Hoone energiaaudit ja termopildid
Näide
Näiteks, kui 100m2
eramu on kehvasti
soojustatud ja
kuulub F
energiaklassi,
siis energiakulu
aastas on 30000
kWh/a. Pärast
kõigi
energiasäästu
meetmete
rakendamist ja
soojustagastusega
ventilastioonisüsteemi paigaldamist
on võimalik
küttekulu
vähenemine üle
70%. Küttekulu
väheneb 9000 kWhle aastas.
Energiasäästu info:
www.kredex.ee/11223

Energiaaudit aitab hoonet energiasäästlikuks renoveerida.
- hoone andmed,
- tehniline olukord,
- energeetiline olukord.

Energiaaudit
Energiaaudit annab ülevaate hoone
tehnilisest seisukorrast ja
energiakadudest. Audit toob esile
renoveerimistööde prioriteedid koos
energiasäästu ja
tasuvusarvutustega.
Energiaaudit võib olla eelduseks
hoone renoveerimiseks vajaliku
laenu taotlemisel.

Energiaaudit
annab ülevaate
hoone tehnilisest
seisukorrast ja
energiakadudest

Hoone põhjalik energiaaudit peaks
sisaldama:
- torustike ning kütte-, ventilatsiooni- ja õhu
konditsioneerimissüsteemi uuringut,
- ehituskonstruktsioonide uuringut,
- elektri/automaatikasüsteemi uuringut.

Termopildistamine

Termopildistamise ehk
termograafia eesmärk on
tuvastada ehitise
konstruktsioonielementide
soojuspidavust. Termokaamera abil
on võimalik tuvastada külmasildu,
erinevate liitekohtade kvaliteeti ja samuti
soojusisolatsiooni olukorda. Vastvalminud
hoonete korral annab termopildistamine hoone
uuele omanikule ülevaate ehituse kvaliteedist ja
näitab, kas ehitaja on paigaldanud soojustuse
korrektselt.

Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest
komponentidest:
- hoone kirjeldus,
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Energiamärgis ja energiaklassid
Lisainfo
Energiamärgiseid
väljastavate
ettevõtjate ja
energiaaudiitori
te loeteluga
saab tutvuda
majandustegevuse
e-registris
aadressil:
mtr.mkm.ee

Kõigil müüdavatel ja ehitatavatel hoonetel peab olema energiamärgis
Mis on energiamärgis?

Kust saada energiamärgise?

Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju
hoone või selle osa (korter) tarbib energiat, mis
kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee
soojendamisele, ventilatsioonile ja
valgustusele.

Millistel hoonetel peab
olema energiamärgis?

Olemasolevatele hoonetele väljastab
energiamärgise energiaauditeid tegev või
energiamärgist väljastav ettevõtja ning kuni 2010.
aastani ka ehitiste ekspertiise tegev ettevõtja.
Uutele hoonetele väljastab energiamärgise
projekteerija. Kui ehitus on lõpetatud,
annab ehitaja energiamärgise hoone
Energiamärgise
omanikule üle koos muu ehitust
puudutava dokumentatsiooniga.
olemasolu peab

Olemasolevad hooned ja
korterid: Energiamärgis peab
tagama hoone
Kes peab tagama, et hoonel oleks
olema kõikidel hoonetel või
omanik
energiamärgis?
korteritel, mida soovitakse osta
või müüa peale 1. jaanuari 2009.
Uute hoonete puhul , mille projekteerimist
Müüja peab energiamärgise ostualustatakse 2009. aastal, peab energiatõhusus
müügitehingu toimumisel üle andma
olema projekteeritud selle ettevõtja või isiku poolt,
ostjale.
kes koostas hoone projekti.
Uued hooned: Energiamärgis peab olema kõikidel
Olemasolevate hoonete puhul peab energiamärgis
hoonetel, mille projekteerimist alustatakse. Sellisel
olema kõikidel hoonetel või nende osadel, mis on
juhul tuleb energiamärgis esitada kohalikule
ostetud pärast 1. jaanuari 2009. Hoone omanik
omavalitsusele ehitusloa taotlemisel.
peab tagama energiamärgise olemasolu.
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Madala energia maja
Kütte ja elektriarved 0 EUR ?
Null-energia maja
puhul on
eesmärgiks kogu
vajamineva elektrining soojusenergia
tootmine majas või
selle lähikonnas.
Ehk siis nullenergia maja
tähendab, et
energiakulud on
hoone omaniku
kontrolli all ja
ideaaljuhul
päikese- ja
tuuleenergiat
kasutaval majal
puuduvad
energiaarved üldse.
Passiivmaja info:
passiivmaja.ee

Passiivmaja aitab viia hoone küttekulud miinimumini
Passiivmaja on üks neid kontseptsioone,
Kuidas see saavutada?
mida on arendatud lähtudes
teaduslikust huvist, kui kaugele saab
Passiivmajades elavad pered
maja energiakulude vähendamisega
kulutavad täna reaalselt küttele 10
Passiivmajades
minna. Tavaliselt kütab maja
korda vähem, kui teiste uute
elavad pered
keskküttesüsteem koos torude,
majade omanikud. See on
radiaatorite ja õli- või
kulutavad täna reaalselt võimalik, kuna maja on:
gaasikatlaga. Sellise süsteemi
1) väga hästi soojustatud,
soojusvõimsus on ca 100 W/m2.
küttele 10 korda
See tähendab näiteks, et maja
vähem, kui teiste uute 2) see on ehitatud lisaks
soojana hoidmiseks peaks toa iga
õhutihedana,
ruutmeetri kohal põlema üks
majade elanikud
sajavatine pirn.
3) on ilma külmasildadeta,

Olematu küttekulu
Passiivmaja puhul on eesmärgiks, et soojakadusid
vähendatakse niipalju, et maja saaks ära kütta ainult
sissejuhitavat õhku soojendades. Hea ruumikliima
tagamise eesmärgil on passiivmajas vajalik
kontrollitud õhuvahetus, milleks kasutatakse
soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi. Tavalise
toa ärakütmiseks on vaja nüüd ainult 3 sajavatist
pirni. Sama tulemuse annavad näiteks ka
jõulukuusel põlevad 10 küünalt (1 küünal on 30W).

4) selle akende paigutus ja kvaliteet
võimaldab päikeseenergia passiivset ärakasutamist,
5) soe, mida muidu ventileerimisega majast välja
juhitakse, võetakse soojavahetiga tagasi
sissetulevasse õhku.
Passiivmaja võib olla nii kivi- kui puitkarkasshoone,
selle soojustus võib olla tehtud tavaliste
materjalidega.
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Vundamendi soojustamine
Sokli soojustus
Kui hoone
arhitektuur
võimaldab, on parim
viis vundamendi
soojustamiseks
katta see kogu
ulatuses
välispinnalt
soojustusplaatidega
kuni pinnase
külmumispiirini ja
seejärel sokliosa
viimistleda.
Selleks sobivad hea
soojapidavusega,
niiskusele ja
koormusele
vastupidavad
vahtpolüstüreenplaadid Estplast
EPS-120 Perimeeter,
mis kinnitatakse
vundamendi
vertikaalpinnale.

