
Korterelamu ja selle renoveerimine (Rootsis)
 

Tüüpiliste 1960-datel ehitatud korterelamute infrastruktuuri, see on torustike ja elektrijuhtmestiku 
ning ka vannitubade hüdroisolatsiooni kvaliteet on esialgselt olnud väga hea. Vanimad neist 
majadest on üle 50 aastased ja nende süsteemide eluiga hakkab jõudma lõpule. Nende aastate suurte 
ehitusmahtude üks tulemeid praegu on, et renoveerimisvajadus kasvab kiiresti suureks. Ehitus- ja 
planeerimisamet (Boverket) on arvestanud, et sellega toime tulemiseks peab renoveerimise tempo 
tõstma praeguselt 20-25 000 korterilt aastas 65 000 ni.

Vee- ja niiskuskahjustused on ilmekaks indikaatoriks renoveermisvaajduse tekkimsele. Kui 
veekahjustuste hulk hakkab dramaatiliselt tõusma näitab see, et ka teiste hoone komponentide 
eluiga on jõudmas lõpule ja on aeg hakata mõtlema renoveerimisele. Siit võib järeldada teisipidi, et 
kui hoonete renoveerimist kaua edasi lükata, hakkavad tihenevad veekahjustused tekitama 
märkimisväärset materiaalset kahju.

Rootsi kõige tüüpilisem maja on betoonelementidest. Selle välisseinte isolatsiooni paksus on ca 10 
cmi paks ja laepealsel 15 cm. Tänaste nõuete kohaselt peaksid need paksused olema vastavalt 20 cm 
ja 40 cm. Rõdude ja vahelagede kinnituskohad moodustavad tõsiseid külmasildu, sest on kaetud 
ainult õhukese soojaisolastioonikihiga kui üldse. Akende U-väärtus on ca 3,0 praegu nõutava 1,2-ga 
võrreldes. Enamasti ei ole välispiire ka kuigi õhutihe. Ventilatsioon on valdavalt loomulik. 
Hilisematel hoonetel tuli kasutusele ka mehaaniline väljatõmmeii. Soojatagastus oli selle aja 
elamutes äärmiselt harvaesinev.

Praegusel ajal erinevad nendes majades ruumide temepratuuri suuresti vastavalt sellele kui kaugel 
soojasõlmest või jaotusmagistraalist keegi elasiii. Ka jaotussüsteemi torud ise on halvasti isoleeritud. 
Sooja vee tarbimine on kõrge kuna puudusid tsirkulatsioonipumbad. 

Keskmine korter tarbib soojust 220 kWh/a.m² ja see 
jaotub:
125 kWh/a.m² – radiaatorid
40 kWh/a.m² – soe vesi
20 kWh/a.m² – üldelekter
35 kWh/a.m² – olmeelekter

Energia tarbimise vähendamiseks on vältimatu kompleksne lahendus – ja meetmeid tuleb rakendada 
õiges järjekorras!

Äsja kirjeldatud Rootsi tüüpiline elamu on jõudnud vanusesse, kes on vajalik ehituse enda ja 
tehnosüsteemide renoveerimine. Ühtlasi on see sobivaim hetk hoone energeetilise tõhususe 
parandamiseks. Igatahes ei tuleks oodata ajani, mil väiksemad remonditööd muutuvad vältimatuks, 
mis tõstab kogu töö hind. Ühtlasi on võimalik õppida teiste kogemustest, sest selle perioodi majad 
on omavahel väga sarnased. Et energiatõhus renoveerimine saaks tehtud optimaalsete kuludega, 
peab järgima õiget tööde järjekorda:

1. Energiatõhususe aluseks ja esimeseks renoveerimisobjektiks on hoone piirded. Halvasti 
soojustatud ja tuult läbi laskvad piirded nõuavad võimsamat küttesüsteemi. Lisaks kipuvad 
halvasti soojustatud seinte sisepinnad olema külmad mis tähendab, et mugavustunde 



hoidmiseks ruumis tuleb tõsta ruumi temperatuuri, mis veelgi suurendab vajadust 
küttevõimsuse järele.

