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Käärdi iseloomustus. 

 
Käärdi alevik paikneb Elva linna lõunapiiril ja on praktiliselt kokku kasvanud Elva linnaga. Kuni 1972. 
aastani kuulusid Elva ümbruse Leivaste (praegu Käärdi), Käo, Uderna, Kalme, Illi, Uuta ja Laguja küla 
ning Peedu Elva külanõukogu koosseisu. 
1958. aastal liideti Peedu Elva linnaga, 1972. aastal Rõngu külanõukoguga. Endise Elva sovhoosi 
keskasula projekteeris 1970. aastal arhitekt Aino Iila. 
1976. aastal liideti Leivaste, Metsakuru ja Kaseküla ning tekkis uus administratiivüksus - Käärdi alevik. 
Nimi pandi Eesti esimese doktorikraadiga põllumehe Aleksander Jakob Peeter Eisenschmidti (1876-
1914) kodutalu Käärdi järgi, mis paiknes aleviku piirimail.  
Alevikku ümbritseb Uderna, Käo, Kalme, Kurelaane küla ja Elva linn. Vallakeskus asub Rõngus, 14 km 
kaugusel Käärdist. Alevikus tegutseb kaks seltsi ja viis korteriühistut. 
Käärdi asub Elva linna servas, mattudes rohelusse ja on hinnatud elukoht. Elva linnas asuvad 
töökohad, vajalikud haridus- ja kultuuriasutused ning kiire raudteeühendus Tallinna, Tartu ja Valgaga. 
 
Koostatud on Käärdi aleviku arengukava 2009 – 2015, selles ei tooda välja soojusmajanduse 
arenguvajadusi. Tundub, et soe tuba vastuvõetava hinnaga on loomulik ja see teema ei häiri elanikke. 

Käärdi  kaugküttepiirkonna soojusmajanduse senine kirjeldus. 

Rõngu Vallavolikogu 15.09.2011 määruse nr 11 alusel on määratud Käärdile kaugküttepiirkond, milles 

asuvad kõik tänased kaugküttega varustatud kortermajad. 

Katlamaja. 

Kuni 2005 aastani toimis Käärdi katlamaja kivisöel, seejärel põlevkiviõlil ja aastal 2014 valmis Käärdil 
senise põlevkiviõli kasutava katlamaja asemele uus täisautomaatne 500 kW-se võimsusega 
hakkepuitu kasutav katelseade koos hakkepuidu aktiivlaoga.  
Investeeringu aitas 50% ulatuses rahastada SA KIK, teise poole rahastas SW Energia OÜ, kes on ka 
soojusmajanduse operaator Käärdil.  
Uue hakkekatlamaja käiku andmisega on tagatud pikaks ajaks stabiilne soojuse hind, mis sõltub 
eelkõige vaid puiduhakke siseturu hinnast. Põlevkiviõli katel on edaspidi kasutusel vaid avariide ja 
hooldustööde ajaks hakkepuidu katla asendajana. Põhikoormuse katab uus hakkekatel. 
 
Katlamaja on eeskujulikult korras ja tagab soojusvarustuse kindluse. Lähiaastail katlamaja 
investeeringuid ei vaja. 
 

  
 
Alates 01.12.2014.a. on soojusenergia müügihind  64,98 EUR/MWh, koos käibemaksuga 77,96 EUR 
MWh. 
 
  



Soojustrassid. 

Soojustrassid on rajatud mitukümmend aastat tagasi paigutatuna betoonkanalisse terastorude 

ümber mineraalvillaga isoleerituna ja ruberoidiga ümbritsetuna. Trasside sulgarmatuur kaevudes on 

osaliselt uuendatud ja kaevudes on torustik lisasoojustatud. Torude läbimõõt on teadaolevalt 100 – 

125 mm, kohati on pinnas kaevu kattepaneeliga alla vajunud torudele. Soojustrassid läbivad 

kortermajade keldreid ja trasside paigutus on meelevaldne ning ilmselt tekkinud vastavalt 

kortermajade valmimisele. Trasside pikkus tänaseks on töös olevatel lõikudel kokku 375 meetrit. 

