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1. Sissejuhatus 
Kortermajade energiaauditi koostamise juhend on metoodiline energiaaudiitori teejuht ning 
tellija ning kontrollija selgitav abimaterjal.  
Korterelamu energiaaudit 

 kokkuhoiuks 
ning sisekliima parandamiseks.  

anda hoone omanikule ja/

on kortermajade rekonstrueerimise protsessis esmane professionaalne tugiisik ja tema 
tegevusest 
hoone omanik. Energiaaudiitori missioon on aidata kaasa Eesti elamufondi energia-

 
Juhendi ile juhisei

Auditeerimise 
energiatarbimise iseloomust ja selle seosest eluruumide sisekliimaga. Elamu on keskkond, kus 
inimesed viibivad rohkem kui poole eluajast ja sisekliima 

damiseks ja 
energiatarbimise E ainuke 

 ks. 
Soovitused hoone rekonstrueerimiseks vormistatakse erineval tasemel rekonstrueerimis-

 riiklikest 
 jms. Energiaauditi tulemusi 

m 
 . Juhul kui  

stu soov on taotleda ja kasutada institutsiooni toetusi, peab auditi koostamisel 
tud tingimustes  SA KredEx-i  

te taotlemise korral koostatakse 
parendusettepanekud   

 (Majandus-  
edaspidi MTMm 23) ning  - ja 

, edaspidi MTMm 55). 
Energiaauditi koostamiseks  uuringud 
saab leida majandus- ja taristuministri t nr 28 8.04.2015) 
energiaauditi  (edaspidi MTMm 28). Selles juhendis kirjeldatakse 

   kohustuslikeks. e maht 
konkreetses auditis lepi   

  ded  on samuti  MTMm 28. 

1.1  Kortermajade auditeerimise  
abilansi arvutused  

erineda  
algandmetega

kvaliteedi vastavus 
omadused. Olemasoleva hoone kohta ei saa neid algandmeid sageli kasutada, isegi kui on 
olemas hoone algne ehitusprojekt. Ehitusmaterjalide omadused ja kasutus ei vasta sageli 
sellele, mis on projekti kirjutatud. Paljude vanemate hoonete kohta puudub tavaliselt 
igasugune ehituslik informatsioon. Siis  s 
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Veelgi 

ne  viiks 
auditi mahu ja maksumuse ebaotstarbekalt suureks. Kaudse 
hinnangu andmisel saab audiitor tugineda tele valitud eluruumides, 

edaspidi viidatud uuringutele. Ka niisugust sat parameetrit 
nagu elamu saa , 

varieeruvus elamu osade kohta ja ajaliselt on suur. 

2  [1]. Energiaarvutuse 
 on algandmed. orterelamu energiaauditi 

mudelit lihtsustatud  Kuna 
energiaauditi tulemused olenevad paljuski energiaaudiitori oskustest ja  kogemustest, tuleb 
energiaauditi objektisse suhtu  

uuringud, mille aruanded on saadaval SA KredEx kodulehel aadressil 
http://www.kredex.ee/energiatohususest/energiatohusus/uuringud/. Olulisemad neist on 

 
1. T  [2] 
2.  [3] 
3. Renoveeritud ja 

olukorra uuring (2010) [4] 
4.  [5] 
5.  [6] 
6. 

 [7] 
7. 

ning nende vastavus standarditele ja energiaaudititele." (2014) [8] 
8. 

ventilatsioonilahendused (2015) [9] 
 

Kortermaja energiaaudit on kompleksne tegevus, mis koosneb omavahel seotud etappidest ja 
audi  

  
 

 

       

Tulemuste  
esitamine  
koosolekul  

audiitorile  

  

Andmete  
hindamine,  

  

ettevalmistamine  

  
Energiabilanss  ja  
soojustarbimise  

  

soovitused:  sisekliima,    

toimivus  

Rekonstrueerimis-‐
pakettide  ja  aruande  

koostamine  

http://www.kredex.ee/energiatohususest/energiatohusus/uuringud/
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Suurpaneelelamute_uuringu_loppraport_trukk.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/ttu.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/tktk.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/tktk.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/TTY_Puitelamute_uuring.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Uute_korterelamute_uuring_2012.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Sopruse_pst_244_korterelamu_renoveerimisjargne_uuring_07.09.2014.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Sopruse_pst_244_korterelamu_renoveerimisjargne_uuring_07.09.2014.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Rekonstrueeritud_korterelamute_uuring.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Rekonstrueeritud_korterelamute_uuring.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Korterelamute_valispiirete_lisasoojustamise_solmejoonised_ja_tuupkorterite_ventilatsioonilahendused.pdf
http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Korterelamute_valispiirete_lisasoojustamise_solmejoonised_ja_tuupkorterite_ventilatsioonilahendused.pdf
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Kortermaja energiaauditi koostamiseks on l on  
e s Energiaaudiitor 6 osakutse elamute energiaauditite 
koostamine  (Varem kehtinud kutseseaduse alusel on kortermaja 
energia V). Energiaaudiitori kutse 
olemasolu saab kontrollida SA Kutsekoda kodulehel http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/ ja 

- . 
 

2. Auditeerimisprotsessi algus 
Kortermaja energiaauditi  , 
kes selleks  

 Audiitor saab esmase info hoone kohta ehitisregistri andmebaasist 
(www.ehr.ee). Enne energiaauditi hinnapakkumise tegemist on audiitoril soovitatav suhelda 

probleemide, tehno
ja kasutusviiside kohta ning hoone projektdokumentatsiooni olemasolu.  on 

ehitatud - ning telliselamute 
- kus on lokaal- 

pakkumise staadiumis. Viimasel juhul muudavad auditeerimise keerulisemaks  soojusallikate 
rojektdokumentatsiooni 

puudumine olemasoleva olukorra kohta ning sellest tuleneva
l. Samuti raskendab auditeerimist asjaolu, kui hoone on 

ala  
, mida pidevalt ei kasutata.  

Audi on esitatud auditiga 
, on audiitoril  

soovitata
ki
kvaliteeti. 

2.1  Tarbimisandmete kogumine 

(elekter, soojus, vesi (eraldi k  kogumiseks, 
ventilatsioon, tarbevee soojendamine, elekter jne) toimivuse ning hoone sisekliima kohta 

tehtud parenduste ja 
rekonstrueerimiste kohta ning  elanike hinnanguid tehno de 
Hoone tehniline ta  ehitusprojekti, tarbimisandmete ja 
ankeetide laekumist, kui audiitoril on parem arusaam probleemidest, millele 

 
ta

viimase kolme kalendriaasta  kohta kuude kaupa koos rahaliste kulutustega. 
 