2. Järgmiseks sammuks on kaaluda võimalikke meetmeid ventilatsioonisüsteemi osas. 
Ventilatsioon vajab õhu soojendamiseks palju kütteenergiat ning iga asjatult pöörlev 
ventilaator tarbib asjatult hulga elektrit. Teisest küljest ei tohi energiat kokku hoida 
ebapiisava ventilatsiooni kaudu. Korralik õhuvahetus on esmatähtis nii hoone kui elanike 
heaolu ja tervise jaoks.

3. Meetmed hoone piirete ja ventilatsiooni parandamiseks alandavad ilmselt oluliselt hoone 
soojuskoormust seega järgneb küttesüsteemi seadistamine selliselt, et oleks tagatud soojus ja 
mugavus igas hoone ruumis kus seda vajatakse. Küttesüsteem tuleb reguleerida kohe peale 
eelmiste meetmete võtmist. Vastasel juhul võib ette tulla olukord, kus soosjusenergiat kulub 
rohkem kui enne renoveerimist. 

4. Sooja vee tegemiseks vajaliku energia vähendamise meetmeid saab tegelikutl rakendada 
sõltumatult punktides 1-3 toodud meetmetest aga loogiline oleks need tööd ette võtta koos 
küttesüsteemi renoveerimisega. 

Alljärgnevalt on analüüsitud iga meetme energiasäästu efektiivsust. Tuleb tõdeda, et järgnev ei ole 
kindlasti lõplik nimekiri võimalikest meetmetest. Nii näiteks on võimalik kasutada 
päikesekollektoreid kütte- ja sooja vee süsteemi toetamiseks, soojustagastit kanalisatsiooni lastavast 
pesuveest soojuse eraldamiseks tagasi süsteemi ja palju muud sarnast.

1. Samm: Välispiirete tõhustamine

Energiatarbimise vähendamiseks tuleb kõigepealt vähendada soojakadusid läbi hoone 
piirdekonstruktsioonide. Lihtsamaid toiminguid nagu mitmesuguseid tihendamisi ja sulgemisi peab 
saama tehtud tavapäraste hooldustööde käigus aga et saada tegelikku säästu, selleks on vaja ette 
võtta oluliselt mahukamaid töid. Kui majal on kaldkatus, saab soojustuse paigutada lihtsalt sarikate 
vahele. Tavapäraselt on sarikate kõrgus ca 15 cm, mis jääb siis ka lisasoojustuse paksuseks. 
Kaldkatuse puhul on asi keerulisem, ent sellisel juhul tasub kaaluda hästi isoleeritud kaldkatuse 
rajamist ja nende alla mõnede korterite juurde ehitamist, mis võib katta osa remondikulusid. 

Seinte puhul on algupärasele soojustuse (Rootsis enamasti 10 cm - KV) kihtide lisamine nii kulukas 
ja tehniliselt keeruline, et kui just seina väliskiht ei vaja välja vahetamist, tuleb leida muid variante. 
Mõnedel juhtudel on fassaadi lisasoojustamine raskendatud ka muinsuskaitselistel põhjustel. 

Tavapäraste 60-70 aastate kahe raamiga akende u-väärtuseks võib lugeda 3,0 W/m²K.

Kui aknalengid ja -raamid on korras, on võimalik sellise akna soojapidavus tõsta kuni 1,0-ni, 
vahetades sisemise klaasi kahekordse paketi vastu, mis on täidetud inertgaasiga ja mille üks klaas 
on kaetud soojust peegeldava materjaliga. Kui 
akende seisukord eeldab nende välja 
vahetamist, tuleks uuteks akendeks valida 
sellised, mille u-väärtus oleks 0,7 või parem.

