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1.Hinnatakse põhimõttelist 
ventilatsiooni rekonstrueerimise 
vajadust

2.Tehakse süsteemi/hoone ülevaatus

3. Antakse hinnang olukorrale

4. Valitakse võimalikud ventileerimise 
viisid

5. Hinnatakse maksumust

6. Valitakse sobivaim variant
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7. Koostatakse põhiprojekt
8. Korraldatakse ehitushange
9. Koostatakse tööprojekt
10. Palgatakse järelevalve
11.Ehitatakse süsteemid välja
12.Süsteemid seadistatakse ja 
häälestatakse

13. Koostatakse 
teostusdokumentatsioon

14. Instrueeritakse elanikke ja antakse 
kasutusjuhendid

15. Regulaarne hooldus
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 Eesti standard või KREDEXi nõue

 Energiatõhususe nõuded

 Päästeameti nõuded

 Tervisekaitse nõuded

 Asjasse puutuvad seadused  ja 
määrused

 Heale ehitustavale
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Kategooria

Summaarne ventilatsioon 

koos õhu infiltratsiooniga

(1)

Sissepuhke

õhu 

vooluhulk 

inimese kohta

(2)

l/s*m2 n-1 l/s*inimene

I 0,49 0,7 10

II 0,42 0,6 7

III 0,35 0,5 4



 I sisekliima klass
 Kõrgendatud nõudmised

 II sisekliima klass
 Tavapärased nõudmised sisekliima 

kvaliteedile. Tuleks rakendada uutes ja 
renoveeritavates hoonetes.

 III sisekliima klass
 Mõõdukad nõudmised sisekliima kvaliteedile. 

Võib rakendada olemasolevates hoonetes
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Millised õhuhulgad valida?

Sotsiaalministeeriumi määrus 
“Eluruumidele esitatavad nõuded ütleb, 
et peab olema ventilatsioon

Sõltumata sellest, mille alusel 
õhuvahetus määratakse, tuleb 
ühildada tubade ja abiruumide 
ventilatsiooni mahud
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 Vajadus sõltub rajamise ajast ja 
tasemest:

- enne 90-daid rajatud süsteemid 
vajavad reeglina täielikku 
renoveerimist

- 10-20 aastat vanad süsteemid 
vajavad rekonstrueerimist ja 
täiustamist
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- sisekliima ei rahulda

- õhuvooluhulgad ei vasta vajadusele

- süsteem ebatihe või umbes

- õhujaotus ebaefektiivne või häiriv

- seadmed amortiseerunud või aegunud

- automaatika ei toimi vastavalt 
vajadusele

- süsteem energiamahukas
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 Küllalt kõrgeks võib minna 
süsihappegaasi kontsentratsioon.

 Õhk on liigselt niiske. See põhjustab 
hallitust, mis omakorda allergiat

 Õhk on tolmune

Kõige üldisemalt mõjutab inimesi nn 
haige hoone sündroom (ruumiõhu 
sündroom)
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 Enamus eramuid kavandati peale 90-daid aastaid 
mehaanilise sissepuhke-väljatõmbe 
süsteemidega ja paremad varustati ka jahutusega

 Mõned ka mehaanilise väljatõmbe süsteemid, kus 
õhk eemaldati köökidest, vannitubadest ja WC-
dest 

Välisõhk sisenes nn FRESH- klappide kaudu

Köögid varustati pliidikubudega

 Vanemad eramud sisuliselt ilma ventilatsioonita
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Enne 90-daid aastaid rajatud hoonetes tuleb:

1. Tagada värske õhu juurdevool tubadesse

- Paigaldada värskeõhu klapid seina 

NB! Värskeõhu klappide läbilaskevõime on 
piiratud. 1 tuba 1 klapp ei ole alati piisav.

- Paigaldada värskeõhu klapid akendesse

- Varustada aknad mikrotuulutusega

- Paigaldada air-radiaatorid
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2. Tagada õhu liikumine tubadest kööki ja 

vannitubadesse

- pilud uste all

- õhu liikumist tagavad lävepakud

- Siirdõhu restid

3. Asendada olemasolevad 
ventilatsioonirestid väljatõmbe 
plafoonidega või kaasaegsete restidega

4. Paigaldada pliidikubud
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5. Kontrollida ja puhastada ventilatsiooni 
kanalid

6. Paigaldada väljatõmbe ventilaatorid
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Ebatihedad

Umbes

Äraarvamatute 
ühendustega
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Siin tuleb lähtuda sellest, et eeskätt 
tuleb tagada nõutav sisekliima

Eramus siin võimalik vaid 
soojustagastiga sissepuhke-
väljatõmbe ventilatsioon
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Soojustagastiga agregaat 
paigaldatakse kas pööningule, esiku 
lae alla või abiruumi. Sissepuhke õhk 
antakse elu- ja magamistubadesse, 
õhk eemaldatakse köökidest, WC-
dest, vannitubadest
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Välisõhk võetakse läbi  välisseina 
ja juhitakse isoleeritud kanaliga 
toa või köögi lae alt agregaadini.