1) soojuse , 
2) k , 
3) h

d jm)),  
4) elektritarbimine korterites, 
5) veetarbimine olmelisteks vajadusteks, 
6) sooja tarbevee tarbimine, 
7) m , 
8) e n -

paneelid jne, nende olemasolul). 

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/
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Kogutud tarbimisandmed esitatakse auditi lisas algandmetena. Hoone energiatarbimise 
kaupa 

osas kirjeldatakse ka energia muundamisega seotud protsesse (katelde kasutegurid, energia 
muundamise  (soojuspumbad), taastuvenergia kasutamine jm) ja arvutatakse hoonesse 
antavad netoenergia kogused.  

2.2   
Energiaaudiitori ne 
Seda on soovitatav teha  

 ebaregu-
laarsuste kohta teiste kortermajade 

dala suhtes.  
1. Rekonstrueerimata kortermajade soojus 200 

kWh/(m2 Uuringutes osalenud suurpaneelelamute ja telliskorterelamute 
energiatarbimise jaotused on toodud Lisas 1

 
2.  Olmeelektri (korterite elektritarbimine) keskmine eritarbimine on 25 30 kWh/(m2

kui toiduvalmistamiseks ei kasutata elektripliite. Elektripliitide olemasolul lisandub 
sellele ca 5 10 kWh/(m2

 
3. Tarbegaasi eritarbimine gaasipliitidega majades on keskmiselt 0,5 m3/(m2

sooja tarbevee soojendamisega 3 m3/(m2  
4. 3/(m2 ca 40 % on soe 

tarbevesi. 
5. Sooja tarbevee valmistamiseks kulub 25 30 kWh/(m2

arvestamata. Sooja tarbevee keskmine eritarbimine elaniku kohta on 13 m3  

audiitori t
selgitusi.  Tarbimisandmed t hoone olukorda juhul, kui hoone on 

uhud, 
korteriomandite osas , tuleb energiabilansi 
koostamisel jagada .  

2.3 Mida teha,  
Kui energiakulu-  
fikseerima ja olukord

, kui kontrollida 
ajal sisekliimat iseloomustavaid parameetreid ja eriti logerite abil, mis salvestavad 

i pikema aja 
jooksul ning selgitades 

aruandes,  
Kui soojusallikaid  
toodetud soojusenergiat eraldi, taandades iga energialiigi tarbimise energiaarvutuste 
baasaastale  energia  olukorraga, kui hoones on 
tagatud sisekliima standardi EVS-EN 15251:2007 sisekliimaklassi II kohaselt 

 
juhul, 

sisekliima tagamiseks  kuluvat energiahulka, tuleb hoonele koostada arvutuslik energiabilanss 
tema .  
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2.4  

kui veem taadeldud

 
Sooja tarbevee kuluandme tega korterelamutes, kus on 

   
 

saamiseks summeeritakse korterite sooja tarbevee 
sooja tarbevee 

ooja tarbevee koguste tarbevee soojendamiseks kulunud 
 Juhul kui hoones on ka sooja tarbevee tsirkulatsioon, 

kulub osa vee soojendamiseks kulunud energiast jahtumiskadudeks  torustiku soojustuse 
kaudu. Jahtumiskadude suurus seostub otseselt soojustuse olukorraga. Suur osa 
jahtumiskadudeks kulunud energiast er

vannitubadesse on paigaldatud siugtorud. Et hinnata 
, on 

tarbitud soojusenergiat otseselt tarbitud sooja vee valmistamiseks kulunud energiaga. 

Vee soojendamise   
suvekuudel tarbitud 

  ja see viitab torustiku puudulikule 

. 

est 

tsirkulatsiooniga torustiku jahtumiskaod ei olene  toimib 
 suurema  tarbimise puhul  hindamisel tuleb arvestada, et talvel  on 

madalama keldritemperatuuriga  suuremad kui suvel. Samas on 
kogu soojuskadu lugeda aastaringselt 

tinglikult  
Piirkondades, kus puudub aastaringselt t
tarbevee soojendamiseks elektrilisi soojavee- 

al.  
 vaid on 

soojuseralduseks keldris ning korterites. 
utiliseerimatuteks kadudeks.  kohta on 
esitatud  k keldri soojuskadude arvutamise kohta (p.5).  

2.5    
K
soojendamiseks. -EN ISO 
13390 , mille alusel tul olenev energiatarbimine taandada energia-
arvutuste baasaastale, et erinevate aastate soojustarbimise andmeid saaks . Selleks 

, mi
 20  

K SA Kredex kodulehel  
http://www.kredex.ee. 

T.-A.  Rant. 10]. 
-
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temperatuurile. Olemasoleva elam

vabasoojuse hulgast ning vabasoojuse kasutamise . Olemasoleva elamu 
tasakaalutemperatuuri saamiseks  on v
sisetemperatuur, arvutada utiliseeritav vabasoojuse hulk ning soojuskaod kokku 

 kaudu
versus ab   

kasutamisele vastava tasakaalutemperatuuri. 

2.6    Elektri- ja gaasitarbimine 

2.6.1  Elektritarbimine 
Elektri tarbimise 
korterite elektri ja 
tarbimise andmete alusel. T ks  

saab tellida tarbimiskoha elektrienergia teatise liitumispunktis elektriteenuse pakkujalt (Eesti 
 aadressilt teenindus@energia.ee)

aasta andmed kuude kaupa  

-
st  

alusel.  

nt 
elektrit kasutatakse   

- ) ja sooja tarbevee valmistamiseks 
(elektriboilerid).  -
damiseks, tul  jaoks eraldada, tuginedes sooja tarbevee kasutamise keskmisele 

olmeelektri standardkasutusele.  
esmalt 

puhkusereisidel), tuleb hinnata andmete usaldu
kuude jooksul, kus tarbevee soojendamine 
elektriseadmeid sarnase intensiivsusega. 
Valgustus- ja elektriseadmete poolt eraldatava vabasoojuse hindamiseks kasutatakse elektri 

, mis oleneb 
 

2.6.2 Gaasitarbimine 
ha juhul, kui elamus  tarbitakse gaasi 

Tavaliselt on tarb
audiitorile tarbimisandmetena gaasi kogused. Audit peab kajastama, kui palju  majapidamisi 
tarvitab gaasiseadmeid ning kui suur energiahulk gaasi tarbimise elamu tarbimisse 
lisandub.  

 
Gaasi tarbimine tuleb lisada energiabilansis vastavasse alaliiki: 

1) gaasipliidid  majapidamisseadmed, 
2) gaasiga veesoojendid  tarbevee soojendamine, 
3) lokaalsed d   ne. 

mailto:teenindus@energia.ee
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alaliikidele.  