Vundamendi soojapidavaks tegemine vajab õigeid materjale
Vundamendi soojustamine on seotud
keerulisemate ja kallimate lahendustega
kui fassaadi soojustamine. Vundamendi
soojustamine võib olla 2-4 korda kallim
kui fassaadi soojustamine. Fassaadi
soojustust ei ole otstarbekas teha
allapoole kui 50 cm maapinnast.
Saavutatud soojustuseefekti võib ära
nullida maapinnast seina liikuma hakkav
niiskus.

muutunud praguliseks ja lubitsementmördi
on sadeveed vuukidest välja uhtunud.
Seega on lisaks vähesele
soojapidavusele vundament muutunud
ka üheks hoone loomuliku
Vundamendi
soojustus peab olema ventilatsiooni täiendajaks– külmal
välisõhul on ligipääs välispiiretesse ja
niiskuskindel
põrandate alla, jahutades neid ja
tekitades vundamendile lähedastes
tarindiosades niiskuskahjustusi.

Hüdroisolatsioon

Kuivendamine

Sokli soojustuseks ei ole soovitav kasutada valget
polüstürooli, kuna selle veeimamisnäitajad pole
enamusel juhtudel piisavalt head. Niiskunud
isolatsioon ei anna aga mingit soojustuse efekti.
Enne sokli soojustamist on vajalik teostada põranda
horistontaalne hüdroisolatsioon, vundamendi
vertikaalne hüdroisolatsioon ja taldmiku
horisontaalne hüdroisolatsioon.
Vana vundament
Paekividest või valubetoonist vanemate hoonete
lisasoojustuseta vundamendid on aja jooksul

Võimalusel, tuleks hoone ümber, vundamendi
taldmikust madalamale, paigaldada
kuivendustorustik pinnasevee ja sadevete
eemalejuhtimiseks, kuna liigne niiskus alus- ja
vundamendi konstruktsioonides vähendab nende
vastupidavust. Samuti juhib niiske keskkond soojust
märgatavalt paremini– seega suurenevad ka
soojakaod. Niiskuse leviku tõkestamiseks
kasutatakse hüdroisolatsioonivõõpa või
spetsiaalseid niiskustõkkematerjale, et vundamendi
pindu katta.
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Hoone üldine soojustamine
Kokkuhoid 70%
Hoone korraliku
soojustamise, akende
vahetuse ja
soojustagastusega
ventilatsiooni
paigaldamisega võib
saavutada vana maja
puhul kokkuhoidu
kütttekuludelt kuni
70%. Ligikaudne
investeering 1m2
renoveeritava pinna
kohta eramus on ca
3000 EEK. Ehk siis
100m2 maja puhul
koguinvesteering
ligikaudu 300000 EEK.
Lisainfo:
kokkuhoid.energia.ee

Enne hoone täielikku soojustamist on kasulik kõrvaldada sooja lekkekohad
Energia kokkuhoiule on omane, et peaaegu igas
majas saab 10- 30% küttesoojuse kulu vähendada
üsna väikese rahakuluga. Alles suuremad
säästusoovid nõuavad ka tõsisemaid
investeeringuid.

Uuringud
Enne remonditöödega alustamist on
kasulik teostada soojustehnilisi uuringuid.
Termografeerimine võimaldab avastada
soojalekke ja külmasildade kohad
kontaktivabal meetodil ilma piirdeid
lõhkumata.

· Niiskusealtides kohtades keemilise
mädanemisvastase kaitse puudumine.
· Madal soojapidavus, mis kohati on tingitud varem
kasutatud soojustusmaterjali allavajumisest või
ka niiskumisest ja mädanemisest või
algusest peale madalast soojapidavusest.
Kuni 30%
· Vähene heliisolatsioon.
· Suured talade läbivajumised või
kokkuhoidu
ebaühtlased vajumid.
minimaalsete
· Alumise korruse põranda, eriti pinnasele
kuludega
ehitatud või madala õhuruumiga laetalade
ja põranda mädanemine.

Millest alustada?

Puitehitiste enimlevinud vead ja kahjustused
· Katuste läbijooks ja toolvärgi mädanemine,
vihmaveetorude roostetamine ja puudumine ning
maja nurgaelementide mädanemine.
· Kõikvõimalike katteplekkide läbiroostetamine ja
kaetavate elementide mädanemine.
· Ümbritseva maapinna tõus ja soklilähedaste
elementide niiskumine ja mädanemine.
· Kivisokli hüdroisolatsiooni puudumine või
kõdunemine ning pinnasevee pääs seina
alumistesse elementidesse.

- panna korralikult sulguma ja avanema maja välisning keldriuksed;
- korrastada ukselukud ja tihendada liigsed pilud;
- paigaldada välisustele vedrusulgurid;
- korrastada keldri akende ja välisuste klaasid,
võimalusel vähendada nende pinda;
- parandada hoone karbi esmast seisukorda enne
põhjalikult ettevalmistatud renoveerimistööde
algust.
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Aknad
Akende tasuvus
Arvestades
soojusenergia
hindade kiiret
tõusu,
võimaldab
selline
investeering ca
30% võrra*
kõrgema
soetushinna
tagasi teenida
kõigest 8
aastaga.
Vanemate majade
korral võime
rääkida koguni
30-50%
toasoojast, mis
lihtsalt välja
„tuulutatakse”.

Lisainfo:
kokkuhoid.energia.
ee

Energiasäästlikud aknad annavad kokkuhoiu
Energiakandjate järjest kallinevas
kasutusele võetud hermeetilised klaaspaketid.
maailmas on akende üheks
Parimatel täna saada olevate
olulisemaks funktsiooniks
pakettklaasidega akende soojusjuhtivus on
soojusisolatsioon. Akna soojust
alla 1 W/m2 K ehk siis ligi 6 korda väiksem
Ühekordse ja parima
isoleerivaid omadusi
kui tavalisel ühekordse klaasiga aknal.
pakettklaasi
iseloomustatakse
soojusjuhtivuse vahe on Millest sõltub soojusjuhtivus?
soojusjuhtivusega U (sama, mis
kuni kuuekordne
K).
Klaaspaketi soojusjuhtivus sõltub klaaside
Soojusjuhtivuse U all mõistetakse
arvust, klaasi tüübist (tavaline klaas, erineva
soojushulka, mis ajaühikus 1 sekund
kiirgusteguriga selektiivklaas), klaaspaketi
läbib 1 ruutmeetri suurust pinda, kui
klaaside arvust, klaaspaketi õhuvahest,
temperatuuride erinevus pinna erinevatel
klaasilehtede vahelise gaasi liigist.
külgedel on 1 Kelvini kraad. Soojusjuhtivuse
mõõtühikuks on [ W/m2K ].

