmasildade tekkimist ning liigset energiakadu, pikendades oma tööga ka 

elumaja iga. Renoveerimist võib pidada tulemuslikuks.  

 

 

3.1.10. Ehitajate tee 15 

 

Ehitusaasta    1963 

Hoone funktsioon    elamu 

Korruste arv     5  

Korterite arv     40 

Eluruumide pindala , m
2
   1622,8 

Köetav pind, m
2
    1759,1 

S.h eluruumide köetav pind, m
2
   1622,8 

Kelder: jah/ei    jah 

Köetavad ruumid pööningul: jah/ei   ei 

 

Energiaauditist, (Energiaaudit, KÜ Ehitajate tee 15) mis pärineb 2011. aasta augustikuust, 

selgub, et trepikodade ning keldriaknad olid auditi hetkel PVC raamidega pakettaknad ning 

välisuksed olid samuti vahetatud soojustatud metalluste vastu. Korterite aknad ja rõduuksed 
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oli auditi hetkel PVC raamidega. Korterites olid auditi hetkel malm- ja plekkradiaatorid. 2010.-

2011. aastal teostati katuse soojustamine. 

 

2011. aastal teostati järgnevad tööd: 

 välisseinte soojustamine (120 mm EPS 60);  

 soojustati sokkel (100 mm EPS 120); 

 kütte- ja ventilatsioonisüsteemi uuendamine.  

 

Katuse soojustamine ning küttesüsteemi renoveerimine teostati korteriühistu olemasolevate 

vahenditega.  

 

 

 

Joonis 25. Ehitajate tee 15 elamu energiakulu aastatel 2008.-2014. (Sinine joon märgistab 

renoveerimiseelset perioodi ning punane joon renoveerimisjärgset perioodi) 

 

 

Joonise (Joonis 25) põhjal on näha, et soojusenergia tarbimine on pärast 2011. aasta 

renoveerimist vähenenud. 
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Korterelamu on ühendatud kaugküttevõrku ning seda varustatakse soojusenergiaga AS 

Tallinna Küte maa-aluse soojustrassi kaudu. Soojust kasutatakse elamu kütteks ning tarbevee 

soojendamiseks. 

 

2009. aastal oli keskmine energia tarbimine 290 MWh, mis oli enne renoveerimist 

olemasolevate andmete põhjal väikseim tarbimine. Antud kalendriaasta kütteperioodi 

keskmiseks temperatuuriks oli 3°C ning pärast renoveerimist oli kõige sarnasema 

temperatuuriga kalendriaasta keskmine kütteperioodi temperatuur aastal 2013 (3,2 °C), mil 

tarbiti energiat 204 MWh. 2009. aastaga võrreldes on energia tarbimine 2013. aastal 

vähenenud 29,6% (86 MWh). Hetkel on MWh hinnaks 73,60 eurot, seega säästetakse aastas 

kokku 6329,60 eurot. KredExilt saadi 14 283,47 (15%) eurot renoveerimistoetust. Arvestades, 

et korteriühistul tuli maksta teostatud renoveerimistööde eest 80 940 eurot, siis tasuvad tehtud 

tööd end ära 12 aasta pärast, juhul kui MWh hind ja kütteperioodi keskmine välistemperatuur 

on stabiilsed.  

 

Kui arvestada, et korterelamus on 1759,1 m
2
 köetavat pinda, siis enne renoveerimist 

(2009.aastal) oli küttekulu 0,16 MWh m
2
 kohta, aga pärast renoveerimist (2013.aastal) 0,12 

MWh m
2
 kohta. 

 

 

3.2. Renoveeritud korteriühistute võrdlus 

 

Kõik analüüsitavad korterelamud on renoveeritud ajavahemikus 2010.-2012. aasta. 

Analüüsides kasutati võrdluseks 2009. ja 2013. aasta energiakulusid, kuna 2009. aastal oli 

tegu renoveerimiseelse aastaga ning 2013. aasta puhul renoveerimisjärgne aasta. Antud aastad 

osutusid valituks, sest nendel aastatel oli kõige sarnasem kütteperioodi keskmine temperatuur 

(Joonis 26). Ainult Mustamäe tee 195 puhul kasutati renoveerimisjärgse aastana võrdluses 

2014. aastat, kuna 2012. aastal alanud tööd jätkusid ka 2013. aastal. 2014. aasta kütteperioodi 

keskmine temperatuur oli ainult 0,3 °C soojem kui aastal 2013.  