3.  
3.1  Objekti  

korterelamu 
ning sisekliima kohta saadakse elamu tehnilise . Objekti
kujuneb audiitoril tervikpilt elamu toimimisest ja seal esinevatest probleemidest. d 

oleneb 

kitsaskohtadele, samuti tutvuda 
hoone plaanidega. 

- . 
de osad ja nende sisu: 

1. Korterelamu hinnatakse : 
1) v -, korrosiooni-

muud kahjustused; 
2) keldriseinte ja sokli seisund ning 

olemasolu ja seisund; 
3) katusekatte seisu

katusekalded jne; 
4) vahetatud/vahetamata akende arv, tehnili  sh trepikodade aknad, 
5) v , arv ; 
6) v  

termopildistamise teel;  
7) p  puudumisel tuleb audiitoril hoone 

 . 
2. hinnatakse seadmete seisukorda, amortisatsioonitaset ja 

renoveerimisvajadust: 
1) s lahendus ja seadmed ning  

jooksul jne; 
2) k ja isolatsiooni materjal, paksus ning seisukord; 
3) sooja tarbevee valmistamise viis ja seadmed ning magistraaltorude isolatsiooni 

materjal, paksus ja seisukord; 
4) k - ja radiaatori 

termostaatventiilide ning tasakaalustusprotokolli olemasolu  (radiaatoritest korterites, 
tav teha termopildid); 

5) v entilatsioonikanalite seisukord; 
6) ld- seisukord. Elektri pea t on 

tav teha termokaameraga. 
3. Elamu  ja sisekliima 

niiskus- ja hallitus
, kus on probleeme, mille 

teha   
1) soojuslikku mugavust ja niiskuskoormust iseloomustavad parameetrid ( tem-

peratuur, suhteline niiskus, sa);  
2)   

liikumine nendes    jne); 
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3) t
temperatuuriindeksi meetodil;  

4) logerite paigaldamine valitud (probleemsetesse) korteritesse sisekliima ajaliste 
 

4. Elamu 
 

Audiitoril on soovitata objektil 
fotosid, millest on hiljem abi aruande 

 lihtsustab auditi koostamist, 
aruannet. 

3.2   
-

Kui liikuda 
ruumides

tusid.  kiirendamiseks sobib 
kaudu puhub.    

Eelmisel sajandil ehitatud kortermajade ventilatsioon on lahendatud loomuliku ventilat-
 ekteeritud akende/uste ebatiheduste kaudu. 

liikumiskiirust 
valitatiivse iseloomuga. Vahetatud akendega 

korterites on soovitata suletud akendega ruumis. Et n data 
a ka osaliselt avatud akendega. Hoonetes, kus on mehaaniline 

saab ning arvutada ka 
tegelikku u norm  

3.3   

  
. Korterite arv oleneb 

 olukorrast ja probleemidest. Otsaseintega 
piirnevad a  on tavaliselt probleemide ulatuse head 
indikaatorid. Logerid paigaldatakse elu- konda, 

eks valgustid
otsekiirgus

- ja 

kohta. Sise-  ruumide 
niiskuskoormustest. -

t . Logeritega 
 

 

3.4   
Audiitoril on vaja korterelamu ngut tehno de 
toimimise kohta  ja sisekliima vastavust elanike ootustele.  

 Korterite sisekliima ankee  
saada . Ankeeti on 
radiaatorite vahetamise, sooja tarbevee ja toidu valmistamiseks kasutatavate seadmete ning 
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ruumide ventileerimiseks kasutatavate mooduste kohta. On soovitata
niiskusekahjustuste  ja hallituse olemasolu ning 

kaupa  ja 
vastavalt sellele koostada 
hindamisel on  vaja meeles pidada, et tegemist on elanike subjektiivsete hinnangutega, mis 
ainult kogumina annab audiitorile objektiivse pildi elamu sisekliima olukorrast. Audiitoril on 
soovitata  

3.5   

 
Eesti oludes on vaja ruume ta 
olevates ruumides. Hoonete 

e tootmise ja jaotamisega 

elamu  , lagi , 
erinevate so  jne) ja soojusvarustuse lahendus (nt 
lokaalkatlamajaga  muu )

 
maapiirkondades on sageli kortermaju, kus osa elamu jast ja osa 

Elamu stega 
 

sentraalse vesi puhul tuleb tele  
olulistele komponentidele: 

1) s , 
2) s a seadistus, 
3) k  jaotus - , 
4) tasakaalustusventiilide ja tasakaalustusprojekti olemasolu,   
5)  
6) k . 

Lok
-

 
 

-
 

Uusehitistes ja rekonstrueeritud korterelamutes on hakatud kasutama energia tootmiseks 
taastuvenergia lahendusi: t

 Energiabilansi koostamisel on vaja arvestada hoones tarbitud taastuvenergiat. 

 
Mehaanilise ventilatsiooniga kortermaja ventilatsio osad on ventilat-

ning plafoonid eluruumides. Mehaanilise 
ventilatsiooniga elamutes 

- -
saab arvutada 

mehaanilise ventilatsiooniga 
ehitatud ja ka rekonstrueeritud kortermajades. Eelmisel sajandil ehitatud kortermajade 
ventilatsioon on tavaliselt  
oli projekteeritud akende/uste ebatiheduste kaudu
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ks igal korteril olema 
oma ventilatsioonikanal . Sageli on mitu korterit 

o asid 

atiivse ise-
 

3.6  Termograafia 
-

temperatuuride ruumides on erinev temperatuur. Piirde 

 kaudu. Hoonete termograafia on meetod, mis soojus-

ku pinnatemperatuuride jaotust termopildina. Termograafia on 
, mille metoodika on kirjeldatud standardis EVS-EN 

13187:2001 [11]. Kogemustega termografist 
- kui ka 

Nii saada informatsiooni.  
u 

 ttu oleneb soojusvoo suunast ja 
-  

 
. 

Piirdetarindi sise-  
Soojusvoo suund Sisepinna Rsi, m2  se, m2  
Horisontaalne (sein) 0,13 0,04 

 0,10 0,04 
 0,17 0,04 

 
olenevalt tuule kiirusest.  

Tuule kiirus, m/s se, m2  
1 0,08 
2 0,06 
4 0,04 
7 0,03 

10 0,02 
 

- ja niiskustehnilisi omadusi (EVS-EN 
ISO 13788 [12]. Konstruktsiooni sisepinna temperatuuri (tsi, te, 

ti, 
temperatuuriindeks fRsi, -  
 

=
T

siT

ei

esi
R
RR

tt
tt

=1-UT Rsi,   (1) 

siit tuleneb, et             
 ti - tsi=UT Rsi (ti - te)     (2) 

kus Rsi    piirdetarindi sisepinna soojustakistus, m2  
RT    piirdetarindi kogusoojustakistus, m2  
UT = 1/ RT,  2 . 

