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Sissejuhatus 
 

Uurimis-arendustöö alusel koostatud planeerimisdokumendi „Nõva valla soojusmajanduse 
arengukava 2016 – 2028 täiendus“ (edaspidi SMAK 2018) koostati OÜ Pilvero poolt ASi Lääne-
Nigula Varahaldus tellimusel 2018. aasta mais.  
Arengukava täienduse (SMAK 2018) üldiseks eesmärgiks oli koostada Nõva küla kaugkütte 
võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukavale täiendus järgnevaks kümneks aastaks, vaadelda 
kompleksselt ja hinnata antud kaugküttepiirkonda energia- ja kütusevarustuse süsteemide 
jätkusuutlikkust ning pakkuda välja seni kaugküttes olevate hoonete soojusvarustuse variandid 
kaugkütte süsteemi likvideerimise korral. Koostatud on arenguversioonid nende hoonete 
lokaalküttele üleminekuks. Koostatud arengukava peab Lääne-Nigula Vallavolikogu ja –valitsust 
ning kohalikke kogukondi aitama soojusmajandust efektiivsemalt planeerida, määratleda ja ellu 
viia oma haldusterritooriumil arengukavas näidatud suundi ja kujundada kohaliku kogukonna 
jätkusuutlikku mõtteviisi. 

Arengukava koostamine toimus koostöös ASi Lääne-Nigula Varahaldus spetsialistidega ja 
ekspertide kohapealse ülevaatuse tulemusel. Ekspertideks olid: Ülo Kask (volitatud 
soojustehnikainsener V, kutsetunnistuse nr 086076), Villu Vares (diplomeeritud 
soojusenergeetika insener, TTÜ emeriitdotsent). Töö täitjad tänavad kõiki vastava ala spetsialiste 
osutatud abi eest lähteandmete saamisel. 
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1 Muudatused pärast Nõva valla soojusmajanduse 
arengukava 2016 – 2028 valmimist 

Nõva valla soojusmajanduse arengukava valmis 2017.a enne haldusreformiga seotud administra-
tiivseid muudatusi. 2017. aasta oktoobris liitusid suureks Lääne-Nigula vallaks Nõva, Kullamaa, 
endine Lääne-Nigula, Martna ja Noarootsi vallad. Praeguse Lääne-Nigula valla keskus asub 
Taebla alevikus. 

Kuni valdade ühinemiseni vastutas Nõva vallas soojusmajanduse üldise korralduse eest 
vallavalitsus ja vallavanem. Nõva külas tegeles soojusvarustuse, vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
ning heakorratöödega OÜ Nõva Kilk, mis kuulus täies ulatuses Nõva vallale. Soojuse 
piirhinnaks Nõval oli alates 01.06.2014. oli kehtestatud 67,73 €/MWh (ilma käibemaksuta). 
Käesoleval ajal on soojusvarustus Nõval üle minemas ASle Lääne-Nigula Varahaldus. Kehtivas 
Nõva valla soojusmajanduse arengukavas ei ole arvestatud haldusjaotuse muutumisega ja Nõva 
küla soojusvarustuse üleminekuga ASle Lääne-Nigula Varahaldus. Seega käesolev töö kujutab 
endast olemasoleva arengukava täiendust Nõva küla võimalike soojusvarustuse lahenduste osas. 

2 Täiendavad 2016 – 2018.a andmed Nõva küla katlamaja ja 
kaugkütte kohta  

Nõva kaugkütte soojusallikaks on kahe halupuukateldega katlamaja (vt Joonis 2.1). Põhikatlana 
on kasutusel Fesma Alu LUK-300 halukatel võimsusega 295 kW ja tipu- ja reservkatlaks on 
Viadrus EL-13 võimsusega 354 kW [1]. Halupuude ettevalmistamiseks kulub palju ülemäärast 
käsitsitööd, ka kütuse söötmine katlasse toimub käsitsi ning seetõttu on tööjõukulu katlamajas 
märkimisväärne. Kasutatavad halud on sageli seda tüüpi katelde jaoks ülemäärase niiskusega 
(W˃25%), mis viib alla katla kasuteguri, pigitab multitsüklonit, suitsukäike ja korstnat. 
 

  

Joonis 2.1 Nõva katlamaja (vasakul) ja selle kõrval kütusena kohaletoodud  
3 m pikkused puunotid, mis tükeldatakse ja lõhutakse kohapeal. 
Fotod V. Vares 

 
AS’lt Lääne-Nigula varahaldus saadud täiendavate andmete alusel on siinkohal välja toodud 
Nõva kaugküttesüsteemis soojuse tootmise, soojusvõrgu kadude ning tegeliku ja normaalaastale 
taandatud soojustarbimise aastased andmed (vt Joonis 2.2). Täiendavalt on välja toodud ka 
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katlamaja arvestuslikud kasutegurid (Joonis 2.3) ning soojusvõrgu suhtelised soojuskaod (vt 
Joonis 2.5) kuude kaupa. 

 

 
Joonis 2.2 Nõva kaugküttesüsteemi toodang, tarbimine ja soojuskaod võrgus 

2016 – 2017 
 

 
Joonis 2.3 Katlamaja arvestuslikud kasutegurid 2016 – 2017 kuude kaupa 

Katlamaja	toodang	 Tegelik	tarbimine	 Normaalaasta	tarbimine	 Kaod	soojusvõrgus	
2016	 644,040	 542,820	 594,865	 101,220	
2017	 621,660	 530,397	 571,684	 91,263	
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Jaan	 Veebr	 Märts	 Apr	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov	 Dets	 Aasta	
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2017	 55,8%	 67,3%	 91,6%	 187,7%	 148,7%	 0,0%	 222,4%	 42,9%	 63,2%	 76,9%	
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Joonis 2.4 Suhtelised kaod soojusvõrgu 2016 – 2017 kuude kaupa 

 
Katlamaja arvestusliku kasuteguri leidmisel on võetud aluseks halupuude hinnanguline 
kütteväärtus 1,8 MWh/tm, mis tegelikkuses sõltub tugevasti puude niiskusest ja võib olla sageli 
olla madalam. Kuna tarbitud küttepuude koguse mõõtmine pole lühikese ajaperioodi (kuu) 
jooksul kuigi täpne, siis ei ole kasuteguri üksikute kuude  hinnangud kuigi korrektsed. Aastased 
katlamaja kasutegurid on seoses tarbitud küttepuude koguste täpsema arvestusega 
usaldusväärsemad ja sõltuvad põhiliselt kütteväärtusest. Katlamaja ülevaatuse ajal 6. aprillil 
2018 olid kasutatavad küttepuud suhteliselt toored ja võib eeldada, et nende kütteväärtus jääb 
pigem alla 1,8 MWh/tm. Katla suitsugaaside puhastamiseks ettenähtud tsüklon oli ummistunud, 
mis samuti viitab tõenäoliselt märja kütuse kasutamisele ja tsükloni ja gaasikäikude pigitumisele. 

