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9,5 aastat hoonete energiasäästlike võimaluste 
tutvustamist

Teabepäevade korraldamine lähtuvalt praktilistest 
kogemustest.

 EnergiaSäästu ArendusKoda

Energiasäästlik mõtteviis 
hoonetes – kuidas tegutseda?



 Energiasäästualased teabepäevad
Alates 2011.aasta aprillist on mittetulundusühing   
ESAKODA koos koostööpartneritega osalenud ja 
korraldanud Eestis ligi 90 tasuta teabeüritust, mida 
on külastanud enam kui 100 tuhat inimest.

Meie koostööpartnerid on ka valitsussektorist ja 
kaasaegse mõtlemisviisiga spetsialistid ning 
erinevate valdkondade ettevõtete esindajad.

Meie eesmärk on hoonete energiasäästualase teabe 
edastamine elanikkonnale, mõttesviisi kujundamise 
ja arusaamiste kaudu aidata mõista energia olemust 
ja väärtust, mille läbi säästa raha ja keskkonda.



Mõtteviisi kasulikust kujundamisest ja 
„nutikusest“ nt kroonilt eurole üleminekul:
* lillepoes – 20.-kr., uus € hind 2.- eurot?!
* autoteeninduses – 50.-kr., uus 9.- €?! 
* kütusehinnas – jaehinna muutus?!
Miks ei võiks pöörata energiasäästu 
saavutamise meie kodudes ja hoonetes 
meile kasulikuks tegevuseks?
Peamised taastuvad ja alternatiivsed 
energialiigid - päikese-, tuule-, hüdro-, 
bioenergia, õhk-vesi-maaküte, 
soojustagastusega ventilatsioon jne -  



Mõtestatud tegevus ehk

mõtteenergia



Peamised energialiigid

Elektrienergia

Soojusenergia





































Koskla 7 kortermaja 
renoveerimine



Koskla 7 kortermaja 
renoveerimine

Koskla 7 kortermajas on 30 korterit ja maja valmimisaasta on 1982. Aastal 2013 otsustasid 
korteriomanikud maja renoveerida energiasäästlikumaks, parandada välimust ja 
vähendada kulutusi kommunaalmaksetele.

Projekti eesmärk oli renoveerida Koskla 7 kortermaja küttesüsteem, fassaad ja 
ventilatsioon ning paigaldada soojusallikad, mis võimaldaksid toota soojusenergiat 
soodsalt kuid samas kasutades maja soojustagastust ning alternatiivenergiat.

Tööde teostamisel lähtuti normatiividest sisekliima, tuleohutuse jne tagamisest. Iga 
pisemgi detail sai piisavalt tähelepanu, et tagada seadmete suurepärane kokkusobivus ja 
võimekus effektiivseks toimimiseks. 

Tööd lõpetati oktoober 2013 



Koskla 7 kortermaja 
renoveerimine

Fassaadi soojustus.

Fassaadi soojustamine omab väga suurt tähtsust radiaatori temperatuuri alandamisel ja 
ühtlasi ka alternatiivenergiate kasutamise võimalikuks muutmisel. Iga kraad madalam 
temperatuur radiaatoris on kõrgem kasutegur soojuse tootmisele.



Koskla 7 kortermaja 
renoveerimine

Ruumi niiskustasemele reageeriv automaatne 
Ventilatsiooniklapp.

Antud klapp valiti korteriühistu poolt põhjusel,
et see paikneb aknaraami ülaosas eesmärgiga 
vältida värske ja jaheda õhu ruumi sisenemisel
külma tuuletõmmet. Mis on hästi tunda näiteks radiaatoritaguste 
ventilatsiooniklappidega, kus tihti on probleemiks, et jalad 
külmetavad või väikelapsed haigestuvad kergelt külmetuse 
tagajärjel. 
Automaatne klapp ventileerib ruumi siis kui seda on vaja ja 
tagades nõutud minimaalse pideva ventilatsiooni.



Koskla 7 kortermaja 
renoveerimine

Soojustagastus.

suure osa kogu aastasest energiabilansist ja selleks 
sobis ainult õhk-vesisoojuspumbaga soojustagastuse 
süsteem. Antud süsteemi seadistamine ja seadmete 
kokkusobivus tuleb teostada väga hoolikalt ja see 
toob endaga kaasa väga positiivsed näitajad.