Rsif
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sisepinna temperatuurierinevus on seda suurem, mida suurem on piirdetarindi sooju

termografeerimisel seestpoolt on soojusjuhtivuse anomaaliast tingitud pinnatemperatuuri 
erinevused ca 

 ilmastikutingimustest. 
1. Olenevalt termokaamera tundlikkusest, sise- 

tarindi soojuslikust massiivsusest ja uuritava tarindi  peab sise- ja 
tavalt 20 . Minimaalne temperatuuride vahe, 

mille juures ebaregulaarsused ilmsiks tulevad, oleneb konstruktsiooni eeldatavast 
Valemi (2) 

vaja ebaregulaarsuste avastamiseks suuremat temperatuuride vahet, kui suure soojus-
 

temperatuuride vahe on 20 saab seina seestpoolt termografeerides avastada 
ebaregulaarsusi, mis  on  seina U = 1 W/(m2  U=0,2 
W/(m2  

saab avastada ebaregulaarsusi, mis 

-  
2. 

 

-
 

3. uuri 
muutused ei ole suured [11

 
 

Temperatuurimuut ta

2 , et 
temperatuurimuutus  

- ja 

 EVS-EN ISO 10211 ja EVS-EN ISO 10077. 
  da pidada 

niiskustehniliselt turvaliseks tabelis 3 toodud temperatuuriindeksi piirsuuruse 
tulemus peab olema piirsuurusest suurem). 

 

Niiskuskoormus 

Temperatuuriindeksi 
piirsuurus Rsi 

Hallituse 
 

Kondensaadi 
 

Talveperioodi keskmine niiskuslisa   2 g/m3 (madala asustusega 
(eluruumid asustust 2 inimese kohta) ja korralikult 
toimiva soojustagastusega ventilatsiooniga elamud) 

0,65 0,55 

Tiheda asustusega (eluruumid asustustihedusega kuni 30 m2 inimese 
kohta) ja  ventilatsiooniga 
(soojustagastuseta mehaa

elamud 

0,8 0,7 
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kriitilisuse tase.  
Termopiltidel salvestatud pinnatemperatuuride kvanti

es sioonitegur, pinnakihi 
soojustakistuse olenevus 

 objekti ise-
loomustavate indikaatoritena.   

de ja 
tav koostada energiaauditi 

lisana iseseisev aruanne.  

4 Soojus kaudu 
ja liitekohtade 

konstruktsioonid kohapealse irete materjalid, nende paksused ning 
seisund. Objekti eelnevalt hankida hoone projekt ja kohapeal hinnata  
projekti vastavust tegelikule olukorrale rojekt puudu  

 ist. Kui hoone 
kohta puudub igasugune ehitusprojekt ete 
konstruktsiooni vaatluse ja vajadusel ka konstruktsiooni avamise teel. 

4.1 Piirdetarindite soojuskadude hindamine  
Arvutusjuhised on esitatud 

9], mille  arvutatakse hoone 

soojuskadude 
summana.  
Vastavad arvutusjuhised on  standardites: 

1. EVS 908-1:2010 Hoone piirdetarindi soojusjuhtivuse arvutusjuhend. Osa 1: 
[13]. 

2. EVS-EN ISO 13370:2008 Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse. 
 [14]. 

3. EVS-
 [15]. 

Samuti on arvutusjuhised esitatud majandus- 
 [16] rvutusmeetodid on vastavuses ka 

eespool esitatud standarditega. Selle tabelis 7 esitatud tarindi liitekoha ja 
st. Energiaaudiitor peab 

kasutama arvutustes konkreetse hoone pii , kui 
nende kohta on piisavalt informatsiooni, 

. Eesti elamufondi 
neda tabeli 4 tele. 

standardis EVS- . Soojusvood ja pinna-
[15]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.evs.ee/tooted/evs-en-iso-13370-2008
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Tabel 4 joon [17] 

 
Algne olukord/ 
Lisasoojustus 

+200 mm 

joon  
Betoonsuurpaneel-

korterelamu Telliselamu  Puit (palk) 
elamu  

Suur-
plokkhoone 

 
Algne olukord 

Soojustatud 
0.  

 
 
 

 
 

 
 

 
Algne olukord 

Soojustatud 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
vahelagi 

Algne olukord 
Soojustatud 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
keldri lagi 

Algne olukord 
Soojustatud 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

Algne olukord 
Soojustatud 

 
 

 
 

Ei ole 
 

 
 

 
viilkatus 

Algne olukord 
Soojustatud 

 
 

 
 

 
0.  

 
 

 
parapetiga katuslagi 

Algne olukord 
Soojustatud 

 
 

 
 

Ei ole 
 

Ei ole 
 

 
(originaal asendis) 

Algne olukord 
Soojustatud 

 
0 

 
 

 
 

 
 

(soojustuse kihis) 
Algne olukord 

Soojustatud 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
Tabelis 4  dab energiaaudiitor vastavalt olemasolevale 

  

4.2  
 

1) astusega ventilatsiooni-
seadmete kaudu, 

2)  kaudu. 

  
Olemasoleva hoone piirdetarindite t saab 
standardi EVS-EN ISO 9972 [20] . Seda on vaja teha juhul, kui 

st. Kortermaja energiaauditis 
kasutada Eesti elamufondi  Tellis- ja raudbetoonelamute 
uuringute alusel saab , et enamasti oleneb 
ning nende paigaldamise kvaliteed akna-seina liite 
temperatuuriindeksi kaudu. Juhul kui energiaaudit termografeerimist ei sisalda, siis tuleks 

ca 70 % vahetatud akendega korterelamus, kus -
vahetuse tase alla 0,5 1/h.  

loomuliku ventilatsiooniga ruumide 
0,   

sepuhke- 

meetodeid, mida on kirjeldatud standardites  EVS-EN 15239:2007 [21] ja EVS-EN 
12599:2012 [22].  

5 - ja soojavee uskaod  
olenevad  

torustikus voolava vee temperatuurist, nende soojustuse paksusest ja olukorrast ning torustike 
kas hoones 
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on tsentraalne sooja  ja kas on sooja vee toimiv tsirkulatsioon. 
Enamik keldri soojuseraldustest on seotud just soojustamata sooja tarbevee torustiku ja selle 
ringlusmagistraalide kadudega
temperatuuriga (pealevoolu temperatuur orienteeruvalt 55 
olenevad pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuridest, mis omakorda on seotud  
temperatuuriga magistraalide soojuskaod on seda suuremad, mida madalam on 

 temperatuur. 
Rekonstrueeritud korterelamute uuringu [8] on olemasolevate renoveerimata 

torustike soojus-
eralduseks keldris 5 20 kWh/(m2 a) (hoone a pinna kohta). 

 soojuse kadu   kaudu   
kaudu 

f kaudu [23]. 