 

On näha, et kõikides korterelamutes vähenes pärast renoveerimist soojusenergia kulu (Tabel 

1). Energiakulu ühe m
2
 kohta on suhteliselt sarnane kõigis elamutes, olles enne renoveerimist 
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vahemikus 0.15-0.18 MWh m
2 

(Tabel 2) kohta ning pärast renoveerimist vahemikus 0.09-0,15 

MWh m
2
 kohta.  

 

Tabel 1. Renoveerimistööde võrdlus 

 

 

Tabel 2. Energia tarbimine MWh kohta m
2
 enne ja pärast renoveerimistöid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korterelamu Renoveerimist

ööde 

kogumaksumu

s eurodes 

Renoveerimistööde 

maksumus 

eurot/m
2 

kohta 

Energiasääst 

MWh 

Energiasääst  

MWh/m
2 

kohta 

Mustamäe tee 173 243 264 51 232 0,05 

Ehitajate tee 23 A  153 309 43,5 228 0,06 

Mustamäe tee 195 654 000 114 196 0,04 

Akadeemia tee 26  283 023 95 135 0,05 

Mustamäe tee 163 202 304 68 123 0,04 

Sütiste tee 46 158 823 59 120 0,06 

Ehitajate tee 35 239 551 63 102 0,04 

Ehitajate tee 45 287 252 75 101 0,02 

Ehitajate tee 15 95 223 54 86 0,04 

Ehitajate tee 43 121 106 32 70 0,02 

Korterelamu Energia 

tarbimine enne 

renoveerimist 

MWh m
2 
kohta 

Energia tarbimine 

pärast 

renoveerimist 

MWh m
2 
kohta 

Mustamäe tee 173 0,16 0,11 

Ehitajate tee 23 A  0,15 0,09 

Mustamäe tee 195 0,16 0,12 

Akadeemia tee 26  0,16 0,11 

Mustamäe tee 163 0,15 0,11 

Sütiste tee 46 0,18 0,13 

Ehitajate tee 35 0,17 0,13 

Ehitajate tee 45 0,17 0,15 

Ehitajate tee 15 0,16 0,12 

Ehitajate tee 43 0,16 0,14 
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Joonis 26 Kütteperioodi keskmised temperatuurid 2008.-2014. aastal (EMHI) 

 

 

Selgus, et Sütiste tee 46 ning Ehitajate tee 23 A olid antud analüüsi kõige efektiivsemalt 

soojustatud elamud. Antud elamute energiasääst MWh m
2 

kohta pärast renoveerimist oli 

kõige suurem, olles 0,06 MWh. Sütiste tee 46 elamu puhul maksis ühe m
2 

renoveerimine 59 

eurot ning Ehitajate tee 23 A puhul 43,5 eurot m
2
. Seega võib antud töö kõige efektiivsemalt 

renoveeritud korterelamuks pidada Ehitajate tee 23 A elamut, kuna antut korterelamus suudeti 

soojustamisega säästa 228 MWh aastas ning renoveerimistööde maksumus ühe m
2 

kohta oli 

madalam, kui Sütiste tee 46 elamul, mille MWh m
2 
kohta vähenes sama palju. 

 

Kõige ebaefektiivsemalt soojustatud elamuteks olid aga Ehitajate tee 45 ning Ehitajate tee 43. 

Antud elamute energiasääst MWh m
2 

kohta oli pärast renoveerimist kõige väiksem, olles 0,02 

MWh. Ehitajate tee 45 korterelamu renoveerimistööd läksid ühe m
2 

kohta maksma 75 eurot, 

Ehitajate tee 43 elamu puhul aga 32 eurot. Ehitajate tee 43 korterelamus suudeti säästa küll 

101 MWh aastas pärast renoveerimist, kuid ühe MWh m
2 

kohta vähenes tarbimine kõigest 

0,02 MWh. Sama suur oli Ehitajate tee 45 MWh m
2 

energiasääst, kuid antud korterelamus 

suudeti sama sääst saavutada 43 eurot kallimalt. Seega võrreldud korterelamute kõige 

ebaefektiivsemaks elamuks oli Ehitajate tee 45.  
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Keskmine energiasääst 10 maja puhul oli 139,3 MWh, olles ühe m
2 

kohta 0,04 MWh.  

