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Milleks  see kõik?
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Majandus- ja taristuminister määrus Eluruumile esitatavad nõuded
Redaktsiooni jõustumise kp: 12.07.2020
§ 4. Nõuded sisekliimale

(4) Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimese
pikemaajalisel ruumis viibimisel olla madalam kui 18 ºC. Siseõhu temperatuuri lubatav ülempiir tuleb
määrata kehtestatud nõuete alusel.

Hoone sisekliimale esitatavad nõuded
Määrus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril

Eluruumide sisekliima klassifitseerimisel kasutatavate ja olemasoleva hoone puhul
mõistlikult mõõdetavate parameetrite väärtused viibimistsoonis kolmele sisekliimaklassile.

I II III
Ruumitemperatuur kütteperioodil, °C 21-25 20-25 19-25
Suveperioodi piirtemperatuur, °C 25 27 28
Suhteline niiskus kütteperioodil, % >20 - -



Hoonesisesed kütte ja jahutussüsteemid vajavad energiatõhususe hinnangut, kui on suuremad kui
70kW ja hinnangu andmed kantakse registrisse. Mitteelamu (suurem kui 290kW) vajab
automaatikasüsteemi, mis võimaldab jälgida ja juhtida energiatõhusust
(va kui on sõlmitud, „energiatõhususe leping“ –mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2012/27/EL artikli 2 punktis 27).

Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus
Jõustus 19.10.2020 https://www.riigiteataja.ee/akt/109102020007.

Mõõtetehnika, § 37 Kauglugemise funktsiooniga arvestite paigaldamine
(1) Alates 2021. aasta 25. veebruarist paigaldatud käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 nimetatud
arvestid peavad olema kauglugemise funktsiooniga. (2) Alates 2027. aasta 1. jaanuarist peavad
kõik käesoleva seaduse§ 11 lõikes 2 nimetatud arvestid olema kauglugemise funktsiooniga.”;

Tehnilise poole selgitus: hoone primaarpoole arvestid on reeglina tarnija mure (vesi,
gaas, soe - nt Utilitas). Kui hoones on alamsüsteemid , rentnikud vms, siis on see
omaniku mure. Tegelik lahendus on liita need niigi nõutud
hooneautomaatikasüsteemile kust ka andmed aruandlusse ja arveteks on saadaval.

§ 693. Hoone energiatõhusust oluliselt
mõjutava tehnosüsteemi
2) hoonesse on paigaldatud käesoleva seaduse
§ 694 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastav
automaatikasüsteem.

Mis on kohustuslik, mis mitte?
• Ehitusseadustiku hea ehitustava määratlus
muudab sisuliselt kohustuslikuks normlisa ja
standardi nende nõuete järgimise, mida ei
ole sätestatud muude õigusaktidega



Veel „seadusloomest“:

RK AS
https://nouded.rkas.ee/
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Küttevee parameetrid soojuspumpade kasutamisel.
EJKÜ: 18.2.1. Alternatiivne soojusallikas peab olema ühendatud
soojussõlmega viisil, mis välistab kõrge kaugkütte tagasivoolu temperatuuri.

Radiaatorkütte süsteem 45/35°C (uus hoone)
Radiaatorkütte süsteem 55/45°C (rekonstrueeritavatel hoonetel)

Põrandaküttesüsteem 35/28°C
Ventilatsiooni soojusvarustus 45/35°C
Basseiniküte 40/30°C
Soe tarbevesi 55/5°C EJKÜ: 8 °C
Jahutusvee parameetrid:
Aktiivjahutus (märg jahutus) 7/12°C
Aktiivjahutus (kuiv jahutus) 14/17°C

Oluline on mõõta iga
küttekontuuri soojusenergia

kasutust. Kõik arvestid peavad
olema seotud

hooneautomaatikaga näiteks
M-Bus protokolli kaudu. Kõik

soojusarvestid peavad
paiknema

soojusvarustussüsteemi
sekundaarpoolel.

Impulssarvestite kasutamine ei
ole lubatud.

