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Värske (mage-) vee varud

Värske vesi (magevesi) on kättesaadav 
üle 90% Euroopa inimestele, aga:

Kolmandikku Euroopat kimbutab vee 
nappus ja põuad.

60% puhtast veest kasutatakse 
põllumajanduses!

Majapidamiste vesi (veevõrgu kaudu) 
moodustab ainult 10 protsenti.

Vesi on üks olulisemaid elutegevuse 
kindlustamiseks vajalikke ressursse! Joonis 1: Vee kasutus Euroopa majanduses, allikas:  EEA – Use of fresh water resources (2017)
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Magevee (puhta vee) ülemaailmne 
kasutamine on alates 1900. aastast 
kasvanud kuus korda ja järsult 
suurenenud alates 1950. aastast.

Selle põhjuseks on peamiselt 
elanikkonna ja tööstuse kasv!

Suurima veetarbimisega riigid on India, 
Hiina ja USA.

Kuigi magevee absoluutne kogus on 
suurenenud, ei ole jaotus piirkondade 
vahel oluliselt muutunud.

Joonis 2Ülemaailmne magevee kasutamine alates 1900, Allikas: https://ourworldindata.org/water-use-stress (2015)
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Taastuvad mageveevarud tähendavad 
jõgede voolu ja sademete kaudu tulevat 
vee hulka riigis.

Varude hulk väheneb, kui vett 
võetakse/tarbitakse rohkem kui selle 
voolus uueneb.

Kui allikad on konstantsed, kuid rahvaarv 
suureneb, väheneb ka varude kogusumma

Riigi sisemiste vee ressursside taastumine 
on oluline veevarude  olukorra näitaja 
riigis

Vesi on piiratud ressurss! Joonis 3. Taastuvad mageveevarud Baltimere riikides, allikas: https://ourworldindata.org/water-use-stress (2015)
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Vee kasutamine majapidamises

Kõige nähtavam on veekasutus tavalises 
majapidamises. See sisaldab kasutust :

• Tualetis/WC

• Duši all/vannis/valamus

• Köögis (toiduvalmistamine ja nõudepesu)

• Pesumasinas

Kodumajapidamise muud magevee kasutusalad on 
muru kastmine, autode pesemine ja basseinide 
täitmine.

Joonis 4. Avalik veekasutus elaniku kohta riikides, Allikas: Eurostat– Water statistics 2017
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Vee jalajälg: „nähtamatu vesi“

Iga inimese veekasutuse jalajälg e veejälg hõlmab ka vähem 
otseseid veekasutusi, mis ületavad oluliselt 
munitsipaalkasutust:

Põllumajandus ja tööstus kasutavad vett meie poolt tarbitavate 
toodete tootmiseks, puhastamiseks, jahutamiseks ja 
transportimiseks,

Energiatootmine, eriti hüdroenergia, on maailma veekasutuse 
suuruselt teine osa!

Kogukonnad kasutavad vett tuletõrjeks, jootmiseks ja 
puhastamiseks ning hoonete veega varustamiseks,

Ettevõtted, nagu restoranid, hotellid, spordisaalid ja kauplused, 
lisavad kõik kohalikku veenõudlust. Joonis 5. Vee kasutus tarbimise lõikes, Allikas: A. Hoekstra - The water  we eat (2012) 
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Majapidamise veevarustus

Majapidamisvee varustuse võib jagada kaheks: külma vee (<20°C) ja sooja (>60°C Eestis 55 ° C) vee varustus.

Sooja vee levinud allikas on lokaalne/tsentraalne küttevee jaotussüsteem, millel on majapidamiste jaoks 
liitumispunktid / soojussõlmed / soojusvahetid.

Muud allikad on:  kütused / katlad nt gaasikatel, elektrilised veesoojendid, päikese- / maasoojusenergia ja 
soojuspumbad

Toitesüsteemid on kas tsentraalsed või detsentraliseeritud, mõlemal oma seadmed

Seadmed võivad olla sellised, mis soojendavad vastavalt vajadusele ehk kiirsoojendid või salvestustüüpi

Kiirküttekehad (-soojendid) säästavad tavapäraste akumulatsioonipaakidega (selles ka küttekehad, -kontuurid) 
võrreldes 30% energiat, sest salvestusseadmetel esinevad ooterežiimis soojuskaod.
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Tsentraalne vee soojendamine

Üks soojusallikas varustab paljusid  kortereid elamus või paljusid 
hooneid (hotellid, ühiselamud jt).

Kesksete süsteemide mõned eelised:

 Suurte veekoguste (soojushulga) pakkumine / salvestamine,

 Võimalik kasutada mitmete energiaallikate kombinatsiooni,

 Võimalik kasutada eraldi tariifi, võimalik ise elektrit genereerida,

 Keskne soojusallikas varustab nii kütte kui sooja veega,

 Olemasoleva keskse soojusallika taastamine/renoveerimine.