Heitõhk juhitakse läbi katuse 
välja
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 Lahendust, kus heitõhk 
pliidikubudest läbib 
soojustagastit, ei saa heaks kiita

 On spetsiaalsed korteripõhised 
agregaadid, kus on kubu ühendus 
– valida tuleks selline, kus kubu 
möödavoolul
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 Lähtudes mürast

- Magistraalkanalid         4-6m/s (35-40dB)

- Harukanalid                  3-4m/s (30-35dB)

- Ühenduskanalid      2,5-3,5m/s (25-30dB)

See elamute nõue 
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Tüüp  /  

Hz

63 125 250 500 1000

PVA50  

250  

1200

3 6 12 21 38

PVD100  

250  

1200

5 10 17 24 38

SUURE     LÄBIMÕÕDUGA     SUMMUTID

PVA50  

500  

1500

2 3 8 19 21

PVD100

500  

1500

3 6 12 23 20

PVDP10

0 500 

1500

4 9 17 27 39
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Ebatihedad

Umbes

Äraarvamatute 
ühendustega
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 Loomulik ventilatsioon töötab ebastabiilselt. 
Jõud, mis õhu liikuma paneb leitakse seosest

∆p=Hg(ρv-ρs)

Seega määravad korstna kõrgus ja välisõhu 
temperatuur õhuvahetuse intensiivsuse

 Tänapäeva aknad on ventilatsiooni mõistes 
hermeetilised, mistõttu puudub värske õhu 
juurdevool. Tegelik õhuvahetus on seetõttu 
ainult  0,1 l/sm2
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 Suur energiakulu välisõhu 
soojendamiseks. Sõltumata sellest, kas 
tegemist loomuliku või mehaaanilise 
väljatõmbe süsteemiga

 Inimesed:

- ei oska ventilatsioonisüsteemiga 
midagi peale hakata

- säästavad energiat

- kardavad tõmbetuult
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 Eeskätt on vaja tagada tervislik 
sisekliima. Praegune olukord on 
pehmelt öeldes katastroofiline

 Vaja oleks säästa energiat.

NB! Reeglina ventilatsiooni 
renoveerimine suurendab energiakulu, 
kuna võrdluseks on olukord, kus 
ventilatsioon praktiliselt puudub

 Ka uuemate majade ventilatsioon võib 
olla valesti projekteeritud või välja 
ehitatud
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Ei tohi unustada, et me ei küta ega ventileeri 
selleks, et säästa energiat, vaid ikka selleks, 
et tagada ettenähtud sisekliima.

Õhu puhtuse tagamiseks tuleb ruumidest välja 
viia liigne süsihappegaas, aga samuti kõik 
teised vähem või rohkem ohtlikud gaasid ja 
aurud.

Eriti oluline on viia välja liigne veeaur.

Selleks, et saaks musta õhu ruumist välja viia, 
peab sinna värske õhk asemele tulema.
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1. Suur energiakulu

2. Värskeõhu klappide paigaldamine 
ehituslikult problemaatiline

3. Värskeõhu klappide paigaldamine 
arhitektuurselt problemaatiline

4. Tõmbtuule oht

5. Oht lõhnade levikuks pliidikubude 
tõttu
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6. Raske sissepuhke õhuvoolu 
reguleerida

7. Reguleerimine praktikas 
ühesuunaline – ainult kinni

8. Ei mustu üksnes filtrid, vaid ka 
putukavõrk

9. NB! Pliidikubu ei taga auru ja lõhnade 
eemaldamist täielikult
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Peale 90-daid aastaid rajatud süsteemid on 
reeglina mehaanilise väljatõmbega

 Täiustamist võib vaja minna, kui:

- Paigaldamata on jäetud värskeõhu klapid

- Ei ole tagatud õhu liikumine eluruumidest 
kööki ja vannitubadesse
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1. Problemaatiline leida kohta 
agregaadi jaoks

2. Väga mahukad tööd korterites

3. Lisaks kanalitele esikus, vähemalt 
üks kanal toas või köögis

4. Agregaadi müra võib levida korteris

- ruumist ruumi

- mööda kanaleid (ei ole summutajate 
kohta)
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5. Ei tohiks panna “liiga head” seadet

6. Ühiskanaliga majades probleemid 
aerodünaamikaga

7. Heitõhu šaht või kanalid vajavad 
soojustamist
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 Vajaliku ventilatsiooni mahu juures 
seadmed mürisevad

 Ventilaatori poolt arendatav rõhk 
väljatõmbel liialt väike, et 
soojustagasti töötaks efektiivselt

 WC-de ja vannitubade ventileerimine 
perioodiline ja ilma soojustagastuseta
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 Ventilatsiooni projekt puudub või on see läbi 
mõtlemata.

 Õhu juurdevoolu puudumine mehaanilise 
väljatõmbe või loomuliku ventilatsiooni 
süsteemides.

 Sissepuhutav õhk ei jõua inimeste viibimise 
tsooni.

 Esineb tuuletõmbust.

 Kasutatakse takistust suurendavaid ja müra 
tekitavaid ebaõnnestunud süteemi elemente
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 Kasutatakse “isetehtud” seadmeid.

 Suvalised asendused ventilatsiooniseadmete 
osas.

 “Isetegevus” süsteemide rekonstrueerimisel.

 Ebaõige soojustagasti valik või selle 

puudumine.
 Süsteemid automatiseerimata.

 Süsteemid seadistamata.

 Ventilatsioonilt oodatakse seda, milleks ta 
pole suuteline.
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