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1.1. Korrusmajade energeetilist olukorda 
määravad dokumendid

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

1.Sissejuhatus



• Energiaaudit
Energiaaudit sisaldab endas loetelu energiasäästumeetmetest ja 
abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks.
Samuti saab energiaauditit kasutada alusdokumendina hoone 
renoveerimiseks vajaliku laenu taotlemisel pangas ja SA Kredex
toetusteks.
Hoone energiaaudit sisaldab:
• Soovitusi, millises järjekorras teostada renoveerimistööd
• Erinevaid renoveerimistööde pakette, koos eeldatava säästu ning 
tasuvusajaga
• Kütte-, torustiku-, ventilatsiooni- ning nõrkvoolu ja 
automaatikasüsteemide kirjeldust
• Elektrivarustuse kirjeldust
• Niiskuse ja temperatuuri mõõtmist
• Hoone energiabilansi koostamist



1.2.Renoveerimistoetuse tingimused 2019- 2022.a

• 2019.a on EV  ettenähtud korterelamute terviklikku 
rekonstrueerimise renoveerimistoetusteks 17,5 miljonit eurot

• Renoveerimistoetuste osakaal :

• Tallinnas ja Tartu linnas on 30% ulatuses

• Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis,    
Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse 
alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga 
alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas on 40% 
ulatuses

• Teistes asustusüksustes asuva korterelamu rekonstrueerimisel 
on toetuse määr 50 protsenti.



1.2.Renoveerimistoetuse tingimused 2019- 2022.a

• Lisaks korterelamute täielikule renoveerimisele võimaldab
toetus ka väiksemamahulisi renoveerimistöid. Korterelamu
väiksemamahulisel rekonstrueerimisel, mille puhul ei nõuta
soojustagastusega ventilatsiooni paigaldamist ning akende
tasapinda tõstmist/palede soojustamist, on toetuse osakaal
10% madalam ning seda toetust ei eraldata Tallinnas ja Tartu 
linnas asuvate korterelamute rekonstrueerimisel.

• Tehilisekonsultandi,projekteerija ja omanikujärelevalve 
pakkumiste võtmine toimub lihthanke korras

• Ehituspakkumiste võtmine toimub riigihangete registri kaudu

• Energiaaudit ei ole enam nõutud, vajalik endiselt 3 viimase
aasta tarbimise kohta märgis (KEK)



1.3 Renoveerimistoetuse tehnilised tingimused 
korterelamute renoveerimisel 2019-2022.a
1.3.1.Välispiirded

• soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad kaalutud 
keskmise soojusläbivuse tasemega U≤0,20 W/(m2·K); 

• vahetama kõik renoveerimise alustamise hetkel vahetamata aknad 
kolmekordse klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille 
avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 
W/(m2·K) või olemasoleva korterelamu kõik aknad eelnevalt 
vahetanud soojapidavamate akende vastu vastavalt kas madalama 
ja kõrgema toetusemäära nõuetele; 

• soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse soojusläbivuse 
tasemega U ≤ 0,12 W/(m2·K); 

• kõrgema toetusmäära puhul aken-välissein liitekoha 
joonsoojusläbivus peab olema ≤0,05 W/(m*K)



1.3.2 Tehno süsteemid(küte ja ventilatsioon )
• piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks 

reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18-23 kraadi ;
• varem rekonstrueeritud küttesüsteem tuleb uuesti 

tasakaalustada;
• korteritest tuleb eemaldada ruumiõhust sõltuvad ja loomuliku 

tõmbega korstnalõõriga ühendatud gaasiseadmed;
• kõrgem toetus soojustagastusega ventilatsioonile, madalam 

toetus soojustagastuseta ventilatsioonile;
• väljatõmbeõhu soojuspumba  süsteemi tuleb paigaldada 

elekteri- ja soojusmõõtjad;
• tõhusa kaugküttevõrguga ühendatud korterelamutes 

väljatõmbeõhu soojuspumba süsteemi saab paigalda ainult 5 
või enama korruselistes hoonetes;

• tõhus kaugküttevõrk - soojuse tootmiseks kasutatakse
vähemalt 50% taastuvenergiat;



1.3.2 Tehno süsteemid(küte ja ventilatsioon )

• värskeõhu sissepuhe elu- ja magamistubades vähemalt 10 l/s ;
• ventilatsioonisüsteemi müratase eluruumis mitte üle 25 dB(A);
• väljatõmbe õhuvooluhulgad

1-toalised - WC-s ja pesuruumis kokku vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s, 
2-toalised - WC-s ja pesuruumis kokku vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 
3- ja enamatoalised - WC-s vähemalt 10 l/s ja pesuruumis 15 l/s ja

köögis 8 l/s;
• õhuvahetuskordsuse 0,5 1/h erisus on lubatud kuni 20 protsendile

korteritest;
• SP-VT ventilatsiooniseadmetel peab olema järelküttekalorifeer;
• ventilatsiooni seadmetes elektriline eelküttekalorifeeri ei ole 

lubatud.