 

  

3.3. CO2 heitmete vähendamise potentsiaal 

 

Tallinnas on üle 500 katlamaja (Tallinna linna …2015). Siia hulka kuuluvad nii AS Tallinna 

Küte suurkatlamajad kui ka ettevõtete väikekatlamajad. Enam kui 100 MW võimsusega on 

vaid AS Tallinna Küte Mustamäe, Kadaka ja Ülemiste katlamajad. Kõik antud töös 

analüüsitavad korterelamud saavad kütteenergia AS Tallinna Küte Mustamäe katlamajadelt. 

Katlamajade põhikütus on gaas. Mustamäe katlamajas on võimalus kasutada avariikütusena 

ka masuuti, kuid põhiliselt töötavad Mustamäe ja Kadaka katlamajad siiski maagaasil. 

 

Korterelamute rekonstrueerimise toetust on väljastatud alates septembrist 2010 ja selle 

meetme vahendite maht on 37,7 miljonit eurot. Toetuse saamise otsus oli tehtud aastal 2013 

663 korterelamu kohta. Toetuse otsuste kogusumma on 38,0 miljonit eurot ja otsuse saanud 

korterelamute keskmine toetuse määr 24%. Toetuse otsuste summa ületab meetme vahendeid, 

sest senisele praktikale toetudes on väljamakstud summad olnud väiksemad kui otsustatud 

toetused. Statistikaameti andmetele tuginedes asub Eestis 23 616 korterelamut (Joonis 27), 

millest 90% ehk 21 400 on ehitatud enne 1991. aastat. Selliste korterelamute elamispinna 

kogumaht on 20 miljonit ruutmeetrit. Seega on KredExi toetusotsuse saanud 3,1% enne 1991. 

aastat ehitatud korterelamutest (Korterelamute renoveerimisturu …2015). Tänaseks päevaks 

on toetuse saajate hulk suurenenud, kuna antud andmed on 2013. aasta lõpu seisuga. Kindlasti 

jätkub korterelamute rekonstrueerimine, kuna rekonstrueerimistoetust rahastatakse perioodil 

2015-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.  

 

2013. aasta lõpuks oli toetuse abiga rekonstrueeritud 477 korterelamut suletud netopinnaga 

üle 1,17 miljoni ruutmeetri. Kõigi nende majade keskmine arvutuslik energiasääst on ligi 

43%. Hinnanguliselt tähendaks see sellise hulga elamute ja säästu puhul ligi 60 GWh aastas 

kokkuhoitud kütteenergiat, mis tähendab, et umbes 12 500 tonni CO2 jääb õhku paiskamata. 

Antud arv on saadud võrreldes elamute energiatarvet enne ja pärast rekonstrueerimist 

kalendriaasta põhiselt (Korterelamute renoveerimisturu …2015). Analüüsitud 10 kortermaja 

keskmiseks energiasäästuks on 139,3 MWh aastas. 

 

http://www.tallinn.ee/est/g16257s83863
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Tabel 3. Eesti korterelamute arv ning ehitusaasta (Korterelamute renoveerimisturu …2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Energia hind 

 

Eesti on suure energiatarbimisega riik. Eelkõige väljendub see majanduse energiamahukuses 

(energia kogutarbimine sisemajanduse koguprodukti suhtes), mis on üle kolme korra suurem 

kui Euroopa Liidus keskmiselt. Kuigi looduslikke energiaallikaid ammutavatel riikidel on 

energiamahukus suurem kui energiaallikaid importivatel riikidel, sõltub suur energiakulu ka 

energiatarbimise harjumustest ja vananenud elamufondi väikesest soojapidavusest. Suure osa 

kogu energiatarbimisest katavad kodumajapidamised: näiteks soojusenergiale kulub neil 41% 

kogutarbimisest. Võrreldes aastatuhande vahetusega, on tarbimise maht vähenenud siiski ligi 

15%. Selle põhiliseks mõjuriks on soojakadude vähenemine ja hinnatõusust tingitud tõhusam 

tarbimine (Korterelamute renoveerimisturu …2015). 