Kokkuvõttes võib eeldada, et aastane katlamaja keskmine kasutegur jääb ilmselt madalamaks kui 
arvestuslikud määratud 70 – 77%, st tõenäoliselt tasemele 60 – 70%. 

Nõva kaugküttes toimub kütmine umbes 7 kuu jooksul, st umbes 210 ööpäeva ehk ca 5100 h (vt 
Joonis 2.5). Kütteperiood lõpeb tavaliselt mais ja algab septembris, kusjuures sooja tarbevett 
kaugkütte baasil ei valmistata. 
Kaugküttes olevatest hoonetest on suurima tarbimisega kaks 12 korteriga elamut Mõisa ja 
Kubjase (kumbki umbes 27% kogu kaugküttetarbimisest), järgnevad võimla umbes 19%-ga, 
Kool 15 – 18%-ga ja Künka elamu umbes 10%-ga. Kool ja võimla kokku moodustavad praegu 
veidi üle kolmandiku kaugküttetarbimisest. 
Seoses valdade liitumisega ei ole kõigi Lääne-Nigula valla omanduses olevate ja hallatavate 
hoonete kasutuse tulevik selge ning mõnede hoonete kasutusprofiil või kuuluvus võib muutuda. 
Arvestades energiasäästuvõimalusi elamutes ja mõne hoone võimalikku kaugküttest 
väljalangemist võivad tarbimismahud alaneda ja see võib tõsta niigi kõrget soojuse hinda veelgi. 
Seega oleks Nõva kaugküttesüsteemi investeerimine väga riskantne.  

Jaan	 Veebr	 Märts	 Apr	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov	 Dets	 Aasta	
2016	 10,5%	 16,3%	 13,8%	 15,4%	 44,2%	 27,6%	 14,5%	 17,5%	 18,0%	 15,7%	
2017	 11,5%	 14,5%	 14,6%	 15,2%	 15,2%	 24,0%	 8,4%	 13,8%	 14,7%	
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Joonis 2.5 Tarbijate summaarsed tegelikud ja normaalaastale taandatud 

tarbimised 2016 – 2017 kuude kaupa 

 

 
Joonis 2.6 Hoonete tegelikud ja normaalaastale taandatud aastased 

tarbimised 2016 – 2017 
 

Jaan	 Veebr	 Märts	 Apr	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov	 Dets	
Tegelik	2016	 107,300	 75,905	 80,491	 45,282	 3,642	 14,091	 47,793	 76,482	 91,834	
N/a	2016	 92,565	 97,378	 88,838	 50,262	 5,900	 20,221	 43,418	 71,583	 110,546	
Tegelik	2017	 91,138	 82,834	 80,661	 60,154	 27,300	 0,000	 60,841	 56,909	 70,560	
N/a	2017	 101,212	 93,860	 91,342	 55,163	 24,888	 0,000	 58,588	 64,143	 86,106	
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3 Kaugküttesüsteemi praeguse olukorra kokkuvõte 
Nõva valla soojusmajanduse arengukavas on näidatud Nõva küla kaugküttevõrgu pikkuseks 380 
jm (vt Joonis 3.1) ja läbimõõtudeks DN65 – DN32 mm. Olemasolevaid tarbijaid on 5 (joonisel 
märgitud punasega). Rohelisega on joonisel märgitud võimalik täiendav tarbija kauplus-söökla 
(Laimi), mida praegu köetakse lokaalse õlikatlaga,  kuid selle objekti potentsiaalne tarbimine 
(suletud netopind 430,6 m2) ei tõstaks oluliselt kaugküttetarbimise kogumahtu. Teised 
võimalikud tarbijad, mida Nõva arengukavas [1] mainitakse, asuvad kaugemal ja nende 
ühendamine kaugküttevõrguga on ebatõenäoline.  

 

 
Joonis 3.1 Nõva kaugküttevõrgu 

skeem (vt [1]) 
 

Punasega on tähistatud olemasolev 
kaugküttevõrk ja tarbijad.  

 

 

Nõva valla soojusmajanduse arengukava ja täiendavate 2016 – 2017. a andmete alusel on 
koostatud Nõva kaugküttesüsteemi põhiliste iseloomustavate näitajate tabel (vt Tabel 3.1), mille 
järgi kaugkütte kasutegur ületab napilt 60%. Kui kütuse tegelik kütteväärtus osutuks 
madalamaks kui 1,8 MWh/tm, siis jääks kaugkütte kasutegur isegi alla 60%. Soojuse piirhind, 
mis on ühtlasi ka tegelik müügihind, on tarbijate jaoks kõrge – 67,73 €/MWh. Samas töötas 
kaugküttesüsteem teadaolevalt kahjumiga ja 2015. a oli soojuse omahind isegi 77,95 €/MWh. 
Nõva kaugküttesüsteemi probleemsed majandusnäitajad ja soojuse kõrge hind muudavad 
süsteemi edasise toimimise olemasoleval kujul küsitavaks. 

 
Tabel 3.1 Nõva kaugküttesüsteemi iseloomustavad näitajad 2016 – 2017 

Näitaja 2016 2017 Keskmine Ühik 

Biokütusekatelde koguvõimsus 649 649 649 kW 
Tarbitud biokütus (halupuud) 

naturaalühikutes 
514,56 449,36 481,96 tm/a 

Tarbitud kütus energiana 926 809 868 MWh/a 
KMst väljastatud soojus  644,04 621,66 632,85 MWh/a 
Müüdud soojus 542,82 530,40 536,61 MWh/a 
Müüdud soojus ümberarvutatult 

normaalaastale 
594,87 571,68 583,27 MWh/a 

Absoluutne võrgukadu  101,22 91,26 96,24 MWh/a 
Suhteline võrgukadu  15,7% 14,7% 15,2% % 
Võrgu torustike kogupikkus 380 380 380 m 
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Näitaja 2016 2017 Keskmine Ühik 
Ühendatud tarbimistihedus 1428 1396 1412 kWh/(a*m) 
Energia tootmise kasutegur 69,6% 76,8% 73,0% % 
Kaugkütte kasutegur 58,6% 65,6% 61,9% % 
Soojuse piirhind ilma käibemaksuta 67,73 €/MWh 
Soojuse piirhind koos käibemaksuga 81,31 €/MWh 

 

Olemasolevast olukorrast parema ülevaate saamiseks koostati arvestuslik ligikaudne koormuste 
kestusgraafik vastavalt eeldatavalt maksimaalse, st normaalaastale taandatud senise tarbimise 
korral. Nagu arvutused näitasid, kujuneks arvestusliku välisõhu temperatuuri -22°C juures 
maksimaalseks katlamaja koormuseks 274 kW. Kuna võimla ja kortermajad on renoveerimata ja 
kaugküttevõrk vajab samuti uuendamist, siis peaks pärast renoveerimistöid katlamaja koormus 
veelgi vähenema.  