1.4. Nõuded rekonstrueerimisprojektile

• olemasolevate konstruktsioonide (rõdud, ventilatsioonišahtid) 
kirjeldus kas eraldi audit või ehitusprojekti osa);

• arhitektuurses projektis minimaalne põhisõlmede maht( sokkel, 
katuseräästas või parapett, avatäited, katuse või pööninguluuk, 
käiguteed, trepikoja sissepääs, soojustuse liitumised, eri 
materjalide liitekohad, värske õhu klapid või ventilatsiooni 
torustiku paigaldus, esemete kinnitamine fassaadile);

• kütte- ja ventilatsiooniseadmete juhtimise kirjeldus;
• lokaalse kütte korral kütte- ja ventilatsioonisüsteemi 

koostoimimise ohutus (vingugaas, vingugaasi andur);
• ventilatsiooni projektis jäätumise vältimise ja soojustagasti

sulatusprotsesside kirjeldus;
• tugevvoolu töödeks projekt.



2. Korrusmajade elukaare pikendamine 
renoveerimise ja energiasäästu 

lahendustega
Korrusmajade renoveerimise ja energiasäästu

lahendused:

2.1.korrusmajade piirete /katuse soojustamine /renoveerimine ja
avatäidete vahetamine .Rõdude renoveerimine, rõduklaaside paigaldus

2.2.üldkasutuses olevate ruumide remont (sissepääsu trepid, tamburid) ,
varikatuste paigaldus.

2.3.kütte-, jahutussüsteemi renoveerimine/paigaldamine
2.4. ventilatsioonisüsteemi renoveerimine/paigaldamine
2.5. vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine/paigaldamine
2.6.liftide renoveerimine
2.7.elektrisüsteemi renoveerimine
2.8.nõrkvoolu ja automaatika süsteemide paigaldamine
2.9.taastusenergia süsteemide paigaldus



2.1.Korrusmajade  piirete/katuse 
soojustamine/renoveerimine ja avatäidete 

vahetamisega kaasnevad tööd. Rõduklaaside paigaldus
2.1.1. Korrusmaja fassaadi lammutamine/ puhastamine , fassaadi 
soojustastamiseks tasapinna ettevalmistamine

2.1.2. Avatäidete vahetus ja paigaldus soojustuse tasapinda.
Avatäidete palede viimistlus väljast ja seest. Rõduklaaside paigaldus

2.1.3.Fassaadi soojustussüsteemi paigaldus- soojustus, armeering ,
viimistluskrohv või kleebitav dekoratiivtellis

2.1.4.Fassaadi soojustussüsteem paigaldus-soojustus karkasi vahel,
tuuletõkkeplaat ,dekoratiivplaat

2.1.5 Lamekatuse soojustus ja SBS kattega katmine ja tuulutite
paigaldamine

2.1.6 Viilkatuse puitkonstruksiooni ankurdus ja katusekatte ja
tuulekasti paigaldus ning puistevillaga pööningu soojustamine.
Vihmavee süsteemi paigaldus



2.1.2 Avatäidete vahetus ja paigaldus soojustuse tasapinda
Avatäidete palede viimistlus väljast ja seest. Rõduklaaside

paigaldus

• Avatäidete raami paigaldus 
avasse

• Avatäidete paigaldus 
soojustuse tasapinda ja  auru-
ja tuuletõkke lindi paigaldus

• Soojustatud välimiste ja 
sisemiste palede 
ehitus/viimistlus

• Akendele aknalaudade ja 
veeplekkide paigaldus

• Ustele lävepakkude paigaldus



2.1.2.1Rõdu piirete ja klaaside paigaldus

• Rõdu piirete 
korrastamine või uute 
paigaldamine

• Rõdu raamideta 
klaaside paigaldus



2.1.3 Fassaadi soojustussüsteemi paigaldus- soojustus, 
armeering , viimistluskrohv

• Soklisiini paigaldus

• Puhastatud võõpega
fassaadile soojustuse EPS või
jäikvilla paigaldus ja
tüübeldamine