Joonis kortermajade ja soojustrasside paiknemisest. 

Uute trasside ehitamisel on võimalik õgvendada trasside pikkust ja peaks hinnanguliselt piisama 350 

meetrist ning väiksemate läbimõõtudega ja eelisoleeritud trassidest. 

Fotod tänastest soojustrassidest. 

  
Soojusrasside kadusid arvestades on kasutatud katlamajast väljuva soojusmõõtja ja kortermajades 

asuvate soojusmõõtjate näitusid. Soojustrasside suhteline soojuskadu väljendatuna %-na trassidesse 

antud ja sealt väljunud soojusest on toodud graafikul. 

Graafik 1. Soojustrasside suhteline soojuskadu. 

 



Suhteline soojuskadu väljendatuna %-na väljendab ka „emotsionaalset“ kadu ja tundub tihti, et %-na 

väljendatuna on tegu katastroofiga. Ka täiesti uued ja eelisoleeritud soojustrassid võivad anda 

suhteliseks soojuskaoks suure %, kui samas on soojustarbimine väga väike võrreldes soojustrassi 

pikkusega ja tegelikkuses on kadu soojustrassis tehniliselt maksimaalselt väike (W/m).  

Trassikao väärtus on odava katlakütuse hinna juures väikese tähtsusega. Näiteks 50%-lise kaoga 

soojustrassi kao väärtus 14 EUR-se väärtusega puiduhakke MWh juures oli 34 EUR kalendrikuus (sept. 

2014, kadu 2,07 MWh). Samas 16%-lise kaoga soojustrassis oli (veebr. 2014, kadu 21,08 MWh) kao 

väärtuseks 345 EUR.  

Graafik 2. Trassikao rahaline väärtus. 

 

Soojustrasside olukord on selline, et osutab kõige suuremale riskile varustuskindluse tagamisel Käärdi 

kaugküttesüsteemis.  

Soojustrassi torudele vajunud pinnas on kokku surunud soojusisolatsiooni, suurendades soojuskadu 

ja sellistes kohtades areneb soodsalt trassi torude väline korrosioon, mille tagajärjeks on torude 

soojuskandja lekked, mis seavad otseselt ohtu soojusvarustuse. Mitme aasta jooksul see täpselt 

juhtub on prognoosimatu, kuid oht on olemas ja seda on võimalik vältida vaid kas trasside täies 

mahus avamise ja uuesti soojustamisega tänapäevaste soojustusmaterjalidega või uute, 

eelisoleeritud, sobivate läbimõõtudega ja õgvendatud pikkustega soojustrasside rajamisega. 

Soojuskoormusgraafik 2014 korr. tarbimise alusel ja tänaste soojustrassidega. 

 

  



Soojustarbijad. 

Käärdil kasutab kaugkütet 5 kortermaja köetava pinnaga kokku 11277 m². Toetuse ja laenu kaasabil 
on viimasel kahel aastal 4 kortermaja end terviklikult uuendanud. Neil on paigaldatud välispiirete 
lisasoojustus, küttekehadel on soojusregulaatorid ja õhuvahetusel on kasutusel osaline 
soojustagastus. Soojussõlmed on majasiseselt suletud ja reguleeritavad vastavalt välisõhu 
temperatuurile. Kortermajade kraadpäevadega korrigeeritud soojustarve köetava pinna kohta on 
toodud graafikul. 

Graafik 3. Kortermajade soojustarve. 

 
Terviklikult uuendatud kortermajades (Rukki 5, 9 ja 11) on küttesoojuse tarve vähenenud pea 50%. 

Fotod terviklikult korrastatud kortermajadest. 