 

 
Joonis 3.2 Arvestuslik ligikaudne koormuste kestusgraafik senise 

normaalaastale taandatud keskmise tarbimise korral 
 

4 Tarbijate iseloomustus ja tarbimise võimalikud arengud 
Nõva kaugküttetarbijate (vt Joonis 4.1) soojuskasutuse koondandmed on esitatud järgnevas 
tabelis (vt Tabel 4.1). Nii tabelis toodud kui Nõva soojusmajanduse arengukavas esitatud senised 
tarbimisandmed näitavad, et aastased tarbimise kõikumised on juhusliku iseloomuga ja ei ole 
seotud energiasäästumeetmete rakendamisega. Soojust vajatakse ainult kütteks ja sooja tarbevett 
valmistatakse elektriboileritega.  
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Hoonetest ainsana on suhteliselt madala soojuse eritarbimisega Nõva kool, mis aastal 2002 
ehitati praktiliselt täielikult ümber ja mille täiendavat soojustamist lähiaastatel ei ole kavandata. 
Kahjuks ei peegeldu see olukord 2013. a koostatud energiamärgisel, millel kaugküttetarbimise 
andmed sisaldavad tõenäoliselt ka elektritarbimist koos kaalumisteguriga või on lihtsalt ekslikud. 
Sama probleem ilmneb ka Nõva võimla energiamärgises. 
 

 

  

  

Joonis 4.1 Nõva küla kaugküttetarbijad. Ülal Nõva kool (foto kooli 
kodulehelt),  edasi V. Varese fotod: keskel vasakul – Nõva võimla, 
paremal elamu Künka, all vasakul elamu Mõisa, paremal elamu 
Kubjase 

 
Kõik korterelamud on renoveerimata ja tõenäoliselt pole elanikel vahendeid lähiajal energia-
säästumeetmeid rakendada. Nõva koolis ei ole täiendavaid energiasäästumeetmed praegu vaja 
rakendada ja ka Nõva võimla renoveerimist Lääne-Nigula vallal lähiajaks planeeritud ei ole. 
Seega lähiajal hakkab Nõva hoonete soojusvajadus sõltuma põhiliselt klimaatiliste tingimuste 
kõikumisest. Kliima soojenemine on toimunud pidevalt ja normaalaastast külmema aasta 
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esinemine on suhteliselt väikese tõenäosusega, seega loeme normaalaastale taandatud senise 
tarbimise taseme maksimaalseks arvestuslikuks tarbimiseks. Tõenäoliseks lähiaastate 
tarbimiseks võime hinnata 2016 – 2017. aastate keskmist. Minimaalne tarbimine võiks olla 
ligikaudu 20% praegusest keskmisest tarbimisest madalam ja selle saavutamine eeldab elanike 
arvestatavat panust energiasäästumeetmetesse. Elanike maksevõime paranemine võib teatud 
määral tarbimise mahtu suurendada. 

 
Tabel 4.1 Hoonete soojustarbimiste koond   

Jrk 
nr 

Hoone Suletud 
netopind,  

 
m2 

Keskmine 
soojustarbimine 

2016 – 2017, MWh 

Keskmine soojuse 
erikasutus,  
kWh/(m2 a) 

Märkused 

Tegelik N/a Tegelik N/a 

1 Nõva kool 982,4 88,5 96,1 90,1 97,8 Täielikult ümber ehitatud 2002, 
energiamärgis G (2013) 

2 Nõva võimla 526 102,4 111,3 194,7 211,6 Osaliselt rekonstrueeritud, 
energiamärgis G (2013) 

3 12 krt elamu 
Mõisa 

990 149,2 162,1 150,7 163,7 Renoveerimata 

4 12 krt elamu 
Kubjase 

998 144,8 157,4 145,1 157,7 Renoveerimata 

5 4 krt elamu 
Künka 

300 51,9 56,4 173,0 188,0 Renoveerimata 

 Valla hooned  1 508,4 190,9 207,4 126,6 137,5  
 Elamud  2 288 345,9 375,9 151,2 164,3  
 Kõik tarbijad  3 796,4 536,8 583,3 141,4 153,6  

 

Kokkuvõttes võib Nõva kaugküttetarbijate maksimaalne soojustarve olla tasemel 583 MWh/a 
(stsenaarium MAX), tõenäoline lähiaastate keskmine umbes 537 MWh/a (stsenaarium BAAS) ja 
tulevikus saavutatav madalam tase umbes 430 MWh/a (stsenaarium MIN). Selliseid andmeid 
võiks kasutada Nõva kaugküttesüsteemi jaoks hakkpuidukatlamaja rajamise ja soojusvõrgu 
renoveerimise korral. 

5 Nõva küla soojusvarustuse võimalikud lahendusvariandid 
Nõva valla soojusmajanduse arengukavas [1] käsitleti Nõva küla soojusvarustuse võimalike 
arenguvariantidena järgmisi põhimõttelisi lahendusi koos mõningate alamvariantidega: 

• olemasoleva halupuudel katlamaja ümberehitamine automaatseks hakkpuidukatlamajaks 
koos hakkpuidulao rajamisega, sh: 

o koos olemasolevate kaugküttetorustike uuendamisega; 
o koos kaugküttetorustike uuendamisega ja võrgu laiendamisega uute tarbijate 

ühendamiseks; 
• olemasoleva halupuudel katlamaja asendamine pelletiküttel konteinerkatlamajaga kõigi 

tarbijate koormust arvestades; 
• olemasoleva halupuudel katlamaja asendamine lokaalsete pelletikateldega järgmiselt: 

o Võimla ja Kooli jaoks rajatakse ühine pelletiküttel konteinerkatlamaja ja 
o Mõisa, Kubjase ja Künka elamutele paigaldatakse keldrisse lokaalsed 

pelletikatlad; 
• kaugkütte likvideerimise järel mõne kortermaja üleviimine soojuspumpküttele; 
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Kuna arengukava põhitekstis on neid eri variante põhjalikult analüüsitud, siis toome siinkohal 
välja järgmised üldised seisukohad ja järeldused: 

• olemasoleval kujul ei ole Nõva kaugküttesüsteemi toimimine jätkusuutlik; 
• Nõva kaugküttesüsteemi laiendamine ja uute tarbijate juurdeliitmine on äärmiselt 

riskantne, tõenäoliselt ebamajanduslik ja seda varianti ole otstarbekas siinkohal käsitleda; 
• Nõva kaugküttesüsteemi võimalik jätkamine võib olla otstarbekas ainult olemasolevate 

tarbijate varustamiseks, kusjuures säiliks võimalus kauplus-söökla täiendavaks 
liitumiseks; 

• olemasoleva kaugküttevõrgu torustike asendamine eelisoleeritud torudega võib olla küll 
tehniliselt vajalik, kuid see pole majanduslikult otstarbekas. Kaugküttesüsteemi 
toimimise praeguses mahus jätkamine sõltub sellest, mil määral saab olemasoleva 
torustiku ekspluateerimist jätkata ja millised oleksid selle korrastamisega seotud 
kulutused; 

• kaugküttesüsteemi töö jätkamisel tuleks olemasolev katlamaja ümber ehitada 
hakkpuidukatlamajaks ja rajada kütuse ladu; 

• kaugküttest loobumisel peame otstarbekaks paigaldada igale kortermajale omaette 
pelletikatel ning koolile ja võimlale ühine pelletikatlamaja. 