EJKÜ 2019
Sekundaarpool

Algtemperat. Lõpptemperat.

Sooja tarbevee
soojusvaheti

≥8 55

Küte  Uus-ehitised  40  70
Olulised rek.  45  75
Olemasolevad  60  85



Tehnilised  tingimused  täies ilus

6

EJKÜ: Hoonete kaugküttevõimsuse ja
kaugküttevee vooluhulga määramiseks
esitatakse tarbija või projekteerija poolt
soojusettevõtjale Tabeli 3.2.1 ( vt. lk. 16 )
järgsed algandmed. Saadud andmete
alusel väljastab soojusettevõtja tehnilised
tingimused hoone soojussõlme
projekteerimiseks; valmistamiseks või
rekonstrueerimiseks.
Soojussõlme projekteerimisel tuleb
arvestada ka mõõtesõlme rõhukadudega.
Soojussõlme projekti kooskõlastamiseks
esitab projekteerija soojusettevõtjale
Tabeli 3.2.2.
( vt. lk. 18 ) järgsed andmed ( tabelite
täitmise juhised on toodud Peatükis 12 )



https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=Baltics&lang=en&MODULE=
Product&ACTION=ShowGroup&KEY=HIT_Pseudo_Grp_0

Vajaliku ventiili Kv-arv arvutatakse valemi järgi:
Näiteks Kv = 5,18 m³/h  / √ 0,78 bar )=5,79
Valime lähima suurema Kv-arvuga ventiili, mille Kvs = 6,3 ja arvutame

tegeliku rõhukao ventiilil:
Δpv = ( 5,18 / 6,3 )² = 0,68 bar = 68 kPa

Reguleerventiili mõjutegur:
68 kPa / 100 kPa = 0,68 Sobib!

Reguleerimistäpsuse tagamiseks peab reguleerventiilil tegelik
arvutuslik rõhukadu olema vähemalt pool kogu hoone sisendil
kasutadaolevast rõhuvahest, st. ≥ 0,5.

Reguleerventiil, valik



Allikas: TTÜ Liginllenergia…….
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Nii Danfoss kui Swep soojusvahetite arvutusprogrammide kasutamisel ilmneb järgmine seaduspärasus.
Kui soojusvaheti sekundaarpoole temperatuurigraafik on temperatuuride vahega 20˚C ( 50 - 70˚C; 40 - 60
˚C), siis enamikul juhtudest hakkab määrama soojusvaheti suurust arvutusel sekundaarpoole rõhukao
piirang 20 kPa. Tekib küttepinna varu, ehk ülepind, sest programm peab lisama soojusvahetile plaate
(kanaleid) seni kuni lubatud rõhukao piirmäär on saavutatud.
•Selle ülepinna automaatsel nullimisel arvutusprogrammiga on tulemuseks enamasti primaarpoole
tagastuv temperatuur vahemikus 51˚C või 52˚C. Kontrollitud Danfoss Hexact programmiga võimsustel
100, 200, 300, 400 ja 500 kW.
•Soojusvahetite tootjad on pikaajaliste vaatluste tulemusena tulnud järeldusele,
et sooja tarbevee soojusvahetid töötavad aastas ainult 7% ajast maksimaalsel
koormusel. Kui soojusvaheti töötab alakoormusel siis soojuskandja turbulentsust
iseloomustav Reynoldsi arv väheneb. Turbulentne keskkond kannab soojusvahetist hõljumi
välja, mitteturbulentne keskkond seda ei tee.



Climatix IC – An open platform to create
competitive advantage and develop new business
models Climatix 2nd Generation Flagship in the

OEM controller landscape

Vanast  juhendmaterialist: Mitmetariifse arvestuse  korral peab temperatuuride vahe   olema jälgitav  (onlines)
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Põhiskeemide seadmed
Põhiskeemide seadmed

Soojussõlm varustatakse vähemalt põhiskeemidel toodud seadmetega.
Tasakaalustusventiilist võib loobuda, kui ringluspump on rõhuvahet reguleeriv ja pumba
tööpunkti seadistus on tagatud pumba juhtimissüsteemi abil ning vastava ringluskontuuri
üldvooluhulk on mõõdetav.