 

Üle poole (56%) katlamajades toodetud soojusest saadi 2012. aastal maagaasist, ligi 

kolmandik (29%) puidust ja kümnendik põlevkiviõlist. Suuremates piirkondades kasutatakse 

kütteks põhiliselt maagaasi, väiksemates põlevkiviõli. Mustamäe kortermajad kasutavad 

maagaasi. Leibkonna sissetulekute kõrval on põhiline kortermaja rekonstrueerimisotsuse 

mõjutaja soojusenergia hind. See on alates 2000. aastast tuntavalt kallinenud ja 2012. aasta 

lõpus ulatus see 63 euroni MWh kohta. Hetkel on MWh hinnaks 73,69 eurot. Hinnatõusu 

põhjusteks on põhilise soojatootmiseks kasutatava kütuse hinna tõus ja suur volatiilsus. Kõrge 
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kaugküttehinna tingivad ka katlamajade suhteliselt suur amortiseerumine ja rohked soojakaod 

(Korterelamute renoveerimisturu …2015). 

 

 

 

Joonis 28. Kaugküttesoojuse hinna prognoos (Küttesoojuse hind…2015) 

 

 

Kuna magistritöös analüüsitud korterelamud saavad soojust katlamajadest, mis toodavad 

energiat maagaasist ning ka maagaasi hind on prognoosi kohaselt tõusuteel (Joonis 28), siis 

on igati mõislik korteriühistutel renoveerimistöid teostada. Esialgu tuleb küll tasuda suur 

summa, kuid ajapikku õigustab see end.    
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4. LISAVÕIMALUSED ELAMUTE ENERGIASÄÄSTMISEKS 

4.1. Varjupuud 

 

Varjupuud on puud, mida kasvatatakse spetsiaalselt varjude saamiseks erinevatel eesmärkidel. 

Puud saavad vähendada energia tarbimist ja parandada õhu kvaliteeti. Puud võivad 

välistemperatuuri reguleerida, hoides või jahutades seda. Puud tagavad parema elukeskkonna, 

värskema õhu ja seeläbi ka parema tervise (Assessing the…2015). 

 

Puud saavad parandada õhukvaliteeti ja linnakliimat, neid kasutatakse varje tekitavate ning 

tuulekaitset pakkuvate elementidena ümbritsevatele hoonetele, kuna nad omavad võimu 

mõjutada elamute energiakasutust. Otsesteks mõjutusviisideks on läbi akende, seinte ja lagede 

tungiva päikesekuumuse vähendamine ja soojuskiirguse vähenemine ümbritsevale.  

 

Kui puud on ümber hoonete istutatud, blokeerivad nad suvel soovimatu päikesekiirguse, 

vähendades seeläbi energiahulka, mida kasutatakse ruumide jahutamiseks. Päevasel ajal 

vähendavad varjud kuumuse suurenemist hoonetes, samas õhtul ja öösiti blokeerivad nad 

soojuse voolavust hoonest välja. Talvel võimaldavad puud aga päikesekiirgusel hooneid 

soojendada.  

 

Lisaks käituvad puud ka tuuletõketena, alandades ümbritseva tuule kiirust. Teatud 

kliimavöötmetes kasutatakse puuhekke, blokeerimaks kuumi ja tolmuseid tuuli.  

 

1997. aastal viidi läbi eksperiment, mõõtmaks puude mõju energia säästmisele kahes 

kortermajas Sacramentos. Eksperiment tuvastas hooajalise jahutuseks kuluva energia 

säästmise umbes 30% osas ehk umbes 4kW päevas (Assessing the…2015).  

 

1992. aastal analüüsiti ka tuule mõju kütte- ja jahutusenergia kasutuseks külmemas kliimas 

asuvas tüüpilises 5-kordses korterelamus. Tõdeti, et ühtlane (30%-line) puudega katvus 

vähendab talviseid küttearveid linnas umbes 10% ja maal umbes 20% võrra (Assessing 

the…2015). 