Tuginedes loetletud seisukohtadele käsitleme järgnevalt kahte põhivarianti, st kaugküttesüsteemi 
toimimise jätkamist koos hakkpuidukatlamaja rajamisega ning kaugküttesüsteemist loobumist 
koos lokaalsete pelletikatelde paigaldamisega.  
Kõikide arvutuste korral on nii seadmete kui mistahes muud hinnad toodud ilma 
käibemaksuta. 
Hinnad on arvutatud nii ilma investeeringutoetusteta kui 50% investeeringutoetustega. Seejuures 
käesoleval ajal on toetusi võimalik taotleda ainult kaugkütte likvideerimise ja lokaalküttele 
üleminekul. Kaugkütte kaasajastamise ja biokütusekatlamaja rajamise investeeringutoetuste 
saamiseks käesoleval ajal avaldusi vastu ei võeta.  

5.1 Hakkpuidukatlamaja rajamine 
Hakkpuidukatlamaja rajamisel olemasoleva halupuudel katlamaja asukohta säiliks täiel määral 
olemasoleva kaugküttevõrgu struktuur ja paiknemine. Vajalik on läbi viia torustiku seisukorra 
põhjalik kontroll ja selgitada välja, kas torustiku metalli seisukord võimaldab selle 
ekspluateerimist jätkata. Kui metalli seisukord selle ekspluateerimist jätkata hakkpuidukatlamaja 
arvestusliku eluea 15 aasta jooksul, siis tuleks kavandada ainult torustiku ja selle isolatsiooni 
hädavajalik korrastamine. Kui torustiku metall ei võimalda pikaajalise ekspluatatsiooni 
jätkamist, tuleb torustik täies mahus asendada eelisoleeritud torudega. 

Katlamaja kavandamisel tuleb silmas pidada järgmist: 

• katlamaja arvestuslik maksimumkoormus on tagasihoidlik (vt Joonis 3.2) ja väiksema 
kui 320 kW hakkpuidukatlamaja rajamise kohta Eestis viimastel aastatel andmed 
puuduvad – seega lähtume katlamaja dimensioneerimisel sellest võimsusest; 

• 320 kW hakkpuidukatla soovituslik miinimumkoormus on 30% nominaalsest, st ca 96 
kW. Kui kaugkütet kasutatakse ainult kütmiseks, siis tegelik ööpäeva keskmine 
miinimumkoormus jääks tasemele 60 – 80 kW, mis on küll ainult 20 – 25% 
nominaalvõimsusest, kuid veel aktsepteeritav; 

• kütuse ladu peaks olema sellise mahutavusega, et sinna saaks kütust kohale tuua 
standardse mahuga hakkpuiduveokiga (ca 80 m3); 
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• soojusvarustuse uus tehniline lahendus ja automatiseerituse tase peavad olema sellised, 
et personali pidev kohalolek ei oleks vajalik, st seadmeid käiakse perioodiliselt 
hooldamas ja häirete korral saabuks teade spetsialisti mobiilile. 

 
Tabel 5.1 Uue hakkpuidukatlamaja maksumuse, aastaste kulude ja oodatava 

tarbijahinna arvutused stsenaariumi Baas korral 

Lähteandmed Ühik 
Ilma 

investeeringu-
toetuseta 

50% 
investeeringu-

toetusega 
Biokütusekatla (katelde) installeeritud soojuslik 

võimsus kW 320 320 
Biokütusekatelde, lao ja muude seadmete 

kogumaksumus €	 180 000 90 000 
WACC % 5,55% 5,55% 
Katelde ja katlamaja seadmete tehniline eluiga  aasta 15 15 
Kaugküttevõrgu arvestuslik eluiga aasta 30 30 
Soojuse tootmise põhivarade soetusväärtus €	 180 000 90 000 
Kaugküttevõrgu renoveerimise maksumus €	 87 400 43 700 
Soojuse tootmismaht kokku (Qsoojus) MWh 585 585 
Soojuskadu kaugküttevõrgus MWh 48 48 
Suhteline soojuskadu kaugküttevõrgus % 8 8 
Soojuse müügimaht MWh 537 537 
Biokütuste keskmine primaarenergia hind €/MWh 14,00 14,00 
Soojuse tootmise kasutegur biokütuste kateldega  % 85,0 85,0 
Kulutused kütustele € 9 635 9 635 
Teised muutuvkulud (saastetasud, elekter ja 

muud) €	 2 047 2 047 
Tegevuskulud €	 10 748 10 748 
Kapitalikulu  ja põhjendatud tulukus 

annuiteedina €	 24 039 12 020 
sh soojuse tootmise seadmed €	 17 992 8 996 
sh soojuse jaotamise seadmed €	 6 047 3 024 

Kõik kulud kokku  €	 46 469 35 503 
Soojuse arvestuslik tarbijahind  €/MWh 86,54 64,15 
Muutuvkulude komponent soojuse hinnas €/MWh 21,75 21,75 

sh kütuse komponent €/MWh 16,47 16,47 
Püsikulude komponent soojuse hinnas €/MWh 64,78 42,40 

 
Eelnevas tabelis on eraldi välja toodud soojuse tootmise ja jaotamise kapitalikulude väärtused, 
mis võimaldavad ligikaudu hinnata soojuse hinda juhul, kui ehitatakse ainult katlamaja ja 
kaugküttetorustikku ei uuendata. Ligikaudu jääks soojuse hind siis ilma toetusteta 
investeeringute korral umbes 16 €/MWh võrra madalamaks (tasemele ca 70 €/MWh) ja 50% 
investeeringutoetuse korral umbes 10 €/MWh võrra madalamaks (tasemele ca 54 €/MWh). 
Tegelikult on torustiku uuendamata jätmine suure riskiga ja võib põhjustada avariilisi seisakuid. 
Lisaks sellele jääks ka soojuskadu võrgus samale tasemele praegusega. 
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Kõige enam mõjutavad soojuse müügihinda põhikütusena kasutatava biokütuse hind ja soojuse 
aastane müügimaht. Esmalt kontrollime müügimahu tõenäolise muutumise arvestuslikku mõju, 
st hinda erinevate stsenaariumide korral (vt Tabel 5.2). 
 