 
Energiaauditi lihtsustatud mudelis piirneb hoone maht keldri vahelaega. Torustike 
soojuseralduste hindamiseks on erinevates 
keldri osades , korruse eluruumide 
temperatuurierinevuste  alusel saab standardi EVS-EN 12831:2003 [23 kohaselt 
arvutada keldri lae f) ja ka tegeliku soojuserikao  keldri lae 
kaudu. 

ei

ki

tt
ttf       (3) 

jlagikj jlagiklagik UAfH ,.,..    (4)  

 
kus  ti     ruumi keskmine s  keldri kohal C 

tk      
te      
Hk.lagi   soojuserikadu keldri lae kaudu, W/K 
Ak.lagi,j   keldri lae elemendi (j) pindala, m2 
Uk.lagi,j   keldri lae elemendi (j) , W/m2 K 

 
keldri vahelae 1,7 W/(m2

1970-ndate alguseni kasutati keldri vahelae betoonplaadipealseks soojustuseks 50 mm 
klaasvatt- 
topeltkihiga puitkiudplaate paksusega 13 mm. S

W/(m2 K), klaasvattsoojustusega 1,0 W/(m2 K) ning 
puitkiudplaatidega soojustatud konstruktsioonil 1,5 W/(m2 K). 
on olenevalt keldri torustike soojuseraldustest 
vahemikus 0,2 kuni 0,45. 
Lisas 2 on  seos torustike 

seisukorra kohta, 
W/(m2 K) ning Tabelis 8 seisukorra kohta, kus lae 

W/m2K. Tabelites seisukorda 
seisukorda, kus nii sokkel kui ka keldri 

sein on soojustatud. Variant seisukorda, kus ainult sokkel on soojustatud erinevate 
torustike soojustamise korral. Ta
ning torustiku soojusisolatsiooni paksus tor lae 

soojushulk on 15,4 MWh. Kui sokkel on soojustamata ning torustikel  vananenud 
soojusisolatsioon, siis 0,25. Torustikust eralduv 
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 on esimesel juhul 0,34 ja 
teisel 0,29.  
K  soojuseraldusi, tuleb keldri kohta koostada 

 
d vastavalt standardile EVS-EN ISO 13370:2008 [14]. Torustike soojuskadude 

arvutamiseks tuleb kaardistada kohapealne torustike paiknemine keldris, soojustuse materjal, 
- ja tarbevee temperatuurid. Lisaks on magistraaltorude 

summaarsete soojuskadude hindamiseks vaja teada nende pikkusi. Valdavas enamuses 
 vee 

magistraaltorustik paikneb sageli keldri keskel elamu pikiteljel. Torustiku paiknemisest 
tuleneb torustiku ligikaudne pikkus. 

6 Hoone energiabilanss 
, kui suur on hoone summaarne energia tarbimine ning kui palju 

selle katmiseks energiat tarnitakse ja millistest komponentidest see koosneb.  

6.1  Hoone soojusbilanss 
Soojuse lihtsustatud bilansivalem kululiikide alusel  on  
 

Q  =Q  + Q  + Q soe vesi   (5) 
 
Soojuskadude arvutamisel on oluline arvestada hoone tasakaalutemperatuuriga, mis 

sisetemperatuuri kaudu. 
soojuserikadu ja summaarne soojuskadu detarindite kaudu 

 
HT k Ak Uk j j j      (6) 

 
Q = Sk HT 

-3 MWh    (7) 
 

kus  HT  soojuserikadu piirdetarindite kaudu,  W/K 
 Ak  piirdetarindi (k) pindala, m2

 
 Uk  piirdetarindi (k) soojusl  
 j   
 j  asilla  
 Sk  tasakaalutemperatuurile vastav  
 

, milles puudub soojustagastusega ventilatsioon,  ventilatsiooni soojuserikadu  
 kaudu 

HV= L /3600    (8) 
Soojustagastusega ventilatsiooniga k  
kaudu 

HV= L (1- ) (1- )/3600                       (9)  
 

 kaudu 
Q  = Sk V

-3 MWh    (10) 
 
kus  HV  soo  kaudu,  W/K 
 L   3/s 
  = 1,2  kg/m3,  
 c  = 1000  ,  

 =  soojusvaheti temperatuuri suhtarv 
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 V  3 

 n   
 
Sooja tarbevee valmistamiseks kulunud soojusenergia 

Q soe vesi=M v  Q kaod MWh    (11) 
 

kus  M  tarbitud sooja vee maht,  m3 

 cv = 4,2  k  vee erisoojus 
  = 50  temperatuuride vahe vee soojendamisel 
 Q kaod  soojaveetorustiku utiliseerimatud soojuskaod suvekuudel 
 
Hoone energiabilansi komponendid on soovitatav esitada tabelite kujul kululiikide kaupa ja ka 
energiabilanss koondtabel tasakaalutemperatuuri 

u.  
MTMm 55 esitatud 

definitsioonile [16]
vajadust. Energia muundamisega seotud protsessid (katlaseadmed, soojuspumbad jm)  on vaja 

a 
kasu- eid. 
 

Tabel 5. Piirdetarindite juhtivuslikud soojuskaod 

Piirdetarindi nimetus Pindala, 
m2 

Soojus-
 

W/(m2  

Soojus-
erikadu, 

W/K 

Soojus-
energia kulu, 

MWh/a 

Soojusenergia 
erikulu, 

kWh/(m2  
        

Katus        
        

Ehitusaegsed aknad        
Vahetatud aknad      
Uksed        

Kokku      
 

Tabel 6. Joon  soojuskaod 

 Pikkus, 
m 

Soojus-

 

Soojus-
erikadu, 

W/K 

Soojus-
energia kulu, 

MWh/a 

Soojusenergia 
erikulu, 

kWh/(m2  
Tarindite liitekohad, 

 
       

Kokku      
 

 

Nimetus 
-

vooluhulk, 
m3/s 

Soojus-
erikadu, 

W/K 

Soojus-
energia kulu, 

MWh/a 

Soojusenergia 
erikulu, 

kWh/(m2  
       

     
Kokku     

 
Juhul kui hoones on loomulik ventilatsioon, 

ventilatsiooni 
 (erikadu ei sisalda 

.  
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Tabel 8. Energiavajadus sooja tarbevee soojendamiseks 

Nimetus 
Sooja vee 

tarbimine, 
m3/a 

Energiakulu, 
MWh/a 

Soojusenergia 
erikulu, 

kWh/(m2  
      

Torustiku jahtumiskaod suvel    
Vee soojendamine elektri- 
gaasiboileritega 

   