56 
 

Lisaks energiasäästvusele parandavad puud linnakeskkonnas ka õhukvaliteeti, eemaldades 

õhust mürke ning aidates suurlinnades võidelda suduga. See kõik toimub tänu 

fotokeemilistele reaktsioonidele (fotosünteesile). 

 

Kaheks põhiliseks momendiks, mida „puudeprogrammi“ kasutamisel jälgida, on leida vajalik 

pinnaruum puude istutamiseks ja saavutada suurema osa elanike osalus tegevuses. 

Ülelinnalise puudeistutamise programmi maksumus sõltub suuresti ka sellest, milliseid puid 

soovitakse. Praegu on puu väärtuseks, hõlmates puu kogu elutsükli, umbes 300 - 500 dollarit. 

Üle 90% maksumusest on arvestatud pinnase ettevalmistamiseks, professionaalseks 

istutamiseks ning puude hoolduseks (Assessing the…2015).  

 

Eesti kliimas on väga hea paigutada puud põhja- ja läänesuunale. Põhjast võtavad puud kinni 

külma põhjatuule ning läänesuunalised tuuled on Eestis valdavad, seega kõige tuulisem suund 

üldse. 

 

Kui tahta suvist varju tekitada, siis tuleks mõni puu paigutada ka lõunasuunale, suhteliselt 

maja lähedale, sest muidu ei ole vari piisav. Kindlasti tuleb kaaluda puu kaugust majast, et 

puu ei hakkaks tulevikus oma kasvuga maja ohustama. 

 

 

4.2. Päikesepaneelid 

 

Korterelamute puhul võiks rohkem kasutada päikesepaneele, mida saab paigaldada hoonete 

katustele ja rõdudele. Päikesepaneel juba Eestis kasutatakse, kuid väga vähesel määral. 

Päikesepaneele kasutatakse enamasti sooja vee ja elektrienergia saamiseks.  

 

Detsembris, kui päikeseenergiat on kõige vähem, toodab Eestis 1kW süsteem 10,6 kWh ja 

juunis 131 kWh energiat. Optimaalne paneelide asetus on suunaga lõunasse ja 40-kraadise 

nurga all maapinna suhtes. Miinuseks on aga mõnevõrra väiksem tootlikkus talvel ja 

paneelidele ladestuv lumi (Päikesest elektri…2015). 

 

Talvekuudel langeb päikesepaneelide tootlikkus oluliselt. Perioodil märtsist oktoobrini 

toodavad päikesepaneelid pea 90% kogu aastasest energiakogusest. Eestiga sarnased 
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kiirgusnäitajad on mitmes riigis: Iirimaal, Suurbritannias, Belgias, Hollandis, Saksamaal, 

Austrias, Taanis ja Rootsis (Päikesepaneelide plussid...2015). 

 

Praegu kasutatakse Eestis päikeseenergiat elektri tootmiseks peamiselt autonoomsetes 

süsteemides, kus talvekuudel kompenseeritakse vähest päikseenergiat muude 

energiaallikatega: tuuleenergiaga või diiselgeneraatoriga elektri tootmisega. Eesti suurim ja 

moodsaim päikeseelektrijaam asub Jüris, AS ABB madalpingeajamite tehase katusel. Jaam 

toodab aastas umbes 20 000 kWh elektrienergiat, millega kaetakse kogu tehase arvutipargi ja 

osaliselt valgustuse energiatarve. Päikeseenergia tootmisvõimsuste kasvu oodatakse 

lähiaastatel tööd alustavast Baltimaade suurimast päikeseelektrijaamast (Päikesepaneelide 

plussid...2015). 

 

Päikesepaneelide plussid (Päikesepaneelide plussid...2015): 

 

 keskkonnasäästlik taastuvenergia: väheneb fossiilsete kütuste põletamine energia 

saamiseks, samuti maavarade kaevandamine ja sellega kaasnevad keskkonnamõjud;  

 ei kaasne ohtlike kasvuhoonegaaside emissioon keskkonda; 

 piiramatu ressurss: päikest on külluses, see on tasuta ja selle varud ammendamatud; 

 suhteliselt madalad hoolduskulud; 

 päikeseenergiat saab kasutada kohapeal, ei ole vaja ühendust elektrivõrku; 

 päikeseelektrijaamasid saab kasutada sõltumatu elektrivarustuse tagamiseks; 

 energiatootmise kulusid saab prognoosida ja neid kütusehinna kõikumine ei mõjuta; 

 päikeseelektrisüsteem töötab hääletult; 

 on välja töötatud regulatsioon, mis võimaldaks mikroelektrijaamu võrguga liita. 