Tabel 5.2 Soojuse arvestuslikud hinnad erinevate müügimahtude korral 
hakkpuidu hinna 14 € /MWhkütus korral 

Stsenaarium Müügimaht, 
MWh/a 

Arvestuslik soojuse müügihind, €/MWh 
Ilma 

investeeringutoetusteta 
50% investeeringutoetuste 

korral 
Max 583 81,28 60,58 
Baas 537 86,54 64,15 
Min 430 103,70 75,42 

 
Arvestuslikuks biokütuses sisalduva energia hinnaks on siinkohal võetud 14 €/MWhkütus, mis on 
eeldatav keskmine hakkpuidu hind, mis vastab ligikaudu hinnale 11,20 €/pm3. Tegelik kütuse 
hind Nõval võib osutuda ka kõrgemaks, sest tarbimismahud on suhteliselt väikesed ja  võib olla 
vajalik kasutada tavapärasest väiksemaid hakkpuiduveokeid. Vaatleme siinkohal soojuse 
arvestusliku hinna muutusi kütuse hinna muutumisel vahemikus 12 – 18 €/MWhkütus piiridesse  
-2,57 – +5,12 €/MWh (vt Tabel 5.3). Siinkohal on vajalik rõhutada, et kütuse maksumus mõjutab 
ainult muutuvkulusid ja seega kütuse hinna kõikumine mõjutab arvestuslikku soojuse hinda 
ühtviisi nii investeeringutoetuste saamisel kui ilma investeeringutoetusteta.  
 

Tabel 5.3 Biokütuse keskmise hinna mõju soojuse müügihinna muutumisele 

Kütuses sisalduva energia hind, €/MWhkütus 12,00 14,00 16,00 18,00 
Soojuse müügihinna muutus, €/MWhs -2,57 0 +2,56 +5,12 

 

Arvutused näitavad, et uue hakkpuidukatlamaja rajamine koos kaugküttevõrgu uuendamisega 
tõenäoliselt võimaldaks hoida soojuse hinda praegusest tasemest madalamal ainult juhul, kui 
investeeringute tegemiseks saadaks 50% ulatuses toetusi, hakkpuidu hind ei oleks kõrgem kui 14 
€/MWh  ja tarbimismaht jääks samale tasemele või kõrgemale võrreldes praegusega. Seega 
kaugküttesüsteemi säilitamisel ja tehtavate investeeringute järel muudaks mõne tarbija 
väljalangemine järsult tarbimise mahtu ja tõstaks soojuse hinda.  

5.2 Pelletikatlamaja rajamine 
Kuna kaugküttesüsteemi tarbimine on väike, võib põhimõtteliselt soojusallikana kõne alla tulla 
ka pelletikatlamaja. Selle lahenduse eeliseks hakkpuidukatlamaja ees on täielikum 
automatiseeritus ja väiksem hooldusvajadus, kuid samas on kütuse (pelletite) maksumus 2 – 3 
korda hakkpuidu maksumusest kõrgem. 

Järgnevas tabelis (vt Tabel 5.4) toodud arvutuste järgi kujuneks arvestuslik soojuse hind 
vaatamata väiksematele investeeringutele siiski suhteliselt kõrgeks ja see süvendab kaugkütte 
säilitamise otstarbekuse küsitavust veelgi. 
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Tabel 5.4 Uue pelletikatlamaja maksumuse, aastaste kulude ja oodatava 
tarbijahinna arvutused stsenaariumi Baas korral 

Lähteandmed Ühik 
Ilma 

investeeringu-
toetuseta 

50% 
investeeringu-

toetusega 
Pelletikatlamaja installeeritud soojuslik võimsus kW ≥ 280 ≥ 280 
Pelletikatelde, kütusepunkri ja muude seadmete 

kogumaksumus €	 55 000 27 500 
WACC % 5,55% 5,55% 
Katelde ja katlamaja seadmete tehniline eluiga  aasta 15 15 
Kaugküttevõrgu arvestuslik eluiga aasta 30 30 
Soojuse tootmise põhivarade soetusväärtus €	 55 000 27 500 
Kaugküttevõrgu renoveerimise maksumus €	 87 400 43 700 
Soojuse tootmismaht kokku (Qsoojus) MWh 585 585 
Soojuskadu kaugküttevõrgus MWh 48 48 
Suhteline soojuskadu kaugküttevõrgus % 8 8 
Soojuse müügimaht MWh 537 537 
Pelletite keskmine primaarenergia hind €/MWh 38,00 38,00 
Soojuse tootmise kasutegur biokütuste kateldega  % 85,0 85,0 
Kulutused kütustele € 26 153 26 153 
Teised muutuvkulud (saastetasud, elekter ja 

muud) €	 2 047 2 047 
Tegevuskulud €	 2 748 2 748 
Kapitalikulu  ja põhjendatud tulukus 

annuiteedina €	 11 544 5 772 
sh soojuse tootmise seadmed €	 5 498 2 799 
sh soojuse jaotamise seadmed €	 6 047 3 024 

Kõik kulud kokku  €	 42 151 36 720 
Soojuse arvestuslik tarbijahind  €/MWh 78,49 68,38 
Muutuvkulude komponent soojuse hinnas €/MWh 51,69 51,69 

sh kütuse komponent €/MWh 44,71 44,71 
Püsikulude komponent soojuse hinnas €/MWh 26,80 16,69 

 

5.3 Kaugküttesüsteemi likvideerimine ja lokaalsete pelletikatelde 
paigaldamine 

Kaugkütte likvideerimisel tuleks kõik senised tarbijad varustada lokaalsete soojusallikatega. 

Kuna kool ja võimla moodustavad ühtse kompleksi, siis sobiks nende kahe hoone soojusvarustus 
lahendada ühe soojusallika baasil. 

Seniste tarbimisandmete alusel kujuneksid lokaaltarbijate eeldatavad koormusgraafikud vastavalt 
järgnevale joonisele (vt Joonis 5.1) ja neid andmeid kasutatakse pelletikatelde valikuks ja 
arvestusliku soojuse hinna määramiseks. 
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Joonis 5.1 Lokaaltarbijate 
eeldatavad 
koormusgraafikud 
pelletikatelde valikuks 

Vajalik maksimaalne võimsus: 

kool+võimla – 95 kW; 
12 krt elamud – 70 kW; 
4 krt elamu – 25 kW. 