Joonis 6: Keskne veevarustuse süsteem, Allikas: stiebel-eltron.de
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Lokaalne, kohapealne vee soojendamine

Vett soojendatakse kasutuskohas (nt valamu kõrval)

Igaks olukorraks saab valida kõige sobivama seadme

Joonis 7.: Detsentraalne soojavee varustus, allikas: stiebel-eltron.de 

SEADME TÜÜP KASUTUSVALDKOND

Mugav kiirsoojendi Köögis, duširuumis, vannitoas

Kompaktne kiirsoojendi 
(otsevoolu kuumuti)

Valamu ja kraanikausi kohal

Survevaba (lahtine paak) 
või survepaak (kinnine)

Pesukoht, valamu, kraanikauss

Elektriveeboiler Köögid, valamud, ruumid
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Lokaalne, kohapealne vee soojendamine

Vett kuumutatakse nõudluskoha vahetus läheduses, üks seade teenib mitut kasutuskohta 
(grupivarustus, elamu soojussõlm/katlamaja)

SEADME TÜÜP KASUTUSKOHT

Kiirveesoojendi (otsevoolu 
kuumuti)

Vannituba või duširuum erinevate 
kasutuskohtadega (kraanidega)

Pideva läbivooluga 
salvesti/kuumuti seinal

Vannituba, köök, korteri WC, üks 
korteri kohta

Sooja vee soojuspump Korteri või elamu keskne seade, mis 
varustab kõiki kasutuspunkte

Joonis 8: Detsentraalne soojavee varustus/ grupivarustus, allikas: stiebel-eltron.de
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Sooja vee varustuse seadmed

Traditsiooniline süsteem

Hoonekeskne soojavee varustus, 
soojussõlme/katlamaja kaudu (kaugküttest või 
lokaalsest soojusallikast).

Soojavee paak (akumulatsiooni või 
salvestuspaak)

• Gaasi või õlikatel või elektrisoojendi (ka 
pelletikatel)

• Otsevoolu kuumuti (vastavalt nõudlusele)

• Gaasiga õliga või elektriga töötav Joonis 9: Akumulatsioonipaagiga ja otsevoolu kuumuti, allikas: www.heatersforlife.com
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SALVESTID SALVESTUSETA

+ Suur vee kogus

Madal hind

Varustab mitut 
tarbimiskohta

Pidev vee voolus

Energeetiliselt tõhus – säästab kuni 
30%

Lihtne paigaldada

Vajab vähe ruumi

Pidev kuumutamine nõutava 
temperatuurini

- Soojuskadu ooterežiimis

Vajab vee temperatuuri 
seadistamist

Vajab ruumi 
paigutamiseks

Piiratud vee voolus

Annab sooja vett piiratud kasutuseks

Kasvatab elektriarvet (suur 
hetkvõimsus)

Kui gaasiveesoojendi, siis ohtlik CO 
leke Joonis 10: Kiirkuumuti ristlõige, allikas: www.heatersforlife.com

Gaasiveesoojendi
Allikas: Vaillant
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Taastuvate energiaallikate võimalused

Päikesekollektorid

• Vajavad varusüsteemi tipukoormuste jaoks

Soojuspump

• Vajab käitamiseks elektrit

• Katab vajaduse 100% 

See on kasutatav ka kombinatsioonis muude 
süsteemidega tipukoormuse katmiseks!

Joonis 11: Õhk-õhk soojuspumbaga hübriidne veesoojendi, allikas: www.finehomebuilding.com
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Allikas: Et.chinagomon.com

Allikas: Domsireni.ru
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Vee ohutus ja tervislikkus

Puhas kraanivesi on tervisele väga oluline!

Bakterid ja viirused arenevad soojas vees, 
eelistatult vahemikus 30°C – 45°C

Kõige levinum on Legionella bakter, mis mõjub 
hingamisteedele

Nende arv suureneb iga 2-3 tunni tagant

Nad on väga ohtlikud eriti haigetele, vanuritele ja 
beebidele!

Joonis 12: Legionella bakter vees, allikas: 
https://www.sanitaerjournal.de/legionellen_1107
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Ligionella vältimine

Paljudes maades on kehtestatud normid legionella ja muude bakterite sisalduse kohta 
soojas tarbevees s.h joogivees (nt Saksamaal):

• Tarbevee kütteseadme väljalaskeava juures peab soe vesi joogivesi olema vähemalt 
60 ° C temperatuuriga

• Suure veevahetusega tsentraalse veesoojendi jaoks piisab 50 ° C-st

• 3-liitri reegel.