Soojusjuhtivus

Tellimine

Akende tellimisel on oluline silmas pidada, et akna
tootja annab U arvu kogu aknale koos raamidega.
Soojusjuhtivuse U väärtuste võrdlemine lubab
võrrelda erinevaid konstruktsioone soojusisolatsiooni Hoone puhul on oluline kogu aknakonstruktsiooni
soojusjuhtivus.
seisukohast. Näiteks on 4 mm ühekordse klaasi
soojusjuhtivuseks 5,5 W/m2 K. Klaasi paksuse
suurenedes see näitaja oluliselt ei muutu. Akna
soojusjuhtivuse oluliseks parandamiseks on
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Ventilatsioon ja sisekliima
CO2 mõõtmine
Halva
ventilatsiooniga
ruumides tõuseb
liiga paljude
inimeste
viibimimisel CO2
kontsentratsioon
ohtlikule
tasemele.
Ventileerimata
magamisruumis võib
CO2
kontsentratsioon
tõusta öö jooksul
eluohtlikule
tasemele. CO2
sisaldust õhus on
võimalik mõõta
vastavate
datalogerite abil.
Lisainfo:
feliton.ee/
ventilatsioon

Hea sisekliima tagamiseks on tähtis piisav õhuvahetus
Maja hea ruumikliima tagamiseks on
ventilatsiooniseadmed. Odavamaks ja mitte nii
vajalik madala energiakuluga kontrollitud
energiasäästlikuks lahenduseks on pärast
õhuvahetus. Kui lähtuda standardsest
hoone soojustamist ja õhutihedaks
Kogu õhk
õhuvajadusest 30 m3 inimese kohta
muutmist paigaldada igasse ruumi värske
tunnis ja eeldusest, et inimese kohta
õhu klapid, mis võimaldavad tagada
siseruumides peab
tuleb majas 30 m2, on värske õhu
piisava värske õhu juurdevoolu.
vahetuma 2 h
vajadus minimaalselt 1 m3/(m2 h).

jooksul

Õhuvahetus
Eluruumides on vajalik õhuvahetus ca 0,5×
tunnis ehk kogu ruumi õhk peaks vahetuma 2 tunni
jooksul ja on reeglina organiseeritud loomuliku
ventilatsiooni teel. Värske õhk pääseb
eluruumidesse mitmesuguste piirete ebatiheduste
kaudu – enamasti akende ja uste piludest ja
eemaldatakse köökide, vannitubade ja WC-de
väljatõmbeõhu kanalite kaudu. Kaasaegsete
tehnosüsteemidega varustatud majades püütakse
väljatõmbeventilatsiooniga eemaldatava ruumi- ja
õhusoojust ära kasutada sissepuhkeõhu eelsoojendamiseks. Parimad selleks kasutatavad
soojustagastite mudelid töötavad kasuteguriga üle
70 %. Energiasäästliku ja hästi soojustatud elamu
vältimatuks osaks on soojustagastusega

Sisekliima
korralikult töötav ventilatsioonisüsteem on vajalik
ka niiskuse hoonest väljaviimiseks. Niiskuse liigset
teket saab vältida näiteks hästi ventileeritava
kuivatusruumi kasutamisega. Siseõhu kvaliteedi
tagamiseks on soovitav kasutada looduslikke
materjale. Keemiliste naftatoodete baasil tehtud
viimistlusmaterjalidest lendub siseruumidesse
keemilisi ühendeid, mis võivad kehva ventilatsiooni
korral olla tõsiseks terviseriskiks. Loodusliku savi- ja
lubikrohvi kasutamine aitab ühtlustada niiskuse
taset ruumides.
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Ahi
Ahi energiasäästlikus hoones
Kui energiasäästliku

100m2 hoone
küttekuluks on 4000
kWh, siis kütmiseks on
aastas vaja vaid 3-4
rm kuivi küttepuid ja
ahju võimsusega 1-2
kW. Aasta kulu küttele
oleks seega sõltuvalt
rm puude hinnast
vahemikus 2300-4000
EEK/ 150-200 EUR.

Ahi energiasäästlikus hoones tagab sõltumatuse
Tõenäoliselt saab energiahindade tõustes ahi jälle
Kütteväärtus sõltub puidu niiskusest ja puidu liigist.
üheks eramuomanike populaarsemaks
Ahjule sobilikum küttepuu on kuiv lepp ja haab.
küttesüsteemiks. Kuna energiasäästlike hoonete
Soovitav küttepuu niiskus on mitte üle 30%.
küttevajadus on kordades väiksem, kui
eelmisel ahjude ajastul, siis kulub ahju
Pottahi
kütmisele nii puid kui aega samuti
oluliselt vähem. Ahjuga maja ei
Pottahi on üks vanimaid ahjuliike, mille
sõltu elektrivarustusest nagu
Ahjust saab taas
kolle ehitatakse šamott-tellistest ja lõõrid
enamik küttesüsteeme. Ahju
keraamilisest materjalist. Ahi salvestab
populaarne kütteviis
kasutegur oleneb ahju
soojuse ja annab selle ruumi tagasi
energiasäästlikes
konstruktsioonist ja kütmisviisist.
põhiliselt kiirgussoojusena.
hoonetes.
Kaasaegsete ahjude kasutegur
võib ulatuda kuni 95%-ni.
Standard
Ahju võimsus
Standard määrab kindlaks kahhel- ja tellisahju
Ahju võimsus sõltub ahju soojaks mineva pinna
parameetrid. Euroopa standard hakkas Eestis
suurusest ning ahju pinna ja ruumi temperatuuri
kehtima jaanuaris 2010. Standard määrab kindlaks
vahest. Mida suurem, massiivsem on ahi, seda
ahju minimaalse kasuteguri 78%, CO emissiooni
rohkem salvestab ta sooja, seega jahtub ehk kütab
1500mg/m3, NO2 225mg/m3, orgaaniliselt seotud
kauem. Rusikareegel: 1tonn ahju massi = 1kWh.
süsiniku 120 mg/m3 ja samuti tolmu 90mg/ m3.
Näiteks: 4-tonnine ahi on 4kWh. Korralikult ehitatud Standard sisaldab arvutusi ahju parameetrite
ahi peaks ühtlaselt soe püsima vähemalt ööpäeva.
määramiseks, mille aluseks on nimisoojusvõimsus,
mida valmistaja/pottsepp esitab. Seejuures on
Küttepuu
tegemist tellija poolt tellitud ja käsitööna valmistatud
ahjudega.
Küttepuu on üks odavamaid kütteliike arvestades
kütuse hinna ja kütteväärtuse suhet. Kuivade
halupuude kütteväärtus on 3.0-4.2 kWh/kg.
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Päikeseküte
Näide
Nelja elanikuga
maja sooja
tarbevee
tootmise
toetuseks sobib
ligikaudu 5 m2
pinnaga
plaatkollektor
koos
salvestuspaagiga
300-500 L.
Süsteemi
maksumus koos
pagaldusega on
sõltuvalt
tootjast
40000-60000 EEK.
Lisainfo:
www.sunheat.ee

Tasuta soe vesi päikesekollektorist
Päikeseküte ja päikeseelekter?