 

5.3.1 Nõva kooli ja võimla soojusvarustuse lahendus lokaalse 
pelletikatlamaja baasil 

Kaugküttesüsteemi likvideerimisel oleks võimalik Nõva koolile ja selle juurde kuuluvale 
võimlale rajada pelletikonteinerkatlamaja ning rajada ühendustorustik (vt Joonis 5.2).   

 

 
Joonis 5.2 Pelletikonteinerkatlamaja (PKKM) ja ühendustorustikud Nõva 

kooli ja võimla soojusvarustuseks  
 

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

0	 500	 1000	 1500	 2000	 2500	 3000	 3500	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500	 7000	 7500	 8000	 8500	

					kW	

h	

Kooli	ja	võimla	ühine	pelle2katlamaja	

Katlamaja	arvestuslik	aastatoodang	
normaalaasta	klimaa=listes	=ngimustes	228	MWh	

Arvestuslik	maksimaalne	
koormus	95	kW	

Kadu	kaugküCevõrgus	20	MWh	
0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

0	 500	 1000	 1500	 2000	 2500	 3000	 3500	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500	 7000	 7500	 8000	 8500	

					kW	

h	

12	korteriga	elamud	Mõisa	ja	Kubjase	

Katla	arvestuslik	aastatoodang	
normaalaasta	klimaa;listes	;ngimustes	160	MWh	

Arvestuslik	maksimaalne	
koormus	70	kW	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

0	 500	 1000	 1500	 2000	 2500	 3000	 3500	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500	 7000	 7500	 8000	 8500	

					kW	

h	

4	kort	elamu	Künka	

Katla	arvestuslik	aastatoodang	
normaalaasta	klimaa;listes	;ngimustes	56	MWh	

Arvestuslik	maksimaalne	
koormus	25	kW	

Nõva kool 

Nõva võimla 

PKKM 



Nõva soojusmajanduse arengukava 2016 – 2028 täiendus 

Pilvero OÜ, 2018  18/24 

Kuna kooli ja võimla rajamisel ehitatav ühendustorustik on otseselt seotud pelletikatlamajaga, 
siis arvestatakse ühendustorustik katlamaja juurde kuuluvaks ja selle arvestuslik tööiga loetakse 
võrdseks pelletikatlamaja arvestusliku tööeaga.  
Tabel 5.5 Pelletikatlamaja rajamise maksumuse, aastaste kulude ja oodatava 

tarbijahinna arvutused 

Lähteandmed Ühik 
Ilma 

investeeringu-
toetuseta 

50% 
investeeringu-

toetusega 
Pelletikatlamaja installeeritud soojuslik võimsus kW ≥ 95 ≥ 95 
Pelletikatelde, kütusepunkri, korstna ja muude 

seadmete kogumaksumus €	 30 000 15 000 
WACC % 5,55% 5,55% 
Seadmete arvestuslik eluiga  aasta 15 15 
Ühendusetorustiku ehitusmaksumus €	 16 240 8 120 
Soojustarve, arvestuslik  MWh 190,9 190,9 
Soojustarve, eeldatav maksimaalne  MWh 207,4 207,4 
Soojuskadu ühendustorustikus MWh 6 6 
Pelletite keskmine primaarenergia hind €/MWh 38,00 38,00 
Soojuse tootmise kasutegur  % 85,0 85,0 
Kulutused kütustele arvestusliku soojustarbe 

korral € 8 803 8 803 
Kulutused kütustele eeldatava maksimaalse  

soojustarbe korral € 9 540 9 540 
Käidu- ja hoolduskulud €/MWh	 3 3 
Kapitalikulu  ja põhjendatud tulukus 

annuiteedina €	 4 122 2 061 
Soojuse arvestuslik hind arvestusliku 

tarbimismahu korral  €/MWh 70,70 59,91 
Soojuse arvestuslik hind eeldatava 

maksimaalse tarbimismahu korral  €/MWh	 68,88 58,94 

 

5.3.2 12 korteriga elamute soojusvarustuse lahendus lokaalse pelletikatla 
baasil 

Nii Mõisa kui Kubjase elamud on ühesuguse projekti järgi ehitatud 12 korteriga elamud (vt 
Joonis 4.1, alumised fotod), mille ühe otsasektsiooni keldris on sobiv ruum pelletikatla ja sinna 
juurde kuuluvate seadmete paigaldamiseks. Praegu paiknevad nendes ruumides soojussõlmed, 
seega pelletikatla ühendamiseks hoonesisese küttesüsteemiga täiendavaid torustikke vedada pole 
vaja. 

Metallist moodulkorstna saab paigaldada väljapoole hoonet otsaseina äärde. Kuna majade 
otsaseinas aknad puuduvad, ei tohiks selline korstna paigalduskoht elanikke häirida. Otsaseina 
äärde saaks paigaldada ka välise pelletipunkri. 
Vajalike investeeringute mahtu on siinkohal hinnatud varasemate samatüübiliste projektide 
maksumuste alusel ja täpsemad hinnangud selguvad pärast pakkumiste saamist. Järgnevas tabelis 
(vt Tabel 5.6) on toodud soojuse oodatava tarbijahinna arvutused mõlema hoone kohta, mis 
näitab, et 50% investeeringutoetuse korral jääb oodatav soojuse hind (NB! ilma käibemaksuta) 
tasemele 54 – 55 €/MWh. Seejuures isegi ilma investeeringutoetuseta jääks eeldatav soojuse 
hind praegusest hinnatasemest 3 – 5 €/MWh võrra madalamaks.   
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Tabel 5.6 Elamute Mõisa ja Kubjase pelletikatlaga lokaalse soojusvarustuse 

rajamise maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna 
arvutused 

Lähteandmed Ühik 
Ilma 

investeeringu-
toetuseta 

50% 
investeeringu-

toetusega 
Pelletikatla installeeritud soojuslik võimsus kW ≥ 70 ≥ 70 
Pelletikatla, kütusepunkri, korstna ja muude 

seadmete kogumaksumus €	 23 000 11 500 
WACC % 5,55% 5,55% 
Seadmete arvestuslik eluiga  aasta 15 15 
Soojustarve, arvestuslik  MWh 147 147 
Soojustarve, eeldatav maksimaalne  MWh 160 160 
Pelletite keskmine primaarenergia hind €/MWh 38,00 38,00 
Soojuse tootmise kasutegur  % 85,0 85,0 
Kulutused kütustele arvestusliku soojustarbe 

korral € 6 572 6 572 
Kulutused kütustele eeldatava maksimaalse  

soojustarbe korral € 7 153 7 153 
Käidu- ja hoolduskulud €/MWh	 3 3 
Kapitalikulu  ja põhjendatud tulukus 

annuiteedina €	 2 299 1 150 
Soojuse arvestuslik hind arvestusliku 

tarbimismahu korral  €/MWh 64,13 54,51 
Soojuse arvestuslik hind eeldatava 

maksimaalse tarbimismahu korral  €/MWh	 62,86 54,03 

 

5.3.3 4 korteriga elamu soojusvarustuse lahendus lokaalse pelletikatla 
baasil 

Ka 4 korteriga Künka elamus on võimalik pelletikatla ja teiste seadmete paigutamine hoone 
keldrisse praeguse soojussõlme kohale. Künka elamus paikne see ruum hoone keskel sissekäigu 
vastas. Korstnana võib olla mõeldav kasutada hoone olemasolevat korstnat juhul, kui 
telliskorstna tihedus läbi eluruumide on piisav. Kindlasti tuleks korstna lõõri paigaldada 
metallhülss.  