• Kui torus on veesoojendi ja kraanipunkti vahel rohkem kui 3 liitrit vett, tuleb 
paigaldada tsirkulatsioonitorud.

• Nende temperatuuride kindlakstegemiseks kogu jaotuses on oluline torude õige ja 
piisav isolatsioon.
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Vee ohutus ja madalatemperatuuriline kaugküte (LTDH)

Vee temperatuur 45°-60° madalatemperatuurilises 
kaugküttevõrgus on väga sobiv bakterite arenguks

Legionella bakterid on altid moodustuma kuuma vee mahutites, 
seetõttu on soovitatav neid kuumutada päevas kuni 65 °cni

 suur energiakadu!

Niisiis, kuidas saaksime jaotusvõrgus soojust tõhusalt kasutada, 
ilma et see kahjustaks meie tervist?

Kasutades olemasolevat soojust, kuid selle asemel puhastage 
värsket vett!
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Puhtaveesõlm (-seade) - segamissõlm

Soojussalvesti jaoks kuumutatakse puhast vett tavaliselt 
plaatsoojusvaheti abil.

Kuumutuskontuur ja puhtavee kontuuri on eraldatud, 
nendes olev vesi ei segune,

 Hügieeniline ja ohutu

Plaatsoojusvahetis soojuse puhtale veele üle andnud vesi 
suunatakse tagasi salvestisse.

Vee temperatuur 50° C salvestis on piisav, et saavutada 
soojusvaheti väljundis vee temperatuuriks 45° C.

Võimeline andma üle 40l/min sooja vett väga lühikese 
soojendamise ajaga.

Joonis 13: Soojussalvesti ja plaatsoojusvaheti skeem, allikas: Energie Lexikon
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Soojavee kontuur salvesti sees

Allikas: Flamco
Group
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Soojust saab ammutada nii erinevatest allikatest, 
kütusest kui ka taastuvatest energiaallikatest 
(päike, soojuspump)

Rakendust on lihtne kohandada olemasolevasse 
süsteemi koos salvestiga (akumulatsioonimahuti 
mooduliga)

Vesi kuumutatakse alati vajaliku temperatuurini

Tankimise süsteemid peavad temperatuuri 
reguleerimiseks segama sooja ja külma vett

Efektiivne!
Joonis 14: Puhtaveesõlm ja salvesti, allikas: www.orkli.com

Puhtavee segamissõlm (-seade)
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EELISED PUUDUSED

Väike legionella risk

Tõhus süsteem, ei toimu üle 
kuumutamist

Soojussalvestit saab üles kuumutada 
mitmete allikatega k.a taastuvad!

Töötab madalal temperatuuril-
väga sobib LTDH ja 
päikeseseadmetega

Sõlm vajab vähe ruumi

Lihtne ühildada olemasoleva 
süsteemiga, milles on ka salvesti

Soojuskandja (vee) korduskasutus

Kallis paigaldis, eriti kui on lisaks 
päikesekollektorid

Soojuse kaod ei ole täielikult 
välditavad

Katlakivi (kriidi ja lubja) 
moodustumine

Vajab regulaarset hooldust

Joonis 15: Segamissõlm, allikas: www.oventrop.com

Segamissõlm
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Peenfiltreerimine

Peenfiltreerimine töötab membraanide 
komplektiga.

Väikseimad filtreeritud osakesed on 0,02 μm!

Filtrid loputatakse automaatselt, eraldi hooldust 
pole vaja.

Ultrafiltreerimine on lihtne ja tõhus 
desinfitseerimisprotseduur.

See süsteem töötab väga hästi madalate 
temperatuuride juures.

Joonis 16: Peenfiltreerimise skeem, Allikas: mywaterearth.com

Joonis 17. Peenfiltreerimisseadme välisvaade. Allikas: Solvis
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Pilootprojektid ja olukord Baltimere riikides (BSR)

Neid tehnoloogiaid kasutatakse juba Läänemere piirkonna erinevates kohtades, kuid need 
tuleks integreerida kõikidesse uutesse vee- ja küttesüsteemidesse.

Näiteks Baierimaal on viimase 10 aasta jooksul juurutatud 80 peenfiltreerimisjaama 
(ultrafiltrimisjaama).

Tootlikkus on vahemikus 4 kuni 300 m3 / h.

Nad puhastavad ja desinfitseerivad tõhusalt munitsipaaljoogivett.
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Kontaktid

ZEBAU GmbH 
Centre for Energy, Construction, Architecture 
and the Environment

Große Elbstraße 146
22767 Hamburg
Germany

E-mail: info@zebau.de
Tel: +49 40 - 380 384 - 0
www.zebau.de

Tõlkis Ülo Kask, TREA, ulo.kask@trea.ee

Jan Gerbitz / Andreas Broßette / Merle Petersen

http://www.zebau.de/