• Armeerimiskrohvi
paigaldamine
armeerimisvõrgule ,
viimistlus

• Viimistluskrohvi paigaldus



2.1.4.Fassaadi soojustussüsteem paigaldus-soojustus 
karkasi vahel, tuuletõkkeplaat ,dekoratiivplaat

• Puitkonstruktsioonil

• soojustusisolatsiooniga TEMPSI

• VARIO fassaadi ristlõige

• Legend:

• 1. Horisontaal või vertikaal 
puitprofiilid

• 2. Vertikaalsed või horisontaal 
puitlatid 100x25-

• tuulutus

• 3. Vertikaalsed või 
horisontaapuitlatid 50x25-

• tuulutus

• 4. Kandekonstruktsioon

• 5. Soojusisolatsioon

• 6. TEMPSI tsementkiudplaat



2.1.4.1.Fassaadi soojustussüsteem paigaldus-soojustus 
karkasi vahel, tuuletõkkeplaat ,dekoratiivplaat



2.1.5Lamekatuse soojustus ja SBS kattega katmine ja 
tuulutite paigaldamine

• Vana katusekatte augustamine

• Katuse soojustamine villaga 
k.a tuulutussoontega vill

• Katusetuulutite paigaldamine

• Ventilatsioonikorstnate 
renoveerimine ja 
kanalituulutite paigaldus

• SBS katte paigaldamine

• Parapeti ehitamine, 
soojustamine

• Katusele turvaelementide 
paigaldamine



2.1.6.Viilkatuse puit konstruksiooni ankurdus ja 
katusekatte ja tuulekasti paigaldus ning puistevillaga 
pööningu soojustamine. Vihmavee süsteemi  paigaldus

• Müürilattide paigaldus

• Sarikate ,talade paigaldus

• Roovituse paigaldus

• Tuuletõkkeplaadi paigaldus

• Katusekatte (plekk, eterniit, kivi)  
paigaldus ja otsaseinte  ehitus

• Tuulekasti paigaldus 

• Pööningule käiguteede ehitus

• Pööningu soojustamine 
puistevillaga

• Katusele vihmavee süsteemi 
turvaelementide paigaldamine



2.2.üldkasutuses olevate ruumide  remont 
(sissepääsud, trepid, tamburid) , varikatuste 
paigaldus.
• Treppikoja sissepääsude 

remont(varikatused,trepimademed
,käsipuud

• Trepikodade 
sanitaaremont,juhtmete
süvistamine  seina

• Pööningu,katuseluukide koos 
redelitega  asendamine

• Trepikoja akendele aknalaudade 
paigaldamine

• Trepi käsipuude paigaldamine



2.3. Küttesüsteemi renoveerimine/paigaldamine

• Soojussõlme,katla(gaas,pellet
,soojuspump) renoveerimine 
/uue paigaldus

• Küttemagistraalide 
renoveerimine

• 1-toru või 2-toruküttesüsteemile 
küttepüstikute ja radiaatorite 
paigaldamine

• Küttesüsteemi pesemine 
,survestamine ja 
tasakaalustamine

• Soojussõlme automaatika ja 
kaugjälgimis süsteemi 
paigaldamine



2.3.1.Lokaalsed õli-, elektri-, gaasi- , puidu-, pelleti
kateldega küttesüsteemid  

Gaasikatlaga küttesüsteem Elektrikatlaga küttesüsteem



2.3.2. Lokaalne vesi-vesi soojuspumbasüsteem

1.Pinnasekollektor h:0,9-1,3m;l:1,0-1,2m; 
1ha-250kW; t=5-6C;
2.Spiraalkollektor h:0,9-1,3m+ 2-3m 
spiraal d=600 mm; 2m spiraal 300W 
3.Energiapuurkaev d=140 mm;l:15m ; h: 
kesk 15m; 2 ja3toru 40x2,4; 4toru 32x2,2
+raskused  12kg/100m

4.Põhjavee avatud süsteem-2 puurauku l:20 
m;  jahut.3-4C.Tootlik 8kW-1,5m3/h,18kW-
3,2m3/h
5.Avatud veekogu kollektor- plastiktoru 
paigaldatakse liinidena või ringikujuliselt 
aasadena



2.3.2.1. Lokaalne maakütte soojuspumbasüsteem 



2.3.2.2.Lokaalne maakütte  soojuspumbasüsteem  koos ventilatsiooni 
soojustagastusega



2.3.2.2.1. Lokaalne maakütte  soojuspumbasüsteem  koos 
ventilatsiooni soojustagastusega

KÜ Mööblimaja;Anija vallas,3 korruseline 18 korterit elamu 
paigaldatud: SP Gapsal 42 kW,  ventilatsiooniseade VS-21-R-C 
kompl.;pinnasekollektorit 2400m 