äraproovitud tehnoloogia. Päikeselistel
suvepoolaasta päevadel saab sooja tarbevee toota
ainult tasuta päikesenergiat kasutades.

Need on kaks erinevat tehnoloogiat, mis
mõlemad paigaldatakse reeglina
katusele ja kasutavad
päikesenergiat. Päikesekütte
Päikesekollektor
süsteem kasutab sooja tootmiseks
võib anda kuni poole
päikesekollektoreid, mis toodavad
aastasest sooja
sooja tarbevett.

Kuhu sobib?

Ühendamiseks muu küttesüsteemigabiokütte katlad ja maaküte. Päikeseküte ei
ole väga sobiv hoonetesse, kus puudub
suveperioodil regulaarne soojavee
tarbevee vajadusest
kasutus. Hoonetes, kus on pidev soojavee
Kuidas töötab?
vajadus eriti suvepoolaastal, on kollektori
kasutus soovitatav.
Süsteem koosneb järgmistest
komponentidest: päikesekollektorid, pump
Paigaldamine
ja seda juhtiv kontroller ning sooja salvestavast
veemahutist. Päikeselt lähtuva energiaga
Päikesekollektori paigaldamiseks on vajalik päikese
soendatakse kollektoris külmumiskindlat
teekonnale avatud koht- maja katus, fassaad või
töövedelikku, mis omakorda kütab veepaaki.
maapind. Soovitav ilmakaar on lõuna. Kui soovida
maksimumtoodangut nii sügisel kui kevadel, on
Palju toodab?
soovitav kollektor paigaldada fassaadile 90-ne
Päikesekollektorid suudavad ära kasutada 35- 45% kraadise nurga all.
neile langevast päikesenergiast. Päikesekollektor
võib katta kuni 40- 60% aastasest soojavee
vajadusest. Päikesekütte süsteemid on vana ja
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Maasoojuspump
Näide
100 m2 keskmiselt
soojustatud hoone
kütmiseks piisab 6 kW
võimsusega
maasoojuspumbast.
Sellise hoone aastane
küttekulu on ca 15000
kWh, milleks tuleb
osta ca 3800-4000 kWh
elektrienergiat.
Rahaline kulu aastas
tänaste elektrihindade
juures oleks ca 6000
EEK aastas. Võrdluseks
võib tuua, et
pelletitega kütmisel
oleks kulu küttele ca
8500 EEK aastas. 6kW
maasoojuspumba
paigaldamise
investeering on
ligikaudu 150000 EEK.
Info:www.ivt.ee

Maasoojuspump on üks odavamaid kütteliike
Soojuspumpasid on mitut tüüpi. Eestis valdavalt
Kuhu sobib?
kasutuses olev pump on maapinnaga
horisontaalselt paigaldatud
Maakütte süsteemi on ideaalne liita
kontuurtorustik. Sellise
päikesekollektoriga. Päikesekütte
3/4
maasoojuspumba energiaallikaks on
lahenduse lisamine võimaldab
päike, kuna pump kasutab päikese
suvepoolaastal kasutada maasoojuse
maasoojuspumba
poolt ülesse soojendatud maapinna
asemel päikesenergiat. Juhul kui on tegu
energiast tuleb
soojust.
tihedate ja pikaajaliste elektrikatkestuste
tasuta kütusest
piirkonnaga, võib maasoojuspump olla
ebasobiv, kuna elektrikatkestuste korral
Maasoojuspump on üks kõige odavamaid
lakkab see töötamast.
kütteliike, kuna 3/4 süsteemi toodetavast
energiast on tasuta kütusest ehk maasoojusest. 1/4 Paigaldamine
on elektrienergia, mida kasutatakse pumpade
tööshoidmiseks. Tavaküttesüsteemiga võrreldes
Maasoojuspumba paigaldamiseks on vajalik piisav
hoiab see kokku 75% küttekuludest. Süsteemil on
kogus päikesele avatud maapinda. 6kW
madal hooldusvajadus.
soojuspumba paigaldamiseks on vajalik ligikaudu
600m2 maapinda küttetorustiku jaoks.
Kasutegur
Maasoojuspumba võimsus peab vastama maja
küttevajadusele. Kui majja on paigaldatud liiga väike
Maasoojuspumba kasutegurit tähistatakse
soojuspump, siis tekib pumbal ülekoormus ja
lühendiga COP. Kui kasutegur on 4 ja hoones
maapind ei suuda enam katta maja küttevajadust.
kasutada põrandakütet, siis pole küttevedeliku
temperatuuri vaja tõsta üle 40 kraadi, mis võimaldab
süsteemi suuremat kasutegurit.
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Õhksoojuspump ja
soojustagastus ventilatsioonis
Näide
Passiivmaja
standarditele vastava
madala energiakuluga
hoone puhul võib valdava
osa vajaminevast
soojusest saada
soojustagastusega
ventilatsioonisüsteemist, mis suunab
suurema osa soojusest
tagasi ruumidesse.
Kütmine toimub sel juhul
inimeste kehadest ja
kodumasinatest tekkiva
soojuse abil. Vaid
vähesel määral võib olla
vajalik kasutada
täiendavat küttekeha.
Info: www.ivt.ee

Õhk- soojuspump on sobilik kütmiseks pehmemate ilmadega
Õhk-õhk tüüpi soojupumbad töötavad hea
kasuteguriga pluss kraadidega välistemperatuuri
korral. Juhul kui väljas on temperatuur üle +8 kraadi,
on õhksoojuspumba kasutegur ehk COP 4, see on
sama hea kui maasoojuspumbal. Kui aga
temperatuur langeb alla 8 kraadi, kukub õhksoojuspumba kasutegur järsult ja see on
maksimaalselt 2,5. Aasta keskmine COP
ongi kusagil 2- 2,5 juures.
Alla 5 kraadi juures on tõsiseks
probleemiks jää tekkimine ja süsteemi
COP võib langeda isegi alla ühe ehk
siis energiat kulub isegi rohkem, kui
seda kuluks tavalise elektriradiaatoriga
küttes. Külmematel temperatuuridel
jäätumisrisk väheneb.

õhksoojuspumbad sobilikud. Talvel peab õhksoojuspumba kõrval olema hoones veel muu
täiendav küttesüsteem.

Müra
Õhksoojuspumbad teevad ligikaudu sama
kõva häält kui konditsioneerid ehk siis
müratase on 50dB mootori täiskoormusel.