 
Korrastatud kortermajade soojuskandja temperatuuri graafik on madalam ja arvestatud 
temperatuurile 75/40 °C. 
Veel korrastamata kortermajale aadressil Rukki 3 võib see pikaajaliste külmade ilmade korral mõjuda 
alakütmisena, sest selle maja välispiirded on soojustamata ja vajadus kõrgema temperatuuriga 
soojuskandja järele ilmneb just külmade ilmade korral kõige teravamalt.  

 
Kuna nimetatud majas on veel ainsana alles ka avatud soojussõlm, siis võib tekkida vajadus vaid ühe 
tarbija tõttu väljastada katlamajast kõrgema temperatuuriga soojuskandjat, kui ülejäänud neljal 
tarbijal vaja oleks. See suurendab soojustrasside kadusid, sest tänases olukorras niigi kesise 
soojuspidavusega soojustrassides voolava soojuskandja temperatuuri tõustes suureneb ka kadu 
suurema temperatuuride vahe tõttu trasse ümbritseva keskkonnaga.  
Soojatootja andmeil tarbijad soojuse eest võlgu ei ole ja suhteliselt soodsa hinnaga soojuse juures on 
võlgade tekkeks ka tulevikus tõenäosus väike.  



Soojusvarustuse arengu võimalused tulevikus. 
 
Katlamaja on üle viidud kohalikule taastuvale kütusele ja lähiaastail uusi investeeringuid ei vaja. 
 
Soojustrassid on vaja lähiaastail uuendada. Et leida soojustrasside uuendamise mõju soojuse hinnale 
ja aastastele kogukuludele, prognoosin keskmise pikaajalise aasta soojustarbimise arvestusega, et ka 
Rukki 3 on terviklikult uuendatud, järgnevas peatükis „Soojustrasside uuendamine“ 
 
Tarbimise osas (tänaste tarbijatega korrigeeritud aastal 705 MWh) ei ole lähiaastail näha tarbimise 
kasvu uute liitujate näol, kui just mõni lähedalolev ahiküttega kortermaja ei ehita majasisest 
vesikeskküttesüsteemi ja ei liitu kaugküttega. Kui see peaks juhtuma, siis on katlamajal selleks varu 
olemas (500 kW-ne katel) ja investeerida on vaja vaid soojustrassi ehitusse. 
Seniste tarbijate puhul arvestan vaid tarbimise vähenemist Rukki 3 tervikliku uuendamise tagajärjel. 
Tarbimise aastane kogus perspektiivsena, kui Rukki 3 end soojustab on hinnanguliselt keskmisel 
pikaajalisel aastal (norm aasta) kokku 660 MWh. 

Graafik 4. Soojuskoormusgraafik kõikide terviklikult uuendatud kortermajadega. 

 

 

Tarbimistihedus. 

Kaugkütte üheks tõhususe näitajaks saab võtta tarbimistiheduse (tarbitud soojuse kogus soojustrassi 

pikkuse kohta). Käärdis on see tänase korrigeeritud tarbimise hulga 705 MWh ja trasside pikkuse 375 

meetrit kohta  1,88 MWh (1880 kWh/m) meetri trassi kohta. Kui Rukki 3 soojustada (aastane 

tarbimine 660 MWh), siis tarbimistiheduse näitaja oleks 1,76. Kui trasse uuendada ja õgvendada 

(pikkuseks 350 meetrit), siis tarbimistiheduse näitaja paraneb ehk jääb samaks tänasega ja oleks 1,88. 

Soojuskoormuse keskmine suhe võrgu pikkusesse (kW/m) on eeltoodu alusel täna (220 ööpäevase 

kütteperioodi puhul) 0,35 kW/m, jäädes ka tulevikus samaks (660/350/220/24). 

Selliste näitajate puhul pole kahtlust, et kaugküte on sobivaim lahendus selles piirkonnas. 