Soojuspumpadega toodetud ja tarbitud soojust maja kütte ja 
soojavee tegemiseks 61,6 MWh/ aastas, COP 
3,0,elektritarbimine 20,5 MWh/ aastas
Soojuse hind 36,7€/MWh



2.3.3.  Lokaalne õhk-vesi soojuspumba süsteem



2.3.4 Soojussõlm .kütte ja soojaveesüsteem ning   
kaugküttesüsteem

2.3.4.1. Soojussõlm

Soojussõlm on tööstuslikult toodetud mõõtesõlme,

tarbevee- ventilatsiooni- ja küttesüsteemi ning
paisumisseadmetega liidetud seadmete tervik, mis sisaldab
endas soojusvaheteid, primaar- ja sekundaar poole
reguleerimisseadmeid, pumpasid, mõõteseadmeid, ventiile
ja muud toruarmatuuri ning vajalikku torustikku.
Soojussõlme abil kantakse kaugküttevõrgust saadav
soojusenergia üle hoone kütte- ja sooja tarbevee võrku ning
reguleeritakse kütte ja sooja tarbevee temperatuuri
vastavalt vajadusele



2.3.4.2. Soojussõlm 

Soojussõlme soojusvaheti
Soojussõlme automaatika ja JK 
kilbid



2.3.4.3 Hoone kütte ja soojaveesüsteem

• Hoone küttesüsteem, mis on ühendatud soojussõlmega, 
koosneb magistraaltorustikust , küttepüstikustest  ja 
küttekehadest tagamaks sisekliima tingimustele vastava 
temperatuuri ruumides

• Hoone sooja tarbevee süsteemi, mis on ühendatud 
soojussõlmega, eesmärgiks on tagada soe vesi erinevatel
tarbimistel ja ettenähtud temperatuuril (tavaliselt 55C)

• Hoone küttesüsteem ja sooja tarbevee süsteem on 
energiasäästlikud, kui nad tagavad maksimaalse tulemi 
hoones kaugküttesüsteemist võetava minimaalse energiaga 
puhul ( sõltuvalt  väliskeskkonna temperatuurist)



2.3.4.4 Kaugküttesüsteem

• Kaugküttesüsteem- soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise 
tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise, 
jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seotud 
ehitised

• Kaugküttesüsteem-koosneb (õli-, gaasi- , puidu-, pelleti) 
katlamajast ja kaugküttetrassist-(dest), milles voolav 
soojusekandja (pehmendatud vesi)  annab üle katlamajas  
soojendatud vee soojusenergia  läbi soojussõlme hoonete  
kütte ja soojavee süsteemidele

• Kaugküttesüsteem on energiasäästlik kui soojuskaod on 
süsteemis minimaalsed ja üleantav soojusenergia kogus 
maksimaalne (sõltuvalt väliskeskkonna temperatuurist)



2.4.   ventilatsioonisüsteemi renoveerimine/ 
paigaldamine
1. Ventilatsioonilõõride kaardistus ja puhastamine.

2. Ventilatsiooni tööd korterites. Värskeõhu kanalite ja lõõride
puurimine.Torustiku,tuletõkke-,reguleerklappide ja plafoonide
paigaldus. Korteripõhiste ventilatsiooniseadmete paigaldamine

3. Ventilatsioonitööd fassaadil ja trepikojas. Värskeõhu kanalite
puurimine. Fassaadile ventilatsioonitorustiku paigaldus.
Trepikojas asuvate kortereid ühendavate ventilatsiooniseadmete
paigaldamine

4. Ventilatsiooni tööd keldris, pööningul, katusel. Tsentraalse
ventilatsioonitorustiku paigaldus ja ühendamine
ventilatsioonikorstnate ja fassaadile ventilatsioonitorustikuga ning
liitmine (soojustagastusega ) ventilatsiooni seadmega/tega

5. Sundventilatsiooni süsteemi mõõdistamine ja tasakaalustamine



2.4.1. Soojustagastusega ventilatsiooni lahendused

2.4.1.1 Korteripõhise  ventilatsiooniseadmetega soojustagastusega 
sisse puhke ja väljatõmbe  ventilatsioonisüsteem

2.4.1.2.Tsentraalse ventilatsiooniseadmetega soojustagastusega 
sisse puhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteem

2.4.1.3. Tsentraalse ventilatsiooniseadmetega  ja soojuspumpadega 
soojustagastusega ventilatsioonisüsteem

2.4.1.4 Soojustagastusega ventilatsiooni lahenduste võrdlus



2.4.1.1. Korteripõhise ventilatsiooniseadmega soojustagastusega 
sissepuhke väljatõmbe ventilatsioon



2.4.1.1.1.Korteripõhise ventilatsiooniseadmega soojustagastusega 
sissepuhke väljatõmbe ventilatsiooni joonis