Kokku    
 

Tabel 9. Soojusbilansi koondtabel 

Tarbimisliik tarbimine, 
MWh/a 

Arvutatud 
tarbimine, 

MWh/a 

Erikulu, 
kWh/(m2  

Soojus-
erikadu, 

W/K 
Normaalaastale taandatud 
soojustarbimine   
                              Q  

 
  

 
  

Soojuskadu  piirdetarindite kaudu  
              Q  

    

 
            Q  

    

Soojusenergia vee soojendamiseks  
                          Q soe vesi 

    

Kokku     
Tasakaalutemperatuur,     

    

Selles tabelis on esitatud netoenergia tarbimine ja netoenergia vajadus. Normaalaastale 
taandatud soojustarb  
 
Juhul kui hoones toodetakse taastuvenergiaga soojust, tuleb soojusbilansi koostamisel 

toode , tuleb seda  
 

6.2  Hoone elektritarbimine 
Tabel 10. Elektrienergia kulu 

Nimetus 
Elektri-

energia kulu, 
MWh/a 

Elektrienergia 
erikulu, 

kWh/(m2  
Korterite elektritarbimine   
       sh olmeline tarbimine   
       sh tarbevee soojendamine   
          

   
         
      sh soojuskeskuse seadmed (pumbad)   
      sh ventilatsiooniseadmed   
      sh liftid ja muud seadmed   
Hoones toodetud elektrienergia   

Kokku   
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Elektrienergia kulu kogusumma peab vastama tarnitud elektrienergia summale. Juhul kui 
hoones toodetakse elektrienergiat, tuleb bilansi koostamisel ka sellega arvestada. 
 

6.3 Hoone gaasitarbimine olmelisteks vajadusteks 
Tabel 11. Majapidamisgaasi kulu 

Nimetus 
Gaasi-

tarbimine, 
m3 

Tarbitud 
primaarenergia, 

MWh/a 

Energia 
erikulu, 

kWh/(m2  
Gaasi tarbimine    
    sh pliidigaas    
    sh tarbevee soojendamine     
Gaasi tarbimine muuks otstarbeks    

Kokku    

 

6.4  Soojusbilan olukorra 
kohta 

Hoone renoveerimiseelse s -
andmed, mis on taandatud energiaarvutuste baasaastale. Enamik vigu on siinkohal seotud osa 
kuluandmete valesti taanda , 
tarbitud gaasist. Probleemid ilmnevad juhul, kui neid lokaalseid soojusallikaid kasutatakse 

utemperatuuri kindlustamiseks.  
Soojusbilansi koostamise peamine probleem on olemasolevas olukorras piirdetarindite vale 

- kui allapoole. Samuti on 
enamiku  

koos keldriseintega  
Arvutusliku soojusbilansi koostamisel on vabasoojuseraldused saadavad elektritarbimisest, 
inimeste arvust, . Fikseeritud vabasoojuse eralduse kasutamine ei 

d on erinevad tulenevalt orientatsioonist, elektritarbimisest, 
50 

kWh/(m2 a)) kasutamine, mis  sobib ainult esmaseks hindamiseks. Vabasoojuse arvutustes 
 ja 

vabasoojusega, mis oleneb 
st ja 

sisemistest varjestusest. Selle  
[10]  
Energiaauditis tuleb soojusbilansi koostamisel eraldada energia
(U, W/(m2

50, m3 2)) Juhul kui soovitakse 
 tuleb kindlasti tuua eraldi 

 Kui hoonele ei tehta 
lekke , siis n

elamufondi uuringuid. 
loomuliku ventilatsiooniga. ilatsiooni agregaa-

6 m3/(h  m2). Mehaanilise 
lunud energiahulk tuginema 

 meetodit. 
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7 Vabasoojused ja tasakaalutemperatuurid 
- ja vabas

 Hoone soojuskaod 

hu keskmine temperatuur on langenud alla 
hoone tasakaalutemperatuuri. 
Vabasoojuskoormus koosneb inimeste elutegevusest eraldunud soojusest ( in), elektrivalguse 
ja seadmete  eraldatud soojusest ( el) ( p) 
 

vs in  el p      (12) 
 

-
kadudega 

vs =1000 vs/H     (13) 
 

    ts= tB vs      (14)  
 

kus  H  hoone erisoojuskadu (Tabel 9), W/K 
vs  hoone keskmine vabasoojuskoormus, kW 
vs   

tB   
ts   

 
Vanades loomuliku ventilatsiooniga kortermajades on vabasoojuse komponentide leidmiseks 

10], mida  saab kasutada ka rekonstrueeritud hoonetes. 
Inimestega seotud vabasoojuskoormus 
 
     in = nin 30/1000  kW    (15) 
 
kus  nin  elanike keskmine arv hoones 
 
Korterite elektritarbimisega (olmeelekter ) seotud vabasoojuskoormus 
 

el = Qel 
-5 kW    (16) 

 
kus  Qel  korterite aastane elektritarve, kWh/a 
 

vabasoojuskoormus 
 

p =   ilmak kl.osak kard a /1000   (17) 
 
kus  e   

Kkl.osak  klaasipinna osakaal kogu aknast, tavaliselt 0,8 ... 0,9 
Kkard   
g  oleneb klaaside omadusest 
Aa  akna pindala koos raamiga, m2 

ilmak  voog akna pinnale olenevalt ilmakaarest, W/m2 

 
e  

Ilmakaared  Kirre Ida Kagu  Edel  Loe 
W/m2 28,1 32,0 42,7 57,9 64,4 57,6 42,6 31,7 

Kiirgusvoog horisontaalpinnale  60,1 W/m2 
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usega seotud vabasoojuse arvutamiseks on vaja arvutada akende pindalad 

olenevalt ilmakaarest. Enamikus rekonstrueerimata kortermajades on suur osa aknaid elanike 
initsiatiivil vahetatud plastikraamide ja 2 klaasiga pakettakende vastu, mille valgustehnilised 

varjutus- e kl.osak kard  = 0,37. Uute ja 
terviklikult rekonstrueeritud kortermajade puhul, kus akende omadused on , on 

[10].   
Kogu vabasoojust hoones 100% efektiivselt kasutada. Hoones genereeritud 

 
 

iiresti vabasoojuse eraldumisele ja samapalju mainitud 
 

nduriga korral on vabasoojuse 
kasutustegur 0,55. Termostaatventiilidega varustatud radiaatoritega majas on vabasoojuse 
kasutustegur 0,70.  

oleneb  
arvutuslik soo  (valemid 7 ja 9). Hoone kasutuskohane tasakaalu-

 ei ole kumbki nendest 
parameetrites

 e 
eeldu

 -
s  26]. Hoone keskmise 

temperatuur, trepikodade  
 keskmine 

 
teperioodi keskmine temperatuur. abasoojuskoormusega 

tasakaalutemperatuuri arvutuste juures ei arvestata, 
 

8 soojuskadud  
, sealhulgas 

bivus
Energiaauditi tellija peab 

arvestama, et energiaaudit ei ole piirdetarindite ehitustehniline ekspertiis, vaid on selle 

 neid eelnevalt tugevdada. Soovitatav on vastav ekspertiis tellida 
enne projektlahenduse teostamist. 
lisasoojustamist, tuleks need eelnevalt tugevdada. Kui energiaaudiitoril puudub 

, ovitusi selle 
vastavaks viidata sarnastele 

hoonetele, kus  
Optimaalne lisa 50 mm, katustel ca  
olenevalt piirde algsest soojusl alla 
1,1 W/m2 , et v da akna ja 

 liitekaha  [16]. tuleb lisasoojustada ka 
katus, sokkel ning keldri sein ning vahetada ka keldrikorruse ja trepikoja aknad.  
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Energiaa
soojustamisel erilist -
seina- ae-seina liide koos parapetiga! 