Sääst akende vahetamisest
Kui tavalised 3,0 u-väärtusega aknad 
korrastada tasemeni 1,0 või vahetada 0,7 u-
väärtusega akende vastu on sellest tulenev 
sääst 30 kWh/m²a. Seega langeb radiaatoritest 
vajatav soosjusenergia tasemeni 125 -> 95 
kWh/m²a



2. Samm: Ventilatsioonisüsteemi tõhustamine

Meede, mis kõige enam säästab soojusenergiat ventilatsioonisüsteemis, on väljuva õhu soojuse 
taaskasutamine. Kahjuks ei ole seda meedet võimalik rakendada loomuliku ventilastiooni 
süsteemide puhul. Veidi on võimalik vähendada talviseid soojakadusid üleventileerimise tõttu, kui 
paigaldada õhuniiskuse- või välistempratuuri-tundlikud väljalaskeventiilid. 

Elektri kulu ventilatsioonisüsteemis saab vähendada kui vahetada välja ventilaatorid uute ja 
energiatõhusate vastu ja paigaldada kaasaegne kontroll- ja juhtimisplokk. Surveanduritega 
väljatõmbesüsteem väldib ka liigset soojakadu üleventileerimise tõttu. Moodne tehnika võimaldab 
varieerida ventilatsiooniõhu voolu vastavalt aastaajale – talvel vähem ja suvel rohkem. Siiskui tuleb 
jälgida, et õhuvahetus ei langeks allapoole lubatava piiri.

Väljatõmbeventilastiooni puhul on võimalik tagastada õhus sisalduv soojusenergia soojuspumba 
abil. Soojuspumba aurusti paigutatakse väljasatatava õhu kanalisse ja see  alandab väljuva õhu 
temperatuuri 23 kraadilt 5-10 kraadini. Eraldatud soojust kasutatakse vee soojendamiseks 
soojaveesüsteemi või küttevee eelsoojenduseks või mõlemaks. Sellisel viisil on võimalik 
taaskasutada suur hulk soojusenergiat, kuid ei tasu unustada, et süsteem ise tarbib seejuures elektrit. 

Loomuliku või väljatõmbeventilastiooni asemele võib ehitada ka täistsükliga mehaanilise 
ventilatsiooni süsteemi koos soojatagastusega. Seda on võimalik projekteerida kahel viisil – 
paigaldades ühe tesentraalse agregaadi trepikoja või mitme kohta või siis kasutades väiksemaid 
agrgaate igale korterile või lausa toale eraldi. 

Energiakasutuse ja ekspluateerimise seisukohast on kasulikum üks tsentraalne seade, mis võtab 
kokkuvõttes ka vähem ruumi. Samas, kui soojusvaheti on mitmele korterile ühine, peab see olema 
ka olemlõhnade levimise vastu kaitstud. Millist tahes tüüpi seadet kasutada, on soojustagasti 
elektritarbimine märgatavalt väiksem kui väljatõmbe õhu soojuspumbal. Saams võimaldab 
soojusvaheti kasutada eraldatavat soojust ainult sissetuleva õhu soojendamiseks. Lihtsate 
vahenditega ei ole seda tagastatavat soojust võimalik kasutada sooja vee valmistamiseks.

Soosjusvaheti tüübi valikul tuleb võtta arvesse kõiki tegureid – nii seadmete suurust, nende 
hooldamise mugavust ning loomulikult ka kasutegurit ja seadmete tööks vajalikku elektrienergia 
hulka. 

Radiaatorid on dimensioneeritud selliselt, et need soojendaksid ka sisenevat õhku. Loomuliku- ja 



väljatõmbeventilastiooni puhul siseneb ju ruumi õhk samal temeperatuuril kui välistemperatuur. 
Niisuguses majas peavad radiaatorid olema märgatavalt suuremad ja võimsamad kui 
soojatagastussüteemiga varustatud majas, kus sisenev õhk on juba ette soojendatud ca 18ºC -ni. See 
on ka peamine põhjus, miks küttesüsteemi renoveerimise juurde ei tasu asuda enne kui ventilatsioon 
on renoveeeritud – ei ole teada, kui suurt 
soojusvõimsust on täpselt vaja.