Õhk-vesisoojuspump tootis 2014 aasta kogu 
energiabilansist Koskla 7 majas üle 85% 
soojusenergiast, mille abil langes soojusenergia hind 
kõige suuremas osas. Õhk-vesisoojuspumba valikul 
pöörati suurt tähelepanu soojuspumba sobilikkusele 
meie kliimas. Äärmiselt oluliseks määrajaks sai 
pumba aurusti pind ja lamellide vahe, millest sõltub 
sulatusprotsesside arv ja sealt ka kasutegur.

Soojustagastuse valikul 
langetati otsus lähtudes 
põhimõttest, et seadmed 
peavad tootma võimalikult



Koskla 7 kortermaja 

renoveerimine                                                                          Päikeseküte

Päikesekütte osakaal energia tootmises lasub kortermajade 
puhul sooja vee valmistamisele. Koskla 7 kortermaja 
katusele sai paigaldatud kollektorid koguvõimsusega 
18kW/h, kui nad toodavad temperatuuri 45°C. Aasta 
keskmine energia tootlikus oli arvestatud ligi 20 MW/h, aga 
2014 aastal tootsid kollektorid kokku 24 MW/h sooja vett. 

Päikesekütte paigaldamisel pöörati suurt 
ja olulist tähelepanu torustiku isolatsiooni 
kvaliteedile ning muudeti kollektorite 
kallet 45° pealt 60°  peale. Seda selleks, 
et suurendada kevade ja sügise energia 
koguseid, mis samas vähendavad suve 
ületootmise ohtu.







Koskla 7 kortermaja 
renoveerimine

                                                                    Küttesüsteem

Alati ei ole just kõige vajalikum ühetorusüsteem  välja 
vahetada kahetorusüsteemi vastu, kui seda seab ka lihtsalt 
muuta tänapäevaseks ja võimaldada individuaalne 
reguleerimine iga radiaatori juurde. Koskla 7 majas säilitati 
pea kõik radiaatorid, kuna soojustus tagas madalama 
pealevooluga piisava energia hulga kütmiseks. Torustikus 
paigaldati iga radiaatori ette paipass ventiil ja termostaat, 
millega tagati ruumipõhine reguleerimine. Termostaatide 
paigaldamisel määrati miinimum ja maksimum 
temperatuurid  ja selgitati ka korteriomanikule kuidas on 
kasulik temperatuure reguleerida, et tagada kõige 
ökonoomsem energia tarbimine.



Näited sellest, kuidas võivad esineda (paha-)tahtlikud 
ja tahtmatud manipulatsioonid küttesüsteemi 
(mitte-) reguleerimisel:
* korteriomanik väidab, et toatemperatuur on jahe ja 
tõesti lasermõõdikuga kohttemperatuure mõõtes 
selgus, et ruumide erinevates kohtades oligi 
temperatuur vahemikus 18-22  kraadi C. 
* Termostaadid olid seatud madalamatele 
positsioonidele (nr 1-2 vahel, kuid soovitatud oli 
alates 2-st kõrgemale, kuna pealevooluvee 
temperatuur oli radiaatorite suurust arvestades 
säästvalt madal kuni +32-+40 C). Samas sellel juhul 
toasooja eest tasuti ka keskmisest madalamat hinda 
78.-EEK-i, ehk ca 5.- euro võrra vähem?! 



* Radiaatoritel olevate  termostaatide eelseaded 
reguleeriti (professori soovitusel 2-le) tegelikult 
1,3/4-le, kuid termosõlmest pealevooluvee 
temperatuur oli kuni +70 kraadi...!!!  Seega vastava 
kogemuse puudumise tõttu tuli soojasõlmest väljuv 
sekundaarvesi temperatuuriga, mille tõttu ainuüksi 
läbiviigutorud  suudavad tõsta toatemperatuuri ca 
22 kraadini termostaadi 1, 3/4 positsioonis. Selline 
temperatuur on raiskavalt vastuvõetamatu ka 
magamiseks ja organism ei puhka välja.
...............
Praktiline kogemus, mille puhul termostaadi asendis 
nr 5 tõusis toatemperatuur  poole tunni jooksul üle 
26 kraadi...!!! 



 * Konsoolrõdu kinniehitamine ja   
     soojustamine?
 * Korterite sisekliima mõõdistamine ja  
     kaasnev     teave – tulemused!
 * Lodžade lükandakende vahede   
     tihendamine ja kinni kleepimine?
 * Kütteregulatsiooni „võti“ - %-line suhe?!
 * Termostaatide reguleerimine ja omasoojus!