Alla +8 kraadi
kukub õhksoojuspumba
kasutegur järsult

Soojustagastusega ventilatsioon
Soojustagastusega ventilatsioon

võimaldab ventilatsiooni kaudu väljuvat
sooja õhku kasutada sisse tuleva õhu
kütmiseks. Kasutegur on ligikaudu 80-90 %.
Madala- energia hoonete puhul on
soojustagastusega ventilatsiooni kasutamine
Mida uurida ostes?
vältimatu. Liskas sissetuleva õhu kütmisele on
võimalik vastavate kombisüsteemidega kütta
Õhksoojuspumpa ostes tuleks lähemalt uurida tootja ventilatsioonist kogutava soojusega majapidamise
poolt antavaid COP arve. Tuleks selgitada välja,
tarbevett.
millised on antud COP arvu testtingimused.
Tavaliselt on need arvud antud välistemperatuuril 7
kraadi ja sisse tuleva soojuste temperatuur 40- 45
kraadi. Aastaringse kütte tagamiseks pole
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Biokütte katlad
Näide
Energiasäästlik 100
m2 elamu aastase
küttetarbega 50 kWh/
m2/a tarbib aastas
1000 kg pelleteid.
Sellise koguse
pelletite maksumus
on täna 2800 EEK/
180 EUR. Tavalise
talumaja küttetarve
on aga ligi 6 korda
suurem.

Puugaasi ja pelleti katlad vs kaminad
Turul olevate parimate biokütte katelde kasutegur
pelletikateldega. Praegu kasutusel olevate gaasi- ja
on üle 90%. Kasutegur sõltub lisaks katla
õlikateldega võistleb mugavuselt vaid pelletikatel.
tehnoloogiale ka kütuse kvaliteedist. Mida
kuivem on halupuu, seda kõrgem on katla
Kaminad
kasutegur. Halupuud peaks olema
Kaminad
Lahtiste küttekollete, nagu kaminate,
kuivanud vähemalt ühe aasta enne nende
lasevad
üle
kasutamisel kaob 80% ja enam energiat
kasutamist biokütte kateldes. Pelletid on
korstnasse.
poest ostes juba sobiva niiskustasemega.
80% energiast
Kehvasti soojustatud ühepere elamu
kasutab aastas 20- 30 m3 halupuid. Kui tegu
on madala-energia majaga on küttekogused
kordades väiksemad.

korstnasse

Kütteväärtus
Kaks aastat kuivanud halupuude kütteväärtus on
2,5kWh/kg. Puidukraanulite ehk pelletite ja
saepurubrigeti kütteväärtus on 4,7-4,8 kWh/kg.

Hooldus ja mugavus
Halupuu kateldel on suurem hooldusvajadus kui
pelletikateldel, kuna kütus on ebaühtlase
niiskussisaldusega. Samuti pole halupuukatlaid
võimalik automatiseerida samale tasemele

Halupuid kasutavate õhkküttekaminate
nõrkuseks kehvasti soojustatud majas on
salvestamisvõimaluse puudumine. Kui maja on
hästi soojustatud, siis võib olla halupuu- või
pelletikamin praktiline lahendus. Neid täidetakse
kord paari päeva tagant ja mõned mudelid on
kaugjuhitavad isegi mobiiltelefoniga. Passiivmaja
puhul piisab sellise kamina täitmisest kord nädalas.
Samuti on nende eeliseks küttetorustike,
salvestuspaakide ja kütusemahutite puudumine
ning selle võrra odavam ja mugavam ehitus.
Hästi soojustatud bioküttesüsteemidega hoonetes
on vajalik korraliku ventilatsiooni olemasolu.
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UPS talule
Näide 3 kW UPS
Hoones on pidevalt alapinge
või tekib suuremate
tarbijate sisselülitamisel
pingelang ja seadmed
lülituvad välja. Kvaliteetse
voolu tagamiseks olulisemate
seadmete jaoks piisab
sellisel juhul vastava
online- UPS lahenduse
paigaldamisest. See koosneb
inverter- laadijast
nimivõimsusega 3kW ja
akupangast 2-3 kWh. Süsteemi
kogumaksumus oleks ligikaudu
35000 EEK/ 2000 EUR.
Info: www.pea.ee

Elektrivõrgu või alajaama uuendamise asemel saab hakkama UPSiga
Maapiirkondades on sageli probleemiks
Kui majas on seni tagatud 6A vool ühel faasil, siis on
ebakvaliteetne elektrivarustus. Tavalised on
UPS- seadmega lihtsasti võimalik seda tõsta 16 või
pingekõikumised või siis pikaajalised
näiteks 32 amprini.
elektrikatkestused liinidel. Tavaliseks
lahenduseks sellisel puhul on amprite
Mitu faasi?
juurdeostmine või siis uue alajaama
Odavam on paigaldada UPS ühele faasile.
rajamine. Paljudel juhtudel võib olla
UPS võimaldab
Kui majas on kolmefaasiline
odavaim lahendus paigaldada
ampreid
energiasüsteem, siis saab elutähtsad
majja vastav UPS seade.
seadmed ühendada UPS-i omava faasi
mitmekordistada ilma
Majapidamsiele mõeldud UPStaha
ja ülejäänud teistele faasidele.
ülekandeliine
lahendus võimaldab tagada
Samuti on võimalik teha ka kolmefaasiline
uuendamata
kvaliteetse elektrivarustuse majas
UPS, kuid selle maksumus on
ka suurte pingekõikumiste korral.
proportsionaalselt kõrgem.
Samuti võimaldab lahendus tagada
elektrivarustuse lühemate ja pikemate
Kui suurt võimsust kannatab ?
elektrikatkestuste korral.
UPS- seadme võimsuse võib valida vastavalt
Kuidas töötab?
vajadusele. Võimalik on rajada kuni 100kW
võimsusega UPS lahendusi.
UPS lahenduse korral paigaldatakse majja väike
akupank, mida hoitakse laadija abil pidevalt laetuna. Kui pikk on varutoite kestvus?
Lisaks akupangale paigaldatakse ka inverterlaadija, mis hoiab akupanga pidevalt laetuna.
Varutoite kestvus sõltub tarbijate võimsusest ja
Inverter- laadija kontrollib pidevalt majja tulevat
akupanga suurusest. Juhul kui näiteks UPS- seade
pinget ja tasandab kõikumise akupanka salvestatud toidab küttesüsteemi pumpa 30W, siis ca 1kWh
energia abil. Juhul, kui võrgus toimub
mahtuvusega akupank (üks 100Ah aku) suudab
elektrikatkestus, lahutab inverter maja
selle energiavarustuse tagada ööpäeva jooksul.
elektrisüsteemi elektrivõrgust ja tagab
elektrivarustuse akupanka talletatud energia abil.
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Energiasäästliku hoone
elektrivarustus
Kui palju elektrit on vaja?
Mugavustega eluks
minimaalselt vajalik
kogus elektrienergiat
päevas on ligikaudu 3
kWh. Külmik,
sülearvutid,
säästupirnid ja veepump
on kõige olulisemad
tarbijad. Kuus kulub
kokku ligikaudu 90 kWh
ja 1200 kWh aastas.
Suurema mugavuse
taotlejatele võiks
tarbitav energiakogus
majapidamises jääda 10
kWh juurde ööpäevas,
mis teeb 3600 kWh
aastas.
Info:www.pea.ee

Elektrivõrgud hakkavad tulevikus täitma vaid varutoite funktsiooni
Erinevate elamute elektritarve võib kõikuda väga
suurtes piirides. Kahe sama suurusega elamu
elektritarve võib erineda teineteisest kuni 100 korda.
See näitab ilmekalt, milline võib olla paljude hoonete
elektrisäästu potensiaal.
Elektrisäästu olulisemad kohad

madalale. Aastas vajatav elektrienergia kogus võib
jääda vaid paarituhande kWh juurde. Sellist
energiakogust on juba väga lihtne ise toota näiteks
PV- paneelide, tuulegeneraatori või muude
mikrotehnoloogiatega. Juba lähitulevikus on
võimalik väikeste koostootmisjaamade
laialdane levik, mis võimaldab toota
üheaegselt nii sooja kui elektrit. Sellisel
Energiasäästlikus
juhul muutub elektrivõrkude funktsioon
hoones saab kogu oluliselt. Elektrienergiaga põhivarustaja
asemel hakkavad võrgud olema varutoite
elektri ise toota
allikaks või kohaks, kuhu ülejääv energia on
võimalik “salvestada”.