Sääst soojatagastusest
Tõeliselt efektiivne soojatagastus 80% 
kasuteguriga vähendab ostetud energia 
vajadust küttesüsteemis ca 35 kWh/m²a võrra. 
Mõsitlikult kavandatud õhutorustiku ja targalt 
valitud seadmete elektritarbimine ei tohiks 
ületada 3 kWh/m²a. 

Küttesüsteemi soojusenergia tarve on nüüd 
125 -> 95 -> 60  kWh/m²a.

3. Samm: Küttesüsteemi renoveerimine

Alles pärast eelmisi samme on lõpuks aeg asuda küttesüsteemi enda renoveerimise või 
ümberseadiseadistamise juurde, et kohandada see muudatustega ehituse piiretes ja 
ventilastioonisüsteemis. Küttesüsteemi renoveerimine sisaldab ka selle tasakaalustamist, et vältida 
soojuse ülekulu korterites, kus temperatuur oli siiani liiga kõrge ja osa soojust tuli lihtsalt tänavale 
lasta.

Põhimõtteliselt balansseeritakse küttesüsteemi selliselt, et muudetakse torustiku ventiilide 
seadistust, mis reguleerivad sooja vee vooluhulka süsteemis. Seejärel reguleeritakse vastavalt 
ettenähtule ventiilid püstikutel, mis tavaliselt asuvad keldris ja alles seejärel reguleeritakse ventiilid, 
mis paiknevad iga radiaatori juures. Need viimased võimaldavad reguleerida igat radiaatorit 
ükshaaval. 

Tegelikus elus on ühe küttesüsteemi tasakaalustamine üpris keeruline töö. Kui muuta ühe ventiili 
asendit, siis tekitab see muutusi enam-vähem kogu süsteemis. Arvestades, et ventiilidele on 
enamasti avatud juurdepääs ja nende keeramine on lihtne, tuleb süsteemi tasakaalustada 



regulaarsete ajavahemike tagant. 

Tasakaalustamine ise energiat ei säästa. Sääst tuleb sellest, kui siseõhu temperatuur on ühtlane ja 
keskmine temperatuur hoones sellega langeb.  Balansseerimise viimane aste on alandada vee 
temperatuuri, mis jõuab radiaatoriteni – muuta küttekõverat. Boonusena langeb ka jaotustorude 
temepratuur ja seega soojuskadu torudest.

Suhteliselt suur energiasäästu potentsiaal on elanike tarbimisharjumuste muutmine – 
toatemperatuuri langetamine. Piirete soojustamine ja küttesüsteemi tasakaalustamine teevad selle 
võimalikuks. Kui välisseinte ja akende sisepindade temperatuur on kõrgem, saavutatakse sama 
mugavustase vähema sisetempratuutiga ja energiakuluga kui enne renoveerimist. Ühtlane 
temperatuuri jaotus kogu hoones välistab 
vajaduse ventileerida maja keskel asuvaid 
üleköetavaid ruume selleks et lasta välja liigset 
soojust.

Energiasääst küttesüsteemi renoveerimisest
Küttesüsteemi reguleerimisega võib säästa 
vähemalt 10 kWh/m²a alandades keskmist 
temperatuuri, vältides liigset ventileerimist ja 
vähendades soojakadu torustikust. Kütteenergia 
vajadus on nüüd vähenenud 125 -> 95 -> 60 -> 
50 kWh/m²a.

Sooja vee tarbimise vähendamine

Sooja vee valmistamine võtab suhteliselt suure osa tarbitavast soojusenergiast. Tegelikult on sooja 
vee tarbimine korruselamus suurem kui väikeelamus aga see ei ole mingi eraldi argument. 