9 seisukord ja  rekonstrueerimisvajadus 
 seisukorra kirjeldamisel on oluline hinnata t. Juhul kui 

ist oluliselt uuem , tuleks see ka 

, htud.  Kui avariisid on olnud 
palju, siis ire rekonstrueerimisvajadusega. Kuna hindamine on visuaalne, 
oleneb see 

eem 
renoveerida.  K -ndate alguses, siis 

seisuga ka see renoveerimist. 
hul rikuvad 

. 

9.1  Rekonstrueerimisettepanekud 

termostaatventiilidega reguleeritavaks. Soovitatavalt tuleks see asendada uue kahetorulise 
teemiga. 

, seda 
  

  
samisel ka 

nende hinnaga.  
Juhul kui h , peab 

on soovitatav rekonstrueerimislahenduseks viia hoone kesk  

 

10 
rekonstrueerimisvajadus 

Kui hoones on ehitusaegne loomulik ventilatsioon, siis tuleb kirjeldada ust (kas 
eraldi WC, vannituba-  
lahendust. Kindlasti tuleks - Kui 

ppide/restide lisamisega, tuleks 
. S

juurde 

olemas ka filtrid, siis ka nende vahetamisega seotud info. Lisada 
aitaks olukorda paremini kirjeldada. Tavaliselt pole ainult loomuliku ventilatsiooniga 

 vajalikku st hoones kasutusajal pidevalt tagada
elamufondi uuringud. 

10.1 Rekonstrueerimisettepanekud 
Ventilatsiooni renoveerimise ettepanek peaks sisalduma juba nn igal juhul tehtavates 
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on 
 

 k
ventilatsiooniseade, kus utiliseeritavat soojust 
soojendamiseks; 

 t
ventilatsiooniseade, kus utiliseeritavat soojust 
soojendamiseks; 

 v -
t kasutatakse tarbevee 

soojendamiseks ja/ . 
Uuringud on - be seadmed ei  sobi Eesti 
kliimatingimustesse ja korterelamutesse  (e , 
v , e , vajalike seadmete paigalduseks ruumipuudus, 
t , niiskete ruumide ventilatsioon ja soojustagastus 
lahendamata, ventilatsiooni efektiivsus, soojuslik mugavus jne). 
 

, nagu vajalik 
elektri SFP), mille alusel on v

ventilaatorite kasutatavat elektrienergia kogust. 

11 Rekonstrueerimispakettide koostamine 
Tuleks koostada kolm rekonstrueerimispaketti: 

 nn 0-
tagamiseks; 

 e ; 
 e . 

 
Kui hoone on juba o
piirangud,  i rohkem. 

11.1  
Rekonstrueerimispakettide koostamine peab toimuma : 

1. Esimene, nn 0-pakett sisaldab hoones , mis 
-EN 15251 standardi alusel [24] II 

sisekliima klassi. 
limine. See 

pakett on ka  rekonstrueerimispakettide koostamise aluseks, kuna selles 
hea sisekliima tagamiseks kindlasti 

 
 rekonstrueerimispakett on  tasuvusarvutuste aluseks. 

 paketis olla kirjas  
tihendamine, viimistluse uuendamine, sillutisriba valamine, uue vihma  
ehitus, amortiseerunud - -

ja  
 mis tagab 

 
Juhul kui hoones on viimase 10 kuni 15 aasta jooksul osaliselt tehtud loetelus esitatud 

, mis tagavad hoone , ei 
kajastata neid 0-paketis. 

2.  en  peavad olema majanduslikult 
. Seega -
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maksumus ei suureneks, arvestades nii kapitalikulu (investeeringuga seotu) kui ka 
jooksvaid kulusid (energia jms). Hoonepiirete lisasoojustamise paksus on suurem, kui 

 
 

piirkondades olevate hoonete puhul peavad energia

l
hoone  . 

3.  keskenduvad elektri ja soojuse valmistamisele taastuv-
energiallikatest. Siin -paneelide paigaldamist, 

tootmise abil.  
4. Teise ja kolmandasse p  teha vastavalt korterelamu 

- d id rakendada maksi-

kindlustades hoones teise sisekliima klassi kohased sisekliima parameetrid. 

11.2  
saavutamiseks tehakse n- ehk 0-paketi , millega 

kindlustatakse teise klassi sisekliima. Kuna sellega kaasneb tavaliselt siis 
tuleb ka  pakette tuleks  
kui normaalse ekspluatatsiooni olukorraga. Selgelt tuleb ehitusmaksumuse juures kirjeldada 
ka , , kuid mille tegemine hoone edasise toim

st. 
See annab ka tellijale selgema pildi n-  
kasutamine  
oluliselt hoone terviklikku uuendamise kulud. 
 

id kirjeldatud, tuleks teha 
0- seisukorraga. Juhul kui 

 et korterelamu soovib saada rekonstrueerimistoetust, on 
te toetusmeetmete pakettidega, 

oetusega saavutatavat 
tasuvust. 

11.3  

. ga renoveerimis-
paketi kohta esitada hinnanguline 
kaalutud erikasutus hoone kasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud 
energiate kaalutud erikasutus. 
Kindlasti peaks ma D- -en .  
Need klassid tuleb arvutada   [16] ja 

[13] 
kulu seadmetele ja valgustusele ning soojusenergiakulu tarbevee soojendamisele oluliselt 
erineda arvutusmetoodikas esitatud test. 

kasutusel. Soojusenergia vaj
saadakse vastava rekonstrueerimispaketi soojuskadude arvutustest.  
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12  
Rekonstrueerimispakettides tuleb maksumust arvestada 
(m2, m3, jm, tk) kohta  tuleb soovitada samuti 
sidumist ,  
komplektina. Kogu rekonstrueerimismaksumuse juures ei tohi  unustada ka kaasnevaid 

 
Hoone rekonstrueerimispakettide puhul teha lihttasuvusaja arvutus, kasutades energia hinna 
arvutamisel hetkel kehtivat energiakululiigi hinda. 
Elanike maksekoormuse arvutamisel  pankade laenukalkulaatoreid 

 
Auditis tuleb kindlasti maksekoormuse muutus elamispinna ruutmeetrile, arvestades  
laenu teenindamiseks tavat 
ekspluatatsioonikulut .   
 