2.4.1.2.Tsentraalse ventilatsiooniseadmega soojustagastusega
sissepuhke väljatõmbe ventilatsioon



2.4.1.2.1Tsentraalse ventilatsiooniseadmega soojustagastusega
sissepuhke väljatõmbe ventilatsiooni joonis



2.4.1.3 Tsentraalse ventilatsiooniseadmetega  ja soojuspumpadega 
soojustagastusega ventilatsioonisüsteem  põhimõtteline skeem



2.4.1.3.1.Tsentraalse ventilatsiooniseadmetega  ja soojuspumpadega 
soojustagastusega  ventilatsioonisüsteemi joonis 

ventilatsioonisüsteem joonis



2.4.1.3.2.Soojustagastusega ventpüstikute põhine, Heatcatcher
seadmetega ventilatsioonisüsteem



2.4.1.3.3.Soojustagastusega tsentraalne, VTS seadmetega 
ventilatsioonisüsteem



2.4.1.3.4.Soojustagastusega tsentraalne, Pilpit seadmega 
ventilatsioonisüsteem  jälgitav Ounetist



2.4.1.4. Soojustagastusega ventilatsiooni lahenduste võrdlus

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

kuud)
• soojusenergia hind   õhu eelsoojenduseks  sõltub kütteperioodil ventilatsiooni 

soojusvaheti kaudu tarbitavast soojusest.



2.5 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine

• Vee-ja kanalisatsiooni püstikute šahtide 
avamine ja sulgemine

• Vee(külm, soe,tsikulatsioon)- ja 
kanalisatsiooni torustiku 
vahetus/isoleerimine ja liitumised 
korteritorustikuga 

• Soojavee toruarmatuuri  ühendamine 
soojussõlme soojusvahetiga , 
tasakaalustamine

• Veemõõtjate ja potentsiaali ühtlustuse 
paigaldus 

• Vee-ja kanalisatsiooni magistraalide 
vahetus ja liitumised

• Kanalisatsiooni ja sadevee liitumised 
sadeveekaevudega

• Kanalisatsiooni soojusvahetite 
paigaldamine(vajadusel)



2.5.1 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine



2.6.Liftide renoveerimine/paigaldamine

• Olemasolevate liftide 
veomehhanismide ja 
liftikabiini renoveerimine

• Uute liftide 
paigaldamine(Kone, 
Scindler) olemasolevasse 
liftiavasse 



2.7.elektrisüsteemi renoveerimine

• Peakilbi ja korterite jaotuskilpide 
renoveerimine koos kaabelduse 
kaabelduse süvistamisega

• Uue JK paigaldus 
soojustagastusega 
ventilatsioonisüsteemile

• Valgustuse renoveerimine  
pööningul ,trepikojas, 
sissepääsul, keldris .Uute 
välisvalgustite paigaldus



2.8.nõrkvoolu ja automaatika süsteemide 
paigaldamine

• Kontrolleri paigaldamine 
ventilatsiooni seadmele ja 
soojussõlmele

• Andurite ,mõõteriistade ja 
kaabelduse paigaldamine 
ventilatsiooni seadmele ja 
soojussõlmele ja 
soojuspumpadele

• Automaatikakilbi paigaldamine

• Ruuteri paigaldamine 
internetiühenduse saamiseks



 

  
 

 
 

 
 

2.8.1 Soojustagastusega  tsentraalne ,Pilpit seadmega 
ventilatsioonisüsteemi skeem Ounetis



2.9  taastusenergia süsteemide paigaldus

1. päikesepaneelide
paigaldamine

2. päikesekollektorite
paigaldamine









3. Korterelamu renoveerimise eelarve ning
energia ja rahaline sääst

3.1 Korterelamu renoveerimise eelarve. Saavutatav energiamärgis C
Korterelamu 5 korrust 60 korterit,3300 m2 renoveerimise maksumus 1 000 000 Eur