6. REGULEERIMISSEADMED
1. Regulaatorite seadesuurusi peab saama muuta. Muudetavad peavad olema ka

küttegraafiku kalle ja algpunkt. Parameetrite ja töörežiimi muutmine peab
olema võimalik vahetult soojussõlmes. Reguleeritavad suurused peavad
soojussõlmes olema vaadeldavad koha peal ühendatud regulaatori displeilt.

2. Soojusettevõtja võib kontrollida tarbija poolt kasutatavat kaugküttevõimsust ja
töötemperatuure hoone keskautomaatika vahendusel või enda poolt
paigaldatud soojusarvesti kauglugemissüsteemi kaudu.

3. Kõik regulaatorid, mis paigaldatakse uutesse või rekonstrueeritavatesse
soojussõlmedesse, peavad vajadusel olema varustatud sidekaardiga või
omama võimalust selle hilisemaks paigalduseks, et võimaldada soojussõlme
jälgimist ja juhtimist läbi hoone keskautomaatika.

„Magna3“ elik



1-2
sekundit

8 /15 /
30/120 s

KIIRUSED,
reguleerimisulatus, kombiventiilid,  erisused



Kommenteerimist  väärib:
6.3. Reguleerventiilid
Kahte või enamat paralleelselt ühendatud reguleerventiili on soojal tarbeveel
soovitatav kasutada juhul, kui tarbimine vaheldub kiiresti suurtes piirides ( ei kehti
väikemajadele ) või reguleerventiili valikul vooluhulga tegur Kvs osutub aeglasema
ajami korral suuremaks kui 6,3 m3/h ning soojusvõrgu töötemperatuur on kõrgem
kui 100oC. Kiire ( 15 s ) ajami korral võib vooluhulgategur Kvs olla ühe
reguleerventiili korral kuni 8,0 m3/h.Väiksem ventiil valitakse katma maksimaalselt
33 % arvutuslikust koormusest ja ta avaneb esimesena.
Reguleerventiili rõhukadu peab olema vähemalt pool soojussõlme vastava
reguleerimis-kontuuri kasutada olevast rõhuvahest.
Reguleerventiili lekkevooluhulk võib olla maksimaalselt 0,05 % Kvs-arvu väärtusest,
regu-leerimisulatus peab olema kütte puhul minimaalselt 1:30. Sooja tarbevee
reguleerventiilid Kvs-ga ≤6,3 peavad omama reguleerimisulatust vähemalt 1:50 ja
reguleerventiilid Kvs-ga >6,3, peavad omama reguleerimisulatust vähemalt 1:100.
Sisseehitatud rõhuvahe-regulaatoriga (püsirõhuliste) reguleerventiilide kasutamisel
reguleerimisulatust ei rakendata

Reeglina tuleb kasutada nn. vette uputatud temperatuuriandureid.
Pinnapealseid temperatuuriandureid on lubatud kasutada ainult aeglaste
temperatuurimuutustega reguleeri-miskontuurides ja väikemajade
reguleerimisseadmetes, kui nad on hoolikalt kinnitatud ja isoleeritud.



Eri  reguleerventiile, veel

1994-1998 Lasnamäe City

Väiksematel
kuludel, avatusel,
kas on vahet?
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EJKÜ 2019
Reguleerimine, mõõtmine ja  kaughaldus

2.8. Andmeside ühendused
Uutes hoonetes ja võimaluse korral ka renoveeritavates hoonetes, varustatakse soojussõlme ruum
võimaluse korral internetiühendusega. Liitumispistik paigutatakse mõõtesõlme lähedusse.
Kooskõlastatavad soojus- ja mõõtesõlme projektid peavad tagama võimaluse andmeside
teostamiseks. Kõik andmeside võrgud ja seadmed, s.h. raadiomodemid, moodulid, andmeside
kaablid jm. kuni hoone piirini, on soojusettevõtja lahendada ning teostada. Kauglugemise
süsteemi paigaldab soojusettevõtja või tema poolt volitatud firma.