 

Päikesepaneelide miinused (Päikesepaneelide plussid...2015): 

 

 3 kuud aastas (talveperioodil) töötavad päikesepaneelid 30% võimsusega; 

 paneelide hõivavad suure territooriumi; 

 energia salvestamiseks vajalik päevavalgus, öösel saab kasutada vaid juba salvestatud 

energiat; 

 sesoonsus, talvekuudel on päikesepaneelide kasutamise efektiivsus madal; 
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 tänane tehnoloogia on ebaefektiivne – vaid viiendik päikeseenergiast muudetakse 

elektrienergiaks; 

 päikesepaneelide suhteliselt suur ressursikulu ning kõrge hind; 

 päikesepaneelide tootmine on kallis ning selleks on vaja spetsialiseeritud tööjõudu; 

 vajalik küllaltki suur maa-ala, et nende abil arvestataval hulgal elektrit toota; 

 päikesepaneelide pikk tasuvusaeg. 

 

4.3. Küttekulujaoturid 

 

 

Auditites toodi ka välja, et korterelamud võiks kasutada küttekulujaoturit energia tarbimise 

vähendamiseks. Individuaalne küttekulude arvestamise süsteem võimaldab saada 

energiasäästu kuni 15 %. Küttekulujaoturid on seadmed, mille näitude alusel on võimalik 

teostada iga korteriomaniku unistus: oma korteris tarbitud küttekulu arvestamine.  

 

Jaoturid paigaldatakse vahetult iga korteri radiaatoritele. Seadmetel puudub taatluskohustus, 

sest jaoturid ei mõõda otseselt füüsikalisi suurusi, vaid ilma ühikuteta tarbimisväärtusi. 

Mõõdetud tulemuste alusel määratakse vastavat metoodikat kasutades kindlaks arvutuslikul 

teel konkreetse korteri poolt kasutatud soojusenergia hulk kui osa hoone kogutarbimisest, mis 

omakorda mõõdetakse hoone soojusarvesti abil (Küttekulujaoturid...2015). 

 

Jaoturite abil on rakendatav küttekulude jaotamine korterite vahel ainult juhul, kui jaoturiga 

on varustatud kogu maja iga korteri kõik küttekehad ning nende kasutamiseks maja 

soojustarbimise jaotamisel on olemas iga korteriomaniku nõusolek. Küttekulujaoturid 

erinevad temperatuuride mõõtediapasoonilt, kasutamisvõimaluste poolest ning ka hinnalt. 

Näidu saab jaoturilt kas otse näidikult või raadiosidet kasutades. 

 

Küttesüsteemi temperatuuri automaatne reguleerimine tagab õige temperatuuri, sõltuvalt 

välistemperatuurist ja vajadusest. Ühtlasi on võimalik vähendada ruumi temperatuuri 

pikemaks ajavahemikuks: ööseks, nädalalõpuks, koolivaheajaks jne. Radiaatorite 

termostaatventiilid võimaldavad kasutada ruumidesse päikesekiirgusest või seadmetest 

lisanduvat soojust. Kui radiaatoritel on termostaatventiilid, siis ei ole vaja liigse soojuse 

eemaldamiseks aknaid avada (Küttekulujaoturid...2015). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö pealkirjaks on „Kortermajade renoveerimise efektiivsuse hinnang“. 

Töö käigus analüüsiti kümmet erinevat viiekorruselist korterelamut, mis asuvad Tallinnas 

Mustamäel. Analüüsiti nende elamute energiaauditeid ning energiakulu andmeid, et teada 

saada, kas renoveerimise käigus energia tarbimine vähenes ning kui vähenes, siis millisel 

määral. Energia vähenes kõikidel korterelamutel.  