3.1.1 Välisrajatised(ettevalmistus,lammutus,sissepääsud,välisvõrgud,pinnakatted)-
46 000 Eur

3.1.2 Alused ja vundamendid-22 000 Eur

3.1.3 Kandetarindid (välisseinad- villa soojustus ja plaat; lodžad- villa soojustus ja 
krohv )- 230 000 Eur

3.1.4 Fassaadielemendid(rõdu/lodža- ja aknaklaasid,välisuksed, rõdude/lodžade 
renoveerimine)-170 000 Eur

3.1.5 Katusetarindid-90 000 Eur

3.1.6 Ruumitarindid ja pinnakatted (siseseinte ja lagede viimistlus)-22 000 Eur

3.1.7 Sisustus ,inventar, seadmed (ventilatsiooni šahtide  soojustamine 
puhastamine)-11 000 Eur

3.1.8 Tehnosüsteemid

3.1.8.1 Veevarustus (külm ja soe vesi) 41 000 Eur



3.1 Korterelamu renoveerimise eelarve. Saavutatav energiamärgis C

3.1.8.2 Kanalisatsioon - 22 000 Eur

3.1.8.3 Soojussõlm( SS,toruarmatuur,pumbad,soojusarvesti jm.)- 16000 Eur

3.1.8.4 Soojuspumbasüsteem( soojuspumbad, mahutid, toruarmatuur, 
soojustagastustorustik jm)-36 000 Eur

3.1.8.5 Küte( magistraalide ja püstikute torustik,värskeõhu radiaatorid ja 
termostaadid)-112 000 Eur

3.1.8.6 Ventilatsiooniseadmed ja ventilatsioonitorustik-66 000 Eur

3.1.8.7 Tugevvoolupaigaldis(peakilp, jaotuskilbid(JK) trepikodades, 
soojustagastus süsteemi JK,maanduskontuur- 21 000 Eur

3.1.8.8  Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika (Soojussõlm, 
soojuspumbad,veemõõtjad,fonolukk,päikesejaam)-14 000 Eur

3.1.8.9 Päikesejaam- 19 000 Eur

3.1.9 Ehitusplatsi korralduskulud(Soojakud,piirded ,tellingud j.m)-32 000 eur

3.1.10 Ehitusplatsi üldkulud(Juhtimiskulud,kindlustus, garantiiaja tagatis)-30 
000 Eur



3.1.1 Renoveerimislaenu kalkulatsioon  omafinanseeringa
(s.h.toetus 40%)

Renoveerimislaenu kalkulatsioon
(Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest)
Aadress: KÜ 5 korrust 60 korterit 
Renoveerimise maksumus: 1 000 000,00 EUR
Omafinantseering (sh toetus): 400 000,00 EUR (40,00%)
Laenu summa: 600 000,00 EUR
Tagasimakse periood: 240 kuud
Maksepuhkus: ei soovi
Intressimäär: 3,50 %

Taotletava laenu kuumakse 1 m2 kohta (korterite üldpinna 3300 m2 korral):
1,05 EUR/m2.

Vajalik remonditasu kuumakse 1 m2 kohta arvestades laenumakset ja reservi:
1,24EUR/m2.

Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku
1. 600 000,00 1 729,76 1 750,00 3 479,76

KOKKU --- 600 000,00          235 142,99            835 141,99



3.1.2. Renoveerimislaenu kalkulatsioon  omafinanseeringuta
(s.h.0%toetus)

Renoveerimislaenu kalkulatsioon
(Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest)
Aadress: KÜ 5 korrust 60 korterit 
Renoveerimise maksumus: 1 000 000,00 EUR
Omafinantseering (sh toetus):          0,00 EUR (0,00%)
Laenu summa: 1 000 000,00 EUR
Tagasimakse periood: 240 kuud
Maksepuhkus: ei soovi
Intressimäär: 3,50 %

Taotletava laenu kuumakse 1 m2 kohta (korterite üldpinna 3000 m2 korral): 1,76 
EUR/m2.
Vajalik remonditasu kuumakse 1 m2 kohta arvestades laenumakset ja reservi: 2,07 
EUR/m2.

Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku
1 1 000 000,00 2 882,93              2 916,67 5 799,60
KOKKU --- 1 000 000,00 391 903,32 1 391 903,32



3.2 Korterelamu renoveerimise eelarve. Saavutatav energiamärgis D

Korterelamu 5 korrust 60 korterit ,3300 m2 renoveerimise maksumus  940 000 
Eur

3.2.1Välisrajatised(ettevalmistus,lammutus,sissepääsud,välisvõrgud,pinnakatted)-
46 000 Eur