2.10.3. Soojusarvesti andmeside
Soojusettevõtja peab saama lugeda soojusarvesti näitusid ( temperatuurid, tegelik kulu
ja/või tarbitav võimsus, töötunnid või tegelik aeg jms. ) andmete siirdamissüsteemi
vahendusel. Nõuded soojusarvesti andmeside protokollile esitab soojusettevõtja koos
tehniliste tingimustega, fikseerides andmeside protokolli liigi ( Modbus; LON;
infrapunaliidesel modbus; BACNET jne. ). Konkreetsed seadmete tüübid on
soojusettevõtja poolt määratavad ainult juhul, kui nimetatud seadmed on või saavad
soojusettevõtja omandiks.

S O O J U S S Õ L M E D
JUHISED JA EESKIRJAD  IV TÄIENDATUD

TRÜKK MÄRTS 2019
EJKÜ SOOVITUS TS1 / 2019  Copyright

© Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
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´6.1. Reguleerimine
...  Peamised nõuded kaugküttega hoonete reguleerimis- ja järelevalveseadmetele on: * Hoone kütte
reguleerimisseadmed peavad võtma arvesse hoone soojustarbe, selle dünaamika jms. võimalikult täpselt
nii, et hoone kõikides ruumides oleks
tagatud hea mikrokliima võimalikult väikese energiakulutusega. ....
* Regulaatorite seadesuurusi peab saama muuta. Muudetavad peavad olema ka
küttegraafiku kalle ja algpunkt. Parameetrite ja töörežiimi muutmine peab olema võimalik
vahetult soojussõlmes. Reguleeritavad suurused peavad soojussõlmes olema vaadeldavad
koha peal ühendatud regulaatori displeilt. ......
* Soojusettevõtja võib kontrollida tarbija poolt kasutatavat kaugküttevõimsust ja töötemperatuure
hoone keskautomaatika vahendusel või enda poolt paigaldatud soojusarvesti kauglugemissüsteemi
kaudu. * Tarbija poolt kasutatava soojusvõimsuse piiramise vajadus tuleb soojusettevõtja poolt
sätestada tehniliste tingimuste väljastamisel, milles näidatakse ära piiramise meetod ja teostamise viis
koos soojusettevõtja poolse kontrolli tehnilise võimalusega. Piirväärtused koos vastavate tariifide või
sanktsioonidega on tarbija ja soojusettevõtja vahelise kokkuleppe küsimus ja määratakse ostu-müügi
lepingus.
* Kõik regulaatorid, mis paigaldatakse uutesse või rekonstrueeritavatesse soojussõlmedesse, peavad
olema varustatud sidekaardiga või omama võimalust selle hilisemaks paigalduseks, et võimaldada
soojussõlme jälgimist ja juhtimist läbi hoone keskautomaatika.
* Sideprotokollid, mida kasutatakse, peavad olema standartsed, avatud ja muutujate spetsifikatsioon
koos vastavate selgitustega peab olema kergesti leitav.
Eelistatavamad avatud protokollid on MODbus, BACnet, LONTalk. 18



´
18.  ALTERNATIIVSETE  ENERGIAALLIKATE  INTEGREERIMINE  KAUGKÜTTEGA
18.1. Üldine Energiatõhususe nõuete kasvades leiab järjest rohkem kasutust hoones
paiknevate alternatiivsete soojusallikate kasutamine. Seetõttu on koostatud järgnev peatükk,
et anda soovitused selliste seadmete projekteerimiseks ja integreerimiseks soojussõlmega
viisil, et see ei rikuks soojussõlme tööd ega kahjustaks soojusettevõtja tööd.
Täpsemad nõuded soojussõlmedega integreeritud alternatiivse energiaallika ühendamiseks
soojussõlmega esitab soojusettevõtja.
Enamus kaugküttesüsteeme Eestis klassifitseeruvad energiatõhusa kaugküttesüsteemi
definitsiooni alla ning neile on väljastatud tõhusa kaugkütte märgis. Seetõttu ei soovita EJKÜ
sellises piirkonnas kasutada täiendavaid lokaalseid soojusallikaid hoonete soojusenergiaga
varustamiseks, sealhulgas sooja tarbevee valmistamiseks, sest koos investeeringu-, elektri-
ja hoolduskuludega tuleb soojuse omahind kallim energiatõhusast kaugküttesüsteemist
saadava energiaga võrreldes.