Sooja vett võib säästa kahel täiesti erineval moel. Ilma tarbimisharjumusi muutmata saab vee kulu 
vähendada, kasutades sellist segisti düüsi, mis segab veejoa sisse õhku. Veejoa märgav toime on 
sama kui enne ent palju väiksema veekuluga. Alternatiivne viis on kuuma vee kulu ja tarbimise 
mõõtmine korteri kaupa ja vastavalt ka selle eest tasumise diferentseerimine. See meetod on 
osutunud väga tõhusaks viisiks sooja vee kulu vähendamisel. Meede eeldab, et mõõdikud on 
paigutatud iga tarbija juurde ja soovitavalt, et need oleksid kaugloetavad. Süsteem on tasuv, kui 
köögi ja vannitoa vesi läbib sama mõõdiku.

Energia sääst korterelamus koos sooja vee kokkuhoiuga.
Korteriviisilise mõõtmise ja õhku segava segistiga saab säästa 15 kWh/m²a soojusenergiat. On oht, 
et tarbijad võimaldavad eemaldada segisti otsikud ent efekt eraldi mõõtmisest jääb. 



KUI PALJU ON VÕIMALIK SÄÄSTA TÜÜPILISES ROOTSI KORTERELAMUS?

Kui ülaltoodud meetmeid rakendada õiges 
järjekorras, on võimalik soojaenergia kulu 
vähendada 90 kWh/m²a võrra 220-lt 130-
le. Seejuures on erinevate tarbijate osad 
järgmised:

Radiaatoritesse 50 kWh/m²a
Soojale veele 25 kWh/m²a
Üldelekter 20 kWh/m²a
Majapidamiselekter 35 kWh/m²a

Kõik kirjeldatud meetmed on reaalselt ellu viidavad. Arvestatud on, et neid rakendatakse 
tüüphoonele, mis on ehitatud 60-datel. Aga veel on võimalik teha.

VEEL ENAM ON VÕIMALIK SÄÄSTA FASSAADI SOOJUSTAMISEGA!

Siiani ei ole juttu olnud seinte täiendavast soojustamisest. Eriliselt kõrge hinna tõttu tuleks see 
meede kõne alla juhul, kui fassaad vajaks nii ehk teisiti renoveerimist. Kui see töö juba ette võtta, 
siis tasub soojustada tõhusalt – järgmine kord on fassaadi vaja uuendada ilmselt alles 50 aasta 
pärast. Lisaks – mida paksem isolatsioon, seda paremini on isoleeritud ka külmasillad. Lisades 
seintele 25 cm soojustust, langeb kütte vajadus drastiliselt. Muutus on silmaga nähtav, kui igasse 
korterisse installeerida individuaalne küttekulude mõõtur. 

Edasistest meetmetest tuleks järgmisena kaaluda päikesekollektori kasutamist sooja vee 
valmistamiseks. 

Energiasääst tüüpmajas peale olulislt 
isoleerimistja külmasildade 
elimineerimist.
Lisasoojustamisega saab küttekulusid 
vähendada 20 kuni 30 kWh/m²a. 
Päikesekollektor annab säästu sooja vee 
valmisamiseks 10-15  kWh/m²a ja 
majapidamiselektri kokkuhoiuvõimalus 
on 35-lt 25-le  kWh/m²a. Siit jääb 
ostetava energia hulgaks aasta mitte 
enam kui 90  kWh/m²a.



i Siinkohal avaldub põhiline erinevus Rootsi ja Eesti majade vahel – Eestis oli sel ajal levinud soojustuse paksuseks 
5cm.

ii Eestis mehaanilist väljatõmmet üldiselt ei kasutatud. 
iii Meie tingimustes on küttesüsteemi tasakaalust välja viimise põhjusteks ka stiihiline ja korrapäratu „remont“ - 

korteriomanike omaalgatuslik radiaatorite vahetamine, mille tulemusel paraneb soojavarustus remonditavas korteris 
kuid halveneb kõikides teistes. Juhul kui kõik korterid vahetaksid radiaatorid välja samaegselt, ei muutuks 
soojavarustuses midagi.