 

Analüüsi käigus selgus, et kõikides korterelamutes toimus pärast renoveerimist energia 

langus. Keskmine energiasääst 10 maja puhul oli 139,3 MWh. Kuna energia tootmine saastab 

õhku ning energia hind järjest tõuseb, siis renoveerimine tasub end igati ära. Mida rohkem 

renoveerimisse investeerida, seda suurem energiasääst on võimalik saavutada. 

 

Võrreldes valitud korterelamuid selgus, et kõige suuremaks energiasäästuks suudeti pärast 

renoveerimistöid saada 0,06 MWh m
2 

kohta, kuid kõige väiksemaks energiasäästuks jäi 0,02 

MWh m
2 

kohta. Antud säästudeni jõuti erinevalt -teostades erinevaid renoveerimistöid ning 

väga erinevate hindadega.  

 

Kõige efektiivsemaks korterelamuks osutus Ehitajate tee 23 A, mis saavutas 0,06 MWh säästu 

ühe m
2 

kohta. Säästes aastas 228 MWh aastas ning renoveerimistööd ühe m
2 

kohta maksid 

43,5 eurot.  

 

Samas kõige ebaefektiivsemaks korterelamuks on aga Ehitajate tee 45, mis saavutas 0,06 

MWh säästu ühe m
2 

kohta, säästes aastas 101 MWh energiat. Renoveerimistööd läksid 

maksma ühe m
2 

kohta 75 eurot.  

 

Keskmiseks energiasäästuks ühe m
2 
kohta kõigi 10 maja puhul tuli 0,04 MWh.  

 

Magistritöö koostamisel töötas autor läbi antud teemaga seonduva kättesaadava kirjanduse 

ning erinevad analüüsid. Töös kasututi väljavalitud kortermajade energiaauditeid ning majade 

energiakulu andmeid, mida saadi korteriühistute esindajatelt.  
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Antud magistritöö andis ülevaate, millised on renoveerimise etapid ja viisid, millised on 

peamised soojakao kohad jne.  

 

Kõik võrreldavad korterelamud olid saanud renoveerimistoetust KredExilt. On väga oluline, 

et seda on võimalik saada ka edaspidi. Rekonstrueerimistoetust rahastatakse perioodil 2015-

2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist edasi ning seetõttu on võimalik veel palju 

korterelamuid soojustada ning seeläbi CO2 õhku paikamist vähendada.  

 

Töö käigus käsitleti ka seda, kui palju oleks võimalik elamute renoveerimisega vähendada 

õhusaastet. 2013. aasta lõpuks oli toetuse abiga rekonstrueeritud 477 ning kõigi nende majade 

keskmine arvutuslik energiasääst on ligi 43%. Hinnanguliselt tähendaks see sellise hulga 

elamute ja säästu puhul ligi 60 GWh aastas kokkuhoitud kütteenergiat, mis tähendab, et 

umbes 12 500 tonni CO2 jääb õhku paiskamata. Võrreldava 10 korterelamu keskmiseks 

energiasäästuks oli ligikaudu 25 %. 

 

Töö käigus toodi välja, millised on korterelamute soojustamise lisavõimalused lisaks 

renoveerimisele. Lisasoojustamise variantidena on välja toodud varjupuude ning 

päikesepaneelide kasutamine.  
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EVALUATION OF EFFECTIVITY OF RENOVATION THE 

APARTMENT BUILDING  

SUMMARY 

 

The heading of the current Master´s Thesis is “Evaluation of Effectivity of Renovation the 

Appartment Buildings.” Ten different 5-stories appartment buildings, which situate in 

Mustamäe area in Tallinn, were analysed.  Energy audits of these appartment buildings were 

analysed, also the energy consumption data to find out whether the energy consumption 

decreased on the renovation process and if yes, to what extent. 

 

Preparing the master's thesis the author worked through the theme-related literature available 

and the various analyses. In this work the energy audits of selected appartment buildings and 

energy consumption data were used.  

 

The current thesis gives an overview about the stages of renovations, and methods, also the 

main places of heat loss, etc. 

 

The thesys also explores the impact of the renovation to the environment, how much less does 

it influence the environment.  

 

The work outlines what are the opportunities for additional insulation of apartment buildings 

in addition to the renovation. Additional possibilities could be using the shades of trees and 

the use of solar panels. 
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