13 Taastuvenergia kasutamine 

, tervisliku sisekliima tagamine  lokaalse 
taastuvenergia tootmine. Taastuvenergia kasutamine peaks energiaauditites sisalduma 

teha  MTMm 58 [13] juhiste .  
 

14 Auditi aruande koostamine ja tulemuste tutvustamine 

andmed
on elamu pr  rekonstrueerimise vajadus ja 

energiaauditi a

i aruanne tehniliseks dokumendiks, mille sisu vajab 
lahtiseletamist ja kommenteerimist. 

i tulemuste tutvustamine. Peale 
hinnangut elamu tehnilisele seisundile ja sisekliima olukorrale huvitab elanikke 

s rekonstrueerimise rahaline pool. Energiaaudiitor peab olema valmis 
tutvustama SA KredEx   pakutavate rekonstrueerimistoetuste 

rekonstrueerimispakettidega.  elamu seisukorra ja analoogilise juba 

hoiakut tervikliku rekonstrueerimise suhtes. 
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15   
Kvaliteetse korterelamu energiaauditi jaoks on vajalikud  

1. Enne auditeerimisprotsessi tutvuda hoone projektdokumentatsiooniga. 
2. H aliku informatsiooni 

hankimiseks. 
3. 

energia hulka ja valgustuseks kuluva 

. 
4. . 
5. Hinnata sisekliimat . 
6. Hinn vabasoojusi.  

Juhul kui hoone olemasoleva olukorra arvutuslik energiabilanss on vale, ei ole 
ka hoonele koostatud rekonstrueerimispaketid.  
Hoonete energiaauditi juhendit tuleb vaadelda koos selles viidatud uste ning 
standarditega.  
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LISA 1   
Erikulu jaotumine uuringutes osalenud majades [25]. 

 
Graafik 1. Suurpaneel energia 
erikulu 

 
 

 
Graafik 3. Suurpaneelelamute sooja tarbevee 
energia erikulu 

 
Graafik 4. Telliselamute sooja tarbevee 
energia erikulu 

 
Graafik 5. Suurpaneelelamute elektrienergia 
erikulu 

 
Graafik 6. Telliselamute sooja tarbevee 
elektrienergia erikulu 

 
Graafik 7. Suurpaneelelamute primaarenergia 
kulu 

 
Graafik 8. Telliselamute primaarenergia 
kulu 

 



 

Tallinn 2015 

LISA 2  
 
Tabel 12. Temperatuuri paranduste , kui keldrilae soojusjuhtivus on 1,4 W/(m2  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 ning C2 ja A1 on isolatsiooni erisoojusjuhtivus 0,1 
, mis peaks iseloomustama vanemaid torustikke. 

2 Torustiku  pikkuseks on arvestat  
htud  

Nimetus s  A B C C1 C2 C3 A1 A2 

Kirjeldus   
Sokkel 

soojustamata 

Sokkel  ja 
keldrisein 

soojustatud 

Soojustatud sokkel, keldri sein 
soojustamata, erinevalt soojustatud 

torud 

Sokkel soojustamata, 
erinevalt soojustatud 

torud 
1 de m 0,1 0,1 0,1 0,12 0,1 0,066 0,1 0,066 

 e W/(m2  18 18 18 14 28 36 28 37 
Soojusisolatsiooni paksus keldri seinas dpi m  0,15       

 Ubw W/(m2  0,65 0,16 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

 Ubf W/(m2  0,33 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

 Uw W/(m2  1,02 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 1,02 1,02 

 lll W/K 37,9 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

Torustiku jooksva meetri kadu p W/m 8,0 7,5 7,7 6,5 17,6 13,4 18,3 13,9 
Torustikes eralduv soojushulk2 tor W 2162 2025 2084 1759 4794 3654 4966 3778 
Keldri temperatuur tk  14,6 16,5 15,7 15,5 17,2 16,4 16,3 15,5 

 f   0,34 0,24 0,29 0,30 0,20 0,25 0,25 0,30 

Parand  fUk.lagi,j  W/(m2  0,48 0,34 0,40 0,42 0,28 0,34 0,36 0,42 

Aastane torustike soojuskadu Qtor kWh/a 18941 17740 18256 15411 41991 32007 43506 33095 
Torustiku soojuseri
pinnale Qeri kWh/(m2  5,9 5,5 5,7 4,8 13,1 10,0 13,6 10,3 
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stiku soojustusest, kui keldrilae soojusjuhtivus on 1,0 W/(m2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ning C2 ja A1 on isolatsiooni erisoojusjuhtivus 0,1 
, mis peaks iseloomustama vanemaid torustikke. 

2 C 

Nimetus   A B C C1 C2 C3 A1 A2 

Kirjeldus   
Sokkel 

soojustamata 

Sokkel  ja 
keldrisein 

soojustatud 

Soojustatud sokkel, keldri sein 
soojustamata, erinevalt soojustatud 

torud 

Sokkel soojustamata, 
erinevalt soojustatud 

torud 
1 de m 0,1 0,1 0,1 0,12 0,1 0,066 0,1 0,066 

 e W/(m2  16 18 19 14 28 37 28 38 
Soojusisolatsiooni paksus keldri seinas dpi m  0,15       

Keldriseina  Ubw W/(m2  0,67 0,17 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

 Ubf W/(m2  0,30 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

 Uw W/(m2  1,02 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 1,02 1,02 

 keldris lll W/K 37,9 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

Torustiku jooksva meetri kadu p W/m 6,9 8,0 8,2 6,9 18,0 13,8 18,8 14,3 
Torustikes eralduv soojushulk2 tor W 1886 2162 2227 1876 4894 3754 5095 3898 
Keldri temperatuur tk  13,2 15,7 14,7 14,4 16,7 15,7 15,6 14,6 

 f   0,42 0,29 0,34 0,35 0,23 0,29 0,29 0,35 

Parand  fUk.lagi,j  W/(m2  0,41 0,28 0,33 0,35 0,23 0,28 0,29 0,34 

Aastane torustike soojuskadu Qtor kWh/a 16520 18943 19508 16432 42869 32888 44629 34144 
Torustiku soojuseri
pinnale Qeri kWh/(m2  5,2 5,9 6,1 5,1 13,4 10,3 13,9 10,7 