- Hoone soojustamine, millega väheneb
ka paljude küttesüsteemide
elektrikulu.
- Hoone küttesüsteemi viimine
võimalikult vähe elektripõhiseks.
- Sooja vee tegemiseks kasutada
suveperioodil päikesekollektorit.
- Külmik paigalda jahedamasse ruumi, et langetada
selle elektrikulu või kasutada toitude hoidmiseks
hoopis keldrit või sahvrit.
- Kasutada modernset kuivkäimlat või väiksema
veekuluga vesikäimlat.

Faasid
Kuna tänapäeva energiasäästlikus majapidamises
puuduvad kolmefaasi seadmed, siis piisab majas
ühefaasilisest elektrisüsteemist.

Kui suur on eluks vajalik energiakogus?
Kui hoones on rakendatud energiasäästumeetmed,
siis võib hoone elektrienergiatarve langeda väga
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Energiaturg, mikroseadmed, C02
Oma elektrijaam
Elektrienergia hinnad
Skandinaavia vabaturul on
näidanud viimasel
aastakümnel pidevat kasvu.
Tuleks arvestada vähemalt
10% elektrihinna kasvuga
aastas. Kui te toodate
täna oma elektrijaamaga
näiteks 5000 kWh, annab
see aastas kokkuhoidu ca
7500 EEK + 5 tonni Co2
aastas. Kuid kümne aasta
pärast võib see number
olla juba 15000 EEK.
Mikroseadmete tasuvusaja
lühendamiseks on
vältimatud investeeringu
toetused.

Pärast elektrituru avamist on mikrojaamad ainus võimalus hindu kontrollida
Lähtuvalt 2010. aastal vastu võetud elektrituru
seaduse muudatustest, on võrguettevõttel kohustus
tagada väikeste kuni 15 kW võimsusega
elektritootmisseadmete võrku lülitamine.

Kuidas võrku liita?
Selliste mikroelektrijaamade puhul
on riigil kohustus maksta
taastuvenergia toetusi seadmete
toodetava taastuvenergia eest.
Samuti on eraldi toetused
koostootmisseadmetele.

varustuse tagamisel ja nendes maades on juba
praegu sadadel tuhandetel kodudel lokaalsed
elektrijaamad.

2013 on kõik
ettevõtted ja
eraisikud
elektrienergia
vabaturul

Miks on võrku ühendatud
mikroelektrijaamad kasulikud?
- Energiasäästlikes hoonetes võimaldavad
need väga lihtsalt toota kogu vajamineva
energia.

-Elektrituru täielikul avanemisel 2013. aastal
ei saa valitsus sekkuda enam elektrienergia
hindade kujundamisse. Seega ainus võimalus
elektrienergia hindasid kontrollida on hakata ise
elektritootjaks.

Mikroelektriseadme võrku ühendamiseks tuleb
pöörduda kohaliku võrguettevõtte poole, kellele
tuleb täita vastav taotlusvorm, mille alusel
väljastatakse liitumistingimused elektrijaamale.

CO2

Mõned omavalitsused on kohalike planeeringutega
paika pannud tingimused väiketuulikute
püstitamiseks. Samuti on selgelt piiritletud väikeste
hüdrojaamade rajamine. Kõige vähem piiranguid on
päikeselektrijaamade rajamisel.

Kuna eesti elektritoodangust moodustab üle 90%
põlevkivi elekter, siis on kogu elektritootmine väga
suure CO2 emissiooniga. Eesti on maailmas CO2
emissoonil ühe elaniku kohta kuuendal kohal. Seega
elektrienergia säästmine ja taastuvenergia
kasutamine aitab säästa 1 kWh elektrienergia kohta
Eesti riigis suhtutakse siiani mikrotootmisse kui ühte vähemalt 1kg CO2 emissiooni.
väga väikesesse sektorisse. Teistes riikides, näiteks
Inglismaa ja Saksamaa, nähakse selles pikemas
perspektiivis väga olulist osa kogu elektrienergia
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Tuuleenergia
Tuulik eramu elektritarbe katmiseks
5 kW võimsusega
tuulegeneraatori tiiviku
läbimõõt on ca 5m. Selline
tuulik toodab õigesti
paigaldatuna rannikualal kuni
6000 kWh aastas ja on
võimeline täielikult ära katma
ühe majapidamise aastase
elektritarbe. Investeering
võib jääda vahemikku 200000400000 EEK ja sõltub
kasutatavast tehnoloogiast,
masti kõrgusest ja muudest
asjaoludest.
Info: www.tuuleenergia.ee

Tuule kasutamine majapidamistes on mõtekas peamiselt rannikualadel
Tuuleenergia on kõige enam teadvustatud
taastuvenergia tootmise võimalus Eestis. Paraku ei
sobi mikrotasemel tootmine kõikjale.

Kuhu sobib?

generaator võib aga toota aastas ka ainult 100kWh
elektrienergiat.
Kui palju müra teeb?

Täiesti hääletuid generaatoreid pole olemas.
Majanduslikult on tuuleenergia kasutamine
Peamiseks hääletekitajaks on tuuliku tiivaotste
mõtekas peamiselt rannikualaded. Kuid
liikumine läbi õhu. Paratamatult tekib ka
soovijad võivad seda kasutada pea
vibratsiooni, mida võib võimendada
igal pool. Tuleb aga arvestada, et
generaatori mast. Tuuliku all seistes võib
Päris hääletuid
sisemaal võib tuulegeneraatori
tavalise tuulegeneraatori heli ületada
tuulegeneraatoreid
toodang jääda väga madalaks.
70db.
Olenevalt kohast on tuule tingimused
pole olemas.
väga spetsiifilised ja sõltuvad
Hooldus
maastikust. Tiheasustusaladel on
Kuigi väiketuulikute puhul räägitakse
tuulikute paigaldamine üsna küsitav.
hooldusvabast pikast kasutuseast, siis
tegelikult liikuvate osade ja suure koormuse tõttu
Kui kõrgele tuleb paigaldada?
võib tuulegeneraatorite kasutusiga olla lühike ja
Tuulegeneraatori maksimaalse tootluse saamiseks
hooldusvajadus märkimisväärne. Näiteks võivad
ja tõrgeteta töö tagamiseks, tuleb see paigaldada
väljavahetamist vajada tuuliku labad, mis on
kaks korda nii kõrgele, kui on lähikonnas asuvad
balansist välja läinud, erinevad laagrid ja muud
sellised tuuletakistused nagu puud või majad.
detailid. Visuaalset kontrolli tuleb teostada igal
Juhul, kui paigaldada generaator madalamale, jääb aastal. Väga tõenäoline on, et tuulik vajab mõne
ta teatud tuulesuundadega turbulentsete
detaili väljavahetamist iga kolme aasta möödudes.
õhukeeriste alasse, mis vähendab generaatori
toodangut.
Ohutus
Kui palju toodab?
1kW tuulegeneraator toodab avatud rannikul
ideaaltingimustes aastas üle 1000 kWh. Kehvades
tuuletingimustes või valesti paigaldatud 1 kW-ne