18.2. Kaugkütte ja alternatiivse soojusallika koostöö EJKÜ soovitab esmalt põhjalikult
kaaluda alternatiivsoojusallika paigaldamise vajalikkust. Oluline on mõista, et iga täiendava
seadme lisandumisel tõuseb süsteemi üldine keerukus, millega kaasneb hoolduskohustus.
Hoone ventilatsioonisüsteemi rajamisel või rekonstrueermisel tuleks ventilatsioonisüsteemis
eelistada soojustagastusega ventilatsiooniagregaati ning ventilatsiooni soojuspumpa mitte
paigaldada. Reeglina tagab see madalamad kogukulud ning väiksema primaarenergia
kasutamise.
Juhul kui hoone energiatõhususe nõuete täitmiseks on vajalik siiski kasutada alternatiivset
soojusallikat ( näiteks ventilatsiooni väljatõmbeõhu soojuspumpa ), siis tuleks arvestada
alljärgnevate tingimustega:

19
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Küttevee parameetrid soojuspumpade
kasutamisel.

EJKÜ: 18.2.1. Alternatiivne soojusallikas
peab olema ühendatud soojussõlmega
viisil, mis välistab kõrge kaugkütte
tagasivoolu temperatuuri.

Radiaatorkütte süsteem 45/35°C (uus hoone)

Radiaatorkütte süsteem 55/45°C (rekonstrueeritavatel hoonetel)

Põrandaküttesüsteem 35/28°C
Ventilatsiooni soojusvarustus 45/35°C
Basseiniküte 40/30°C
Soe tarbevesi 55/5°C JKÜ: 8 °C
Jahutusvee parameetrid:
Aktiivjahutus (märg jahutus) 7/12°C
Aktiivjahutus (kuiv jahutus) 14/17°C

20
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18.2.1. Alternatiivne soojusallikas peab olema ühendatud soojussõlmega viisil, mis välistab kõrge
kaugkütte tagasivoolu temperatuuri.

18.2.2. EJKÜ soovitab kasutada LISA 18.2.2. esitatud ühendusskeemi põhimõtet. Juhtimisloogika peaks
olema lahendatud skeemi kirjelduse „variant 2“ kohaselt. (Soojuskandja temperatuuri TE3 langemisel
alla seadeväärtust lülitatakse reguleerventiiliga TV3 kogu vooluhulk ümber soojusvahetile SV2)

18.2.3. Tööprojekt peab sisaldama automaatjuhtimise lahendust, mis tagab alternatiivse soojusallika
ning soojussõlme tõrgeteta koostöötamise. Reeglina ei võimalda standartne soojussõlme kontroller
juhtida soojuspumba ning alternatiivse soojusallika koostööd ning see tuleb lahendada eraldi.

18.2.4. Alternatiivse soojusallika kasutamine ning ühendusviis peab olema kooskõlastatud
soojusettevõtjaga.

Juhul, kui hoones on veel seadmeid ( nt. tootmisseadmed ), mille eralduvat jääksoojust on
võimalik kasutusele võtta, tuleb nende ühtsesse süsteemi ühendamisel järgida analoogset
põhimõtet.

Tasuvusarvutusest: 18.3.1 Arvesse võtta kõik eluea kulud, milleks on
A-Investeeringu kulu alternatiivse soojusallika paigaldamiseks;
B- Elektrikulud alternatiivse soojusallika käitamiseks eluea jookul;
C- Alternatiivse soojusallika hooldus- ja remondikulud eluea jookul.