3.2.2 Alused ja vundamendid-22 000 Eur

3.2.3 Kandetarindid (välisseinad- villa soojustus ja plaat; lodžad- villa soojustus ja 
krohv )- 230 000 Eur

3.2.4 Fassaadielemendid(rõdu/lodža- ja aknaklaasid,välisuksed, rõdude/lodžade 
renoveerimine)-170 000 Eur

3.2.5 Katusetarindid-90 000 Eur

3.2.6 Ruumitarindid ja pinnakatted (siseseinte ja lagede viimistlus)-22 000 Eur

3.2.7 Sisustus ,inventar, seadmed (ventilatsiooni šahtide  soojustamine 
puhastamine)-11 000 Eur

3.2.8 Tehnosüsteemid

3.2.8.1 Veevarustus (külm ja soe vesi) 41 000 Eur



3.2 Korterelamu renoveerimise eelarve. Saavutatav energiamärgis D

3.2.8.2 Kanalisatsioon - 22 000 Eur

3.2.8.3 Soojussõlm( SS,toruarmatuur,pumbad,soojusarvesti jm.)- 16000 Eur

Soojuspumbasüsteem( soojuspumbad, mahutid, toruarmatuur, 
soojustagastustorustik jm)-36 000 Eur

3.2.8.4 Küte( magistraalide ja püstikute torustik,värskeõhu radiaatorid ja 
termostaadid)-112 000 Eur

3.2.8.5 Ventilatsiooniseadmed ja ventilatsioonitorustik-66 000 Eur

3.2.8.6 Tugevvoolupaigaldis(peakilp, jaotuskilbid(JK) trepikodades, 
soojustagastus süsteemi JK,maanduskontuur- 21 000 Eur

3.2.8.7  Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika (Soojussõlm, 
soojuspumbad,veemõõtjad,fonolukk,päikesejaam)-9 000 Eur (14 000)

Päikesejaam- 19 000 Eur

3.2.9 Ehitusplatsi korralduskulud(Soojakud,piirded ,tellingud j.m)-32 000 eur

3.2.10 Ehitusplatsi üldkulud(Juhtimiskulud,kindlustus, garantiiaja tagatis)-30 
000 Eur



3.2.1 Renoveerimislaenu kalkulatsioon  omafinanseeringuta (s.h. 
30%toetus)

Aadress: KÜ 5 korrust 60 korterit 
Renoveerimise maksumus: 940 000,00 EUR
Omafinantseering (sh toetus): 282 000,00 EUR (30,00%)
Laenu summa: 658 000,00 EUR
Tagasimakse periood: 240 kuud
Maksepuhkus: ei soovi
Intressimäär: 3,50 %

Taotletava laenu kuumakse 1 m2 kohta (korterite üldpinna 3000 m2 korral):
1,16 EUR/m2.

Vajalik remonditasu kuumakse 1 m2 kohta arvestades laenumakset ja reservi:
1,36 EUR/m2.

Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku
1 658 000,00 1 896,97 1 919,17 3 816,13
KOKKU --- 658 000,00 257 872,39 915 872,39



3.2.3. Renoveerimislaenu kalkulatsioon  omafinanseeringuta (s.h. 0 % 
toetus)

Renoveerimislaenu kalkulatsioon
(Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest)
Aadress: KÜ 5 korrust 60 korterit 
Renoveerimise maksumus: 940 000,00 EUR
Omafinantseering (sh toetus): 0,00 EUR (0,00%)
Laenu summa: 940 000,00 EUR
Tagasimakse periood: 240 kuud
Maksepuhkus: ei soovi
Intressimäär: 3,50 %

Taotletava laenu kuumakse 1 m2 kohta (korterite üldpinna 3000 m2 korral):
1,65 EUR/m2.

Vajalik remonditasu kuumakse 1 m2 kohta arvestades laenumakset ja reservi:
1,94 EUR/m2.

Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku
1 940 000,00 2 709,95 2 741,67 5451,62
KOKKU --- 940 000,00 368 389,12 1 308 389,12



3.2.4 Renoveerimislaenu kalkulatsioonide võrdlus KÜ Rakvere Võidu 
88 näitel

Hoone saavutatav energiamärgis C
Renoveerimise maksumus:1 000 000,00 EUR, toetus 40%
Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku
1. 600 000,00 1 729,76 1 750,00 3 479,76

KOKKU --- 600 000,00          235 142,99            835 141,99
Renoveerimise maksumus:1 000 000,00 EUR, toetus 0%
Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku
1 1 000 000,00 2 882,93              2 916,67 5 799,60
KOKKU --- 1 000 000,00 391 903,32 1 391 903,32

Hoone saavutatav energiamärgis D
Renoveerimise maksumus:940 000,00 EUR, toetus 30%
Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku
1 658 000,00 1 896,97 1 919,17 3 816,13
KOKKU --- 658 000,00 257 872,39 915 872,39
Renoveerimise maksumus:940 000,00 EUR, toetus 0%
Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku
1 940 000,00 2 709,95 2 741,67 5451,62
KOKKU --- 940 000,00 368 389,12 1 308 389,12