Iga tuulik peab olema varustatud ohutussüsteemiga,
milleks võib olla tuulest välja keerav mehhanism,
stop- lüliti või küttetenn.
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Päikeselekter
5 kW päikeselektrijaam
5 kW-ne päikeselektrijaam
vajab katusepinda ca
40-70m2 sõltuvalt
paneelide efektiivsusest.
Aastane toodang Eestis
ideaalaasendis 40
kraadise kallakuga
maapinna suhtes on 4800
kWh. Investeeringu
maksums jääb vahemikku
200000-300000 EEK
sõltuvalt kasutatavast
tehnoloogiast.

PV- elektrijaamaga saab katta kogu maja aastase elektrienergia vajaduse
Eestis on piisavalt vaba ja odavat maad
Toodang jääb valdavalt suvepoolaastasse. Talvise
päikeseelektri tootmiseks. Päikeseelektrit saab
miinimumi ja suvise tipu vahe on ligi kümnekordne.
toota kõikjal sõltumata asukohast.
Päikeseelektrijaama saab rajada ka linna.
Palju m2 paneeli toodab?
Väikeste tuuleelektrijaamadega võrreldes on
1kW võimsust saab paigaldada 6m2 kuni
päikeseelektrijaama ehk PV- elektrijaama
20m2 pinnale, sõluvalt sellest, kui odavat
eeliseks suur töökindlus, samuti väiksem
PVvõi kallist tehnoloogiat kasutada. 1kW
investeering toodetud kWh kohta. PVelektrijaamad on võimsusega PV- jaam toodab natuke alla
elektrijaamad on kergesti laiendatavad.
tulevik
1000 kWh elektrienergiat aastas.

Kas päike Eestis paistab?

Eesti päikesekiirgus näitajad on paremad kui
Skandiinaavias ja sama head kui Põhja- Saksamaal,
kus töötab kümneid tuhandeid PV- jaamu. Eestis
ühele pinnaühikule langev päikesekiirgus on üsna
ühtlane üle Eesti. Üldiselt ei erine näiteks 1m2 PVpaneeli toodang Eesti erinevates paikades aasta
lõikes rohkem kui mõned protsendid.

Kasutusiga
PV- paneelide garanteeritud kasutusiga on 25
aastat, selle aja jooksul langeb PV- paneelide
efektiivsus maksimaalselt 1% aastas. Tegelikult on
PV- paneelide kasutusiga tõenäoliselt kaugelt üle 40
aasta, mis on sama pikk, kui hoonete eeldatav
kasutusiga.

Millised paneelid valida?
Monokristallpaneelid on kõige suurema
efektiivsusega, mis ulatub kuni 20 protsendini.
Sellise paneeliga saab ühelt ruutmeetrilt toota kõige
enam elektrienergiat. Piiratud katusepinna puhul on
kõige otstarbekam kasutada neid paneele.
Polükristall- ja filmitehnoloogial paneelid on
odavamad, aga ka väiksema efektiivsusega.

Milleks kasutada?
Väikeseid PV- elektrijaamu saab kasutada suvilate
elektrivarustuses, mida on Skandinaavias tehtud
juba vähemalt 30 aastat. Valdav osa PVelektrijaamu ühendatakse elektrivõrguga.

PV- elektrijaama puudused
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Hüdroenergia ja koostootmine
Koostootmisjaam
Praegu on saadaval
ühepere elamule
mõeldud gaasil,
bensiinil või
pelletitel töötavad
koostootmisjaamad.
Koostootmisjaam
ühendatakse hoone
elektrivõrku ja
samaaegselt sooja
tootmisega, toodab
seadme generaator
elektrienergiat,
mille saab müüa
võrku või kasutada
ära hoones.

Koostootmisjaamad tuleviku majades
Hüdroenergia ja koostootmine on päikeseenergia
Koostootmisjaamad
kõrval ühed kõige perspektiivsemad tuleviku
mikrotehnoloogiad. Praegu on ainsaks
Koostootmisjaamad on tuleviku
takistuseks mikroseadmete levikul
tehnoloogia, mis saab olema üheks
nende hind. Hüdroenergia
peamiseks elektrienergia tootmise
Koostootmisjaamad
väikelahendused on juba täna
vahendiks null-energia hoonetes ja
tasuvad.
elamutes. Hetkel on mikrotaseme
saavad olema osaks
koostootmisjaamad alles arengujärgus.
tuleviku elamu
Hüdroelekter
Tulevikus aendatakse tavalised biokütte
energiasüsteemist
katlad koostootmisseadmetega, mis
Hüdroenergia on üks odavamaid
lisaks soojale toodavad ka elektrienergiat.
taastuvenergia liike. Eestis on
Samuti tulevad tõenäoliselt kasutusse
hüdroenergia kasutamine piiratud väga
koostootmisjaamad erinevates
rangete loodus- ja kalakaitse seaduste tõttu.
soojusvahetussüsteemides.
Enne Teist maailmasõda moodustas hüdroenergia
toodang Eestis elektrienergia tarbest kuni 25%.
Praegu tootmises olevate koostootmisjaamade
toodang jaguneb järgnevalt: 20- 30% elektrienergiat
On väga suur tõenäosus, et elektrienergia kallinedes ja 70- 80% soojusenergiat.
tuleb kõne alla keskkonnakaitse seaduste
ülevaatamine hüdrojaamade osas. Kuna paraku on
see paljudes piirkondades pea ainsaks võimaluseks
lokaalselt, CO2 emissioonivabalt ja odavalt
elektrienergiat toota.
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Null- energia maja
Null- elamu näide
100 m2 null- energia
elamu võiks näha
välja umbes nii:
energiasäästliku
hoone aastane kütte
ja sooja vee kulu
6000 kWh, aastane
elektrienergia kulu
4500 kWh. Küte ja soe
vesi kaetakse
maaküttesüsteemi ja
päikesekollektoriga.
Elektriseadmete ja
maakütte süsteemi
elektrienergia kulu
kaetakse PVelektrijaamaga.
Tänaste hindadega
investeering ca
400000 EEK ehk 4000
EEK/m2

Olematu energiakuluga maja
2010. aastal võttis Euroopa Liidu parlament vastu
seaduseelnõu null- energia majadele üleminekuks
hiljemalt aastaks 2021.
Alates 2021. aastast peavad kõik uued
ehitatavad hooned olema nn nullenergia hooned. Hoone toimimiseks
vajalik energia tuleb toota hoones või
selle lähikonnas. Seaduse mõte on
selles, et uute ehitatavate hoonete näol
ei tekiks enam kogukonnal vajadus rajada
täiendavaid sooja- ja elektritootmise
võimsusi.