Eluea pikkuseks soovitame kastutada 15 aasta pikkust perioodi.
Soojuspumba kastuteguri COP väärtusena tuleb kasutada seadme tootja poolt tegelikele
tööparameetritele ümber arvutatud sessoonseid COP väärtusi.

Mitmekomponendilise hinnastamise metoodika kaugkütteettevõtetele 2018



KAUGJAHUTUS
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19. Üldised soovitused jahutussõlme projekteerimiseks
Kuna kaugjahutus on Eestis veel vähe levinud, siis piirdume vaid jahutussõlmede projekteerimise
üldiste soovitustega ning täpsemad nõuded jahutussõlmedele esitab kaugjahutuse ettevõtja.
Jahutussõlmedele saab rakendada käesoleva juhise peatükkides 1, 2, 6-11 kirjeldatud üldnõudeid,
kuid üksikutel juhtudel tuleb arvesse võtta jahutussüsteemidega kaasnevat eripära.
Jahutuse tehnilised parameetrid.
Jahutusvõimsuse määrab projekteerija, lähtudes kehtivatest standarditest, juhenditest, hoone
omadustest ning selle vajadustest.
Primaarpoole külmakandja parameetrid määrab kaugjahutuse ettevõtja, üldjuhul on need
jahutusvõrgus järgmised: Külmakandja suurim töörõhk 1,0 Mpa;

Testirõhk on 1,3 kordne töörõhk;
Külmakandja temperatuur +2 … +35 oC.

Jahutussõlme primaarpoole temperatuurigraafikud sätestab kaugjahutuse ettevõtja.
Levinud kaugjahutuses kasutatavad primaarpoole temperatuurid on vahemikus:

Pealevool +6 … +8 oC.   Tagasivool +16 … +18 oC või kõrgem.
Oluline on tagada võimalikult väike veekulu jahutussõlme primaarpoolel, mille saavutamiseks on
vajalik võimalikult kõrge primaarpoole tagastuv temperatuur.  Selle põhimõtte eiramisel muutub
jahutusvõrgu veekulu ja rõhukadu liiga suureks ning jahutusvõrk muutub ebaefektiivseks.
Olemasolevad jahutussüsteemid on reeglina projekteeritud ja

ehitatud temperatuurigraafikule 7/12oC, mis ei vasta käesoleva juhendi soovitustele.
Selliste süsteemide liitmise võimalikkust kaugjahutusega tuleb hinnata koostöös kaugjahutuse
ettevõtjaga.
Vt  tabelit  raamatust.

Mitte  kõik soojusarvestid ja regulaatorid ei oska….



Tänan  tähelepanu  eest!
Aivar Kukk
Eesti volitatud insener, HVAC
Siemens Building Technologies / Control
Products and Systems
Siemens OY Eesti filiaal
Väike-Paala 1 11415 Tallinn
Mobiil.: 517 9898
aivar.kukk@siemens.com www.siemens.ee
Kataloog www.siemens.com/HIT

ETA – energiaarvutus ehk arvutuslik
energiamärgis hoone standardkasutusel ja
vastava tarkvaraga (energia - simulatsiooniga)
arvutatud energiatõhususe tõendamiseks
KEK – mõõdetul kulul põhinev energiamärgis,
ainult küte taandatakse normaalaastale
kraadpäevade abil, muus osas võrdub üks
ühele mõõdetud kuluga
– on esitamiseks kahe (2) aasta pärast hoone
valmimisest.
Kas  Teie teostatud projekt, hoone,  on koos toimiva
automaatika ja mõõturitega tagamas ETA-s lubatut?

Pretsedendid  kohtupraktika osas veel puuduvad

Juhul kui kütte- või jahutusüsteemi
nimivõimsus on kõrgem kui 290 kW tuleb

hoone varustada
automaatikasüsteemiga. Juhul kui hoone

on varustatud nõuetele
vastava automaatikasüsteemiga, ei pea

kütte- või jahutusüsteemi
energiatõhususe täiendavalt hindama.