35 °C 

3D

Soojusenergia kadu läbi piirete 
kogus:300 MWh/a ;     470 MWh/a
osakaal: 60%           ; 65% 
maksumus: 22200 €/a; 24050 €/a

Soojusenergia kadu õhuvahetusest 
kogus:100 MWh/a  ;   155 MWh/a 
osakaal: 20%             ;   21% 
maksumus:7400 €/a ;  7770 €/a 
Õhuvahetuse kordsus 0,35

Soojusenergia kadu heitveega 
kogus:100 MWh/a ;  100 MWh/a 
osakaal: 20%            ;  14% 
maksumus:7400 €/a ; 5180 €/a 

Soojusenergia

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

3.3.Renoveerimata korrusmaja ühe aasta 
soojusbilanss ja kütte maksumus

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

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

Hoone 3000m2

Kaugkütte 
hind:74€/MWh



Soojusenergia kadu läbi piirete 
kogus:75 MWh/a ;  122 MWh/a 
osakaal: 25%         ;  30%
maksumus:5550 €/a; 6687 € /a

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

3.5.Renoveeritud hoone ühe aasta soojusbilanss ja 
kütte maksumus

Soojusenergiakadu õhuvahetusest 
kogus:125 MWh/a  ; 183 MWh/a 
osakaal: 41,7%         ; 45%
maksumus:9250 €/a; 10032 € /a
Õhuvahetuse kordsus 0,5

Soojusenergia kadu heitveega 
kogus:100 MWh/a   ;  100 MWh/a
osakaal: 33,3%          ;  25%
maksumus:7400 €/a; 5481 €/a; 

Klass D. Tasakaalu 
temperatuur 12 °C
Hoone temperatuur 
21 °C
Soojusenergia kokku: 
405 MWh/a
maksumus: 22200 €/a

Hoone 3000m2

Vabasoojusenergia  (päike, 
inimene,olmeelektroonika)
kogus: 225 MWh/a
Kadu õhuvahetus kordsuse 
suurenemisest kogus:-120 MWh/a
maksumus: 0 €/a

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

Kaugkütte 
hind:74€/MWh



Soojusenergia kadu läbi piirete 
kogus:75 MWh/a ;  122 MWh/a 
osakaal: 25%         ;  30%
maksumus:4308 €/a; 5170 € /a

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

3.4.Soojustagastus ventilatsioonisüsteemiga  varustatud renoveeritud 
hoone ühe aasta soojusbilanss ja kütte maksumus

Soojusenergiakadu ventilatsioonist 
kogus:125 MWh/a  ; 183 MWh/a 
osakaal: 41,7%         ;  45%
maksumus:7185 €/a; 7754 € /a
Õhuvahetuse kordsus 0,5

Soojusenergia kadu heitveega 
kogus:100 MWh/a   ;  100 MWh/a
osakaal: 33,3%          ;  25%
maksumus:5738 €/a; 4308€ /a

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

Hoone 3000m2

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

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

Kaugkütte 
hind:74€/MWh

Soojusenergia
ventilatsioonist
kogus:           150 MWh/a 
osakaal:         50% 
maksumus:   6135 €/a
soojusehind:   40,9 €/MWh
sääst :             4965 €/a



3.6. Renoveeritud korterelamu energia ja rahaline säästu näitajad
Näitajad Renoveeritud C 

energiamärgisega 
elamu

Renoveeritud D 
energiamärgiseg
a elamu

Energiasääst aastas MWh piirete soojustamisest 
(küte+ vabasoojus)

348 348

Rahaline sääst aastas EUR piirete 
soojustamisest(küte/küte+ vabasoojus)

18881€ 17363€

Energiasääst aastas MWh  ventilatsiooni 
soojustagastusest

122 -33

Rahaline sääst aastas EUR ventilatsiooni 
soojustagastusest

4965€ -2170€

Rahaline sääst aastas päikesepaneelidest 1164€ -

Pangale maksed aastas  EUR koos intressidega 41757 € 45793€

Panga maksete ja rahalise säästu vahe aastas EUR 16747€ 30600€

Pangale laenu kuumakse 1 m2 kohta EUR / koos 
reserviga(15%)

1,05/1,24 € 1,16/1,34 €

Renoveerimise kuumakse arvestades säästu 
1 m2 kohta EUR /koos reserviga  (15%) 

0,423/0.486 € 0.773/0.888€



Lembit Ida      tehniline.konsultant@gmail.com  
FIE +372  5306 5737

Kadaka tee 5,Tallinn,10621