Kas see on võimalik?

Arvestades, et uued hooned on kordades
energiasäästlikumad, mikrotehnoloogia areng
on kiire ning energia hinnad kasvavad kiiresti,
Nullon see täiesti mõeldav. Eelkõige seetõttu, et
lokaalsete energiatootmisseadmete
energia maja
tasuvusaeg lüheneb pidevalt, mis teeb
on võimalik
sellise lahenduse ka majanduslikult
juba täna
atraktiivseks.

Miks selline seadus?
Uute ehitatavate hoonetega lisanduvad elektrivõrku
uued tarbijad ja tuleb juurde ehitada elektritootmise
võimsusi. Null- energia hoone põhimõtte
sisseviimise eesmärk ongi see, et uued hooned ei
lisa enam elektrivõrkudele täiendavat koormust,
vaid on võimelised vajatava energiakoguse ise
tootma. Hoone ehitajal lasub sellega kohustus
investeerida ka energiasüsteemi.
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Null- energia hoonete rajamine võimaldab
kaasata ka erasektori ja eraisikute raha kogu
energiasüsteemi ümberkujundamiseks. Saksamaal
on näiteks kümne aastaga rajatud üle 500 000
koduse elektrijaama, mis vähendavad riigi
elektrivõrkude koormust ja samas annavad oma
panuse fossiilkütuste asendamiseks
taastuvenergiaga.
Null- energia hoonete rajamine Eestis on võimalik
juba täna ja uute hoonete kavandamisel tuleks
sellest põhimõttest võimaluse korral lähtuda.

Energiakooperatiivid
Energiaühistu kasu
Energiakooperatiivid saavad
ühistegevuslikult korraldada
elektri tootmist, elektri müüki
vabaturul, elektri ostmist
vabaturult, kütuse tootmist ja
müüki, transpordi korraldamist.
Energiaühistud võimaldavad
sisseostetava energia ja kütuse
asendada kohalikuga ja jätta
sellele kulutatav raha piirkonda
koos töökohtadega. Koolide,
vallamajade ja seltsimajade
energiasüsteemid võiks tulevikus
olla hallatavad energiaühistute
poolt.

Energiaühistu võimaldab kogukonnal ise oma energiaasju korraldada
Ainus võimalus tegelikult kontrollida energia hindasid 2. Dialoogi teke - kohalikud omanikud aitavad luua
vabaturul, on ise osaleda tootjana energiaturul (lisaks dialoogi kogukonnaga ja saada heakskiitu
energia säästmisele).
projektidele.
Ühe võimaluse selleks annavad mitmetes riikides
3. Teadlikkus - ühistuline omand kasvatab avalikkuse
edukalt tegutsevad energiaühistud. Kooperatiivi ehk teadlikust energiaküsimustes.
energiaühistusse koondumine võimaldab ka
4. Konfliktide ennetamine - ühistuline omand
eraisikutel, korteriühistutel, MTÜ- del,
väldib konflikte ja probleemide teket
väikefirmadel ja omavalitsustel osaleda
kogukonna ja elektrijaama omanike vahel.
energiaturul ja investeerida ühiselt
Energiaühistu
suurematesse elektrijaamadesse.
5. Madalamad investeeringukulud - ühistuline
Suurema elektrijaama võimsus tagab
jätab
raha
omand
toetab madalamaid investeeringuid ja
madalamad investeeringu ja väiksemad
paremat
tehnoloogiavalikut, kuna kiire kasumi
valda
elektrijaama opereerimiskulud.
teenimine pole esmatähtis.
Oma tahte maksmapanek
6. Madalamad võrgukulud - hajutatud tootmine
väikestes
energiaühistutes vähendab
Inimesed ja organisatsioonid, kellele ei meeldi riigi
ülekandekulusid
ja säästab energiat üleriiklikul
rahaga plaanitavad investeeringud põlevkivi- ja
tasandil.
tuumaenergeetikasse, saavad taastuvat energiat
tootvatesse energiaühistutesse liitudes väljendada
oma meelsust ja energiaküsimustes reaalselt midagi 7. Demokraatlik - väikeelektrijaamad on
demokraatlikud.
ära teha. Halvimal juhul aitab see panna riigi valiku
ette, kas lisaks fossiilenergial töötavate jaamade
8. Lahenduste näitlikustamine on kohalik.
doteerimisele maksta toetust ka kooperatiivsetele
energiatootmine teeb säästva arengu lahendused
jaamadele. Parimal juhul aga võivad energiaühistud
mõistetavaks.
tulevikus toota märkimisväärse osa Eestis tarbitavast
elektrienergiast.
9. Osalemine - elektrienergia ühistus osalemine
võimaldab kogukonnal osaleda praktilist säästvat
Miks energiaühistu?
arengut edendavas tegevuses.
1. Kohalik omand - elektrijaamad kohalike
omanduses aitavad kaasa taastuvenergia
kasutuselevõtule.
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Küttekulude võrdlus

Tasuta kütust kasutavad küttesüsteemid on madala jooksva kuluga
Küttesüsteemi investeeringut tehes
3) Null- energia põhimõttest lähtuvad
vaadatakse peamiselt süsteemi algset
küttesüsteemid ehk hoone energialahendused,
maksumust. Kuid arvestades
kus küttesüsteemi poolt tarbitav elektrienergia
fossiilkütuste kiiret hinnakasvu, mis
toodetakse kohapeal.
Maasoojus ja
on tingitud nii kütusevarude
päikeseenergia on
vähenemisest, kui ka saastamise
Madala kuluga küttesüsteemid on oluliselt
tasuta!
kasvavast maksustamisest, on
suurema investeeringuvajadusega, kuid kui
oluline vaadata küttesüsteemi
investeeringuks on võimalik taodelda toetusi,
jooksvaid kulusid pikema aja vältel.
siis võiks langeda esmane valik just selliste
süsteemide kasuks.

Millised küttesüsteemid on madala kuluga?
Kui vaadata kütuse hindade kasvu valguses
kütteliike, siis joonistuvad välja järgmised odavad
kütteliigid:
1) Tasuta kütust kasutavad küttesüsteemideelkõige päikeseenergiat ja maasoojust
kasutavad.
2) Koostootmistehnoloogial põhinevad
küttesüsteemid.

Kindlasti tuleks vätida investeerimist fossiilkütustel
põhinevatesse küttesüsteemidesse ja
elektriküttesse, kuna nende hinnad kallinevad kõige
kiiremini.
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