Kui olemasolevat korstnat ei peaks olema võimalik pelletikatla jaoks kasutada, siis tuleks 
paigaldada metallist moodulkorsten maja  välisküljele akende vahekohta. Samasse asukohta 
tuleks paigaldada ka väline pelletipunker, mille kõrgus ei tohiks ulatuda üle esimese korruse 
akende alumise serva. Kuna punker paikneks hoovipoolses osas, kuhu pelletite puhurauto päris 
ligi ei pääse, tuleks punkri asukoha määramisel kontrollida puhurauto laadimisvõimalust.  
Tarbijahinna arvutused (vt Tabel 5.7) on tehtud eeldusel, et korstnaks saab sobitada praegust 
hoone korstnat. 50% investeeringutoetuse korral jääks arvestuslik soojuse hind umbes 51 
€/MWh tasemele. Kui tekivad täiendavad kulutused korstna ja välise pelletimahuti rajamisel, 
võib see tõsta arvestuslikku soojuse hinda paari Euro võrra, st umbes samale tasemele 12 
korteriga hoonete soojuse hinnale. 
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Tabel 5.7 Elamu Künka pelletikatlaga lokaalse soojusvarustuse rajamise 
maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused 

Lähteandmed Ühik 
Ilma 

investeeringu-
toetuseta 

50% 
investeeringu-

toetusega 
Pelletikatla installeeritud soojuslik võimsus kW ≥ 25 ≥ 25 
Pelletikatla, kütusepunkri, korstna ja muude 

seadmete kogumaksumus €	 15 000 7 500 
WACC % 5,55% 5,55% 
Seadmete arvestuslik eluiga  aasta 15 15 
Soojustarve, arvestuslik  MWh 52 52 
Soojustarve, eeldatav maksimaalne  MWh 57 57 
Pelletite keskmine primaarenergia hind €/MWh 38,00 38,00 
Soojuse tootmise kasutegur  % 85,0 85,0 
Kulutused kütustele arvestusliku soojustarbe 

korral € 2 325 2 325 
Kulutused kütustele eeldatava maksimaalse  

soojustarbe korral € 2 548 2 548 
Käidu- ja hoolduskulud €/MWh	 3 3 
Kapitalikulu  ja põhjendatud tulukus 

annuiteedina €	 1 499 750 
Soojuse arvestuslik hind arvestusliku 

tarbimismahu korral  €/MWh 75,32 50,24 
Soojuse arvestuslik hind eeldatava 

maksimaalse tarbimismahu korral  €/MWh	 72,79 50,65 

 

5.4 Soojuspumbaga lokaalse soojusvarustuse võimalusest 
Soojuspumpade rakendamine lokaalsete soojusallikatena sõltub hoonesisestes küttesüsteemides 
kasutatavast temperatuurigraafikust ning maakollektori paigaldamise võimalusest hoone 
läheduses. Kuna hoonete küttesüsteemide ja temperatuurigraafikute kohta on andmed 
puudulikud, pole soojuspumpade sobivuse osas siinkohal kindlat seisukohta võimalik välja tuua.  

Kuna hoonetes on radiaatorküte, peaks radiaatorite küttepind olema piisav kuni 55°C 
temperatuuriga küttevee kasutamiseks, sest üldreeglina võimaldavad Eestis paigaldatud 
soojuspumbad tõsta küttevee temperatuuri kuni 55°C-ni.  
Madalatemperatuurilise soojusallikana võib Nõva tingimustes kõne alla tulla välisõhk, piisava 
vaba maapinna kasutusvõimalusel horisontaalne pinnasekollektor või vertikaalne puuraukudesse 
paigaldatud  kollektor.  

Õhk-vesi soojuspumpade paigaldamisel, st välisõhu soojuse kasutamisel on põhiliseks 
probleemiks asjaolu, et soojustegur on minimaalsete välisõhu temperatuuride korral eriti madal, 
soojuskoormus aga maksimaalne. Seega vajatakse tõenäoliselt tuleks külmaperioodil kasutada 
täiendavat soojusallikat, milleks tüüpiliselt rakendatakse elektriküttekehi. Õhk-vesi soojuspump 
oleks hea soojusallikas soojal perioodil, kuid tsentraalse sooja tarbevee valmistamist Nõva 
hoonetes pole sisse seatud ja see täiendav asjaolu vähendab õhk-vesi soojuspumba sobivust 
lokaalse soojusallikana veelgi. 
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Pinnasesoojuse kasutamine horisontaalse pinnasekollektoriga peaks võimaldama ilma 
lisakütteallikata hooneid kütta juhul, kui radiaatorite pind on piisav. Siiski, hoone korterite ja 
ruumide ühtlaseks kütmiseks peaks hoonesisene küttesüsteem olema väga heas tasakaalus. 
Madalatemperatuurilise kuni 55°C kütterežiimi korral võib küttesüsteemi tasakaalustamatus viia 
palju suurema siseruumide temperatuuri ebaühtluseni kui kõrgemate temperatuurigraafikute 
korral, mida reeglina rakendatakse küttekatelde puhul, nt 90/60 või 80/50°C.  