 

 
  
*  Kas on õige alandada  öösel tarbevee  
    temperatuuri? (salmonella, legionella!) 



 „Energiasäästlik 
                              demokraatia 
                                                     korterelamus?“ 

*  Tarbimisharjumused ja 
kommunaalteenuste     
     (individuaalne) regulatsioon
*  Mõtteviisi kujunemine



Koostööpartnerid

         Erinevaid  valdkondi   
      esindavad ametkonnad –

 MKM, EOKL, TREA, TEA, TPIK, 
KOV-d, ettevõtete juhid ja 

esindajad, eksperdid ja 
spetsialistid   



AIT-Nord OÜ

Tuntumad objektid on Eesti Lennuakadeemia õhk-
vesi soojuspumba kaskaadsüsteem võimsusega 
210 KW ning uue Eesti Meremuuseumi merevee 
baasil soojuspumba süsteem võimsusega 400 kW.

SOOJUSPUMBAD
KORTERIÜHISTUTELE JA TÖÖSTUSHOONETELE



Kümneid kilomeetreid gaasitoru kinnisel meetodil.

Päikesekütte seadmed, katlamajade 
ehitus ja tehnohooldus, aastast 1993.

Tööde teostamisel lähtume tulevikule 
suunatud mõtteviisist ja puhtamast 
keskkonnast.



Kiirelt, mugavalt ning 
säästlikult paigaldatav 
siseruumi õhuniiskuse 
baasil mehhaaniliselt 
isereguleeruv 
ventilatsioon Aerecolt 

S.F.P. Group OÜ



Termex OÜ

Ventileeri   Vastavalt   Vajadusele

Lokaalsed ventilatsioonilahendused

Ühe või kahe ruumi jaoks

Klassi või lasteaiaruumide jaoks

Vastavalt vajadusele anduri järgi





Valmislahendused
Elamuküte

 Arendame, toodame ja tarnime tooteid ja 
lahendusi elamute kütmiseks, eesmärgiga luua 
kõrgeim heaolu ja mugavuse tase, tagades samal 
ajal madalaim võimalik energiakulu

 Tooted ja lahendused
 Radiaatori ventiilid ja termostaadid
n Tasakaalustusventiilid
n Põrandakütte lahendused (vesi ja elekter)
n Kompaktsed soojussõlmed eramutele

CO2 on kokku hoitud vaid 
ühe radiaatori termostaadiga

100 kg/aastas

Oleme tarninud juba üle 400 miljoni

termostaadi.

Kujuta ette, kui me poleks seda

teinud …!



Areva Solar Estonia 
OÜ



Uniflex Systems 





Profener OÜ



Tark lahendus kortermaja küttereguleerimiseks
 
Neile kes soovid väiksemaid küttekulusid 
kerge vaevaga ja mõistliku tasu eest.
Majapõhine küttereguleerimine  kindlustab 
suurema küttekulude vähenemise kui 
korteripõhine reguleerimine
 
Küttevalvur OÜ ja Artis OÜ esindab Eestis 
vastavalt Ekonor küttevalvur ja ilmaprognoosil 
põhinevat eGain forecasting TM 
kütteautomaatikat

Küttevalvur OÜ               Artis OÜ







• Isevoolsed reoveepuhastid -  Energiasäästu võimalus 
reoveepuhastuses  - tehismärgalatehnoloogia – pinnasfiltrid

• kompaktne pinnasfilter – talvel soojuskindel, madala hoolduskuluga

www.kompaktfilter.ee



Majade renoveerimine ja soojustamine 
Betoonitööd
Fassaaditööd                                                    
Katusetööd                                             
Sisetööd
Pottsepatööd 



 

• Ledshop OÜ on LED valgustite maaletooja.

• Pakume LED-valgustus lahendusi nii sise- kui välistingimustes.

• Nõustame kliente, leides kõigile parima valgustuslahenduse.

• LED on ökonoomne ja keskkonnasõbralik.

• Oleme teie usaldusväärne partner LED valgustite alal.Sääst võrreldes HPS-ga 
vähemalt 50%





        Tänan kuulamast!

                                                      Ragnar Kuusk
                                                                                                  MTÜ ESAKODA 

tegevjuht

                                                                      Tel: 51 52 989
kuuskragnar@gmail.com

mailto:kuuskragnar@gmail.com
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