Horisontaalse pinnasekollektori paigaldamiseks on ligikaudsete hinnangute järgi vaja vähemalt 
3,6 m2 vaba maapinda ühe ruutmeetri köetava pinna kohta. Maapinna vajadus sõltub tugevasti 
pinnase iseloomust, kusjuures kuiva liivapinnase puhul vajatakse märksa enam pinda. Kuna vaba 
maapinna kasutatavus kõikide hoonete jaoks on äärmiselt küsitav, siis esitame siinkohal 
näidisarvutuse ainult kõige väiksema hoone jaoks (Künka elamu). 
Vaba maapinna puudumisel võib olla mõeldav vertikaalsete puuraukude (nn energiakaevude) 
kasutamine vertikaalsete kollektorite paigaldamiseks. Puuraugukude summaarseks sügavuseks 
hinnatakse vähemalt 1 m puurauku ühe ruutmeetri köetava pinna kohta, seega Künka elamu 
puhul oleks vaja ca 300 m puurauke (nt 2 x 150 m, 3 x 100 m või 6 x 50 m). 
Seniste kogemuste põhjal näitavad soojuspumba firmad oma soojuspumpade soojustegurite 
väärtusi kõrgematena, kui see praktikas olemasolevate ja halvasti reguleeritavate 
küttesüsteemidega saavutatav on. Järgnevates näidisarvutustes on horisontaalse maakollektoriga 
soojuspumpade aasta keskmiseks soojusteguri väärtuseks võetud COP=2,5 ja energiakaevude 
korral COP=3,0. Energiakaevude korral on pinnase temperatuur kollektori ümbruses kõrgem kui 
horisontaalse kollektori korral ja see tõstab ka COP väärtust. Võrdluseks võib tuua välja, et 
käesoleval aastal valminud Balti riikide energiatehnoloogiate stsenaariumides [6] hinnatakse 
meil saavutatavaid soojustegurite väärtusi kuni aastani 2029 vahemikus COP= 2,0 – 2,95. 
Järgnevas tabelis (vt Tabel 5.8) on näidatud Künka elamule sobiva võimsusega soojuspumbaga 
küttesüsteemi korral soojuse hinna arvutused. Kuigi arvestuslik soojuse hind jääks 50% 
investeeringutoetuse korral praegusest madalamaks, oleks see ikkagi kõrgem kui lokaalse 
pelletikatlaga lahenduse puhul. Energiakaevude kasutamisel oleks küll soojustegur COP kõrgem, 
kuid oluliselt suurem investeering puuraukude rajamiseks tõstaks soojuse hinna kõrgemaks kui 
väiksema investeeringuvajadusega horisontaalse maakontuuri puhul. 
 

Tabel 5.8 Arvestuslik soojuse hind soojuspumbaga küttelahenduste korral 
künka elamu andmete alusel 

Näitaja 

Horisontaalse 
maakollektoriga lahendus 

Energiakaevudega 
lahendus 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

Soojuspumbaga soojusallika 
seadmete kogumaksumus, € 

18 000 9 000 30 000 15 000 

Kapitalikulu (i=WACC=5,55%,  
15 a), €/a 

1 799,22 899,61 2 998,71 1 499,35 

Kapitalikulu komponent soojuse hinnas, €/MWh 
kui toodangu maht on 52 MWh/a 34,60  17,30  57,67 28,83 
kui toodangu maht on 57 MWh/a 31,57 15,78 52,61 26,30 
kui toodangu maht on 40 MWh/a 44,98  22,49 74,97 37,48 

Käidu ja hoolduskulu, €/MWh 3 3 3 3 
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Näitaja 

Horisontaalse 
maakollektoriga lahendus 

Energiakaevudega 
lahendus 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

Elektri hind (ilma käibemaksuta), 
€/MWh 

91 91 91 91 

Soojustegur COP 2,5 2,5 3,0 3,0 
Elektrikulu komponent soojuse 

hinnas (COP=2,5), €/MWh 
36,40 36,40 30,33 30,33 

Arvestuslik soojuse hind 
(aastatoodang 52 MWh), €/MWh 

78,55 61,25 95,55 66,72 

Arvestuslik soojuse hind 
(aastatoodang 57 MWh), €/MWh 

75,52 59,73 90,49 64,19 
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6 Kokkuvõte, ettepanekud 
 

Nõva kaugküttesüsteemi soojusallikaks on halupuudega köetav katlamaja. Halupuude 
ettevalmistamiseks kulub palju ülemäärast käsitsitööd, ka kütuse söötmine katlasse toimub 
käsitsi ning seetõttu on tööjõukulu katlamajas märkimisväärne. Kasutatavad halud on sageli seda 
tüüpi katelde jaoks ülemäärase niiskusega (W˃25%), mis viib alla katla kasuteguri, pigitab 
multitsüklonit, suitsukäike ja korstnat. 
Kaugküttetorustiku tehniline seisukord on puudulik ning soojuskadude vähendamiseks ja 
töökindluse tagamiseks tuleks see tõenäoliselt asendada eelisoleeritud torudega. 
Kuna suurim kaugküttetarbija on kool koos võimlaga, mille tulevik on laste vähesuse tõttu 
ebaselge, pole kaugküttekatlamaja ja kaugküttesüsteemi toimimine jätkusuutlik. 
Käesolevas uurimis-arendustöös on koostatud tehnilis-majanduslikud hinnangud nii katlamaja ja 
kaugküttesüsteemi rekonstrueerimisvõimaluste kohta kui ka kaugküttest loobumise ja 
lokaalküttele ülemineku variantide kohta. 

Põhilise lokaalküttevariandina analüüsiti töös pelletikateldega lahendusi, mis 50% investeeringu-
toetuste korral võimaldaks alandada soojuse hinda tasemele 

Põhimõtteliselt võiks lokaalküttele üleminekul rakendada ka soojuspumpasid, kuid selleks oleks 
eelnevalt vajalik kontrollida hoonete küttesüsteemide sobivust madalatemperatuurilise 
temperatuurigraafiku rakendamiseks, tasakaalustada küttesüsteemid ja vajadusel lisada 
radiaatorite pinda. Madalatemperatuuriliste soojusallikatena oleks mõeldav kasutada kas 
horisontaalseid pinnasekollektoreid või nn energiakaevusid. Soojuspumpade võimalikuks 
kasutuselevõtuks ei ole seni maakasutuse ja energiakaevude rajamise võimalusi uuritud. 
Tasuvusarvutused näitavad pelletikatelde rakendamisel soodsamat arvestuslikku soojuse hinda ja 
seetõttu peame sobivamaks pelletikateldega lokaalküttelahendusi. 

Põhilised järeldused tööst on järgmised. 
1. Käesoleval ajal on soojuse piirhind tarbijate jaoks liiga kõrge 67,73 €/MWh ja tegelik 

omahind kahjumi tõttu isegi veelgi kõrgem. 
2. Olemasolev kaugküttesüsteem ja katlamaja nõuaksid põhjalikku rekonstrueerimist ja 

suuri investeeringuid, mille jaoks käesoleval ajal KIK investeeringutoetusi ei võimalda. 
Kogu süsteemi rekonstrueerimine tõstaks soojuse hinna veelgi kõrgemale. Seega Nõva 
kaugküttesüsteemi säilitamine ja rekonstrueerimine ei ole majanduslikult põhjendatud. 

3. Soovitame kaugküttest loobumist ja peame otstarbekaks paigaldada igale kortermajale 
omaette pelletikatlad ning koolile ja võimlale ühine pelletikatlamaja. Sellisel juhul 
langeks soojuse arvestuslik hind 50% investeeringutoetuse korral sõltuvalt tarbijast ja 
tarbimise mahust tasemele 50 – 60 €/MWh. 

4. Kaugküttest loobumiseks ja lokaalküttele üleminekuks soovitame taotleda KIK’ist 
investeeringutoetust. 
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