Kui tarbimistihedus oleks alla 0,8 ja kaugkütte hind üle 100 EUR MWh, siis tuleks analüüsida  tarbijate 

muule kütteviisile üleviimise vajadust, juhul, kui see annaks tulemuseks allesjäävaile kaugkütte 

tarbijaile ja lahkuvatele tarbijaile madalama soojuse hinna ja väiksemad kulud, kui olemasoleva 

kaugkütte pakutav.  

  



Soojustrasside uuendamine. 

Et erinevad aastad oleksid võrreldavad on mõõdetud suurused korrigeeritud kraadpäevade suhtega 

normaalaasta ja tegeliku aasta osas. 

Graafik 5. Soojustrasside kao võimsus kuude lõikes. 

 

Roheline joon on näitena uute soojustrasside keskmine kaovõimsuse näitaja. 

Kasutatavate soojustrasside aastane soojuskadu hakkepuidu kasutamisel, mille hind oleks 14 EUR 

MWh katlamajasse sisenedes annab soojuse ühiku hinnas väärtuseks katlamajast väljuvale soojusele 

16,38 EUR MWh (katla kasutegur 85%). Kuna soojustrasside kadu on vaid soojushulk, siis ongi 

eeltoodud hind soojuskao maksumus. Tänaste soojustrasside puhul on aastane kao suurus 

korrigeeritud aastal 158 MWh, väärtusega aastas 2 588 EUR. 

Täna kasutusel olevate soojustrasside kadu on viimsel kolmel võrreldavaks viidud aastal selgelt 

vähenenud, sest soojuse tarbijad on end korrastanud ja seetõttu on võimalus olnud soojuskandja 

temperatuure alandada. 

Graafik 6. Soojustrasside keskmine kao võimsus. 

 

Kui leida uute ja õgvendatud soojustrasside arvestuslik kadu, kasutades ühte soojustrasside tootja 

(Lisa 2) vastavat arvutuskeskkonda, saan kao võimsuseks kuni 30 W/m ja aastaseks suuruseks kuni 55 

MWh. 

Soojuskao väärtus uute trassidega oleks aastas samadel tingimustel (soojuse ühiku väärtus 

katlamajast väljuvale soojusele 16,38 EUR MWh, katla kasutegur 85%) 900 EUR. 



Graafik 7. Soojuskoormusgraafik kõikide terviklikult uuendatud kortermajadega ja uute 

soojustrassidega. 

 

 Graafikult nähtub, et uued soojustrassid ja uuendatud tarbijad jätavad katlamajasse paigaldatud 

katlale varuvõimsust kuni 230 kW ja sellest tingituna on soovitav, et tänased katlamaja vahetus 

läheduses asuvad ahiküttega kortermajad kaaluksid tõsiselt vesikeskküttesüsteemi väljaehitust  (SA 

KredEx toetuse abil) ja liitumist kaugküttega. Selle tulemusel on võimalik vähendada soojuse ühiku 

hinda või hoida hinda muutumatuna, sest tarbimise suurenedes püsikulude osakaal igas soojuse 

ühikus väheneb.  

Soojusvarustuse võimaluste majanduslik tasuvus aastaste kogukulude võrdlusena. 
350 meetri soojustrassi ehituse maksumuseks hinnaga 200 EUR meeter kujuneb 70 000 EUR. 
Aastane sääst kadude vähenemisest on 14 EUR hakke MWh hinna juures 1 688 EUR (2 588-900). 
Tasuvusaeg soojustrasside toetuseta investeeringule oleks 42 aastat. Kui soojustrasside ehituseks 
oleks võimalik saada toetust 50%, siis oleks tasuvusaeg 21 aastat. 
Eeltoodud ilma toetuseta investeeringu amortiseerimisel 30 aasta peale on aastaste kulude kasv 
2310 EUR (70 000*3,3%=2310) ja jagatuna keskmisel aastal 660-le müüdavale soojuse ühikule saame 
soojuse hinna tõusuks 3,5 EUR MWh kohta, ulatudes lõpptarbijale 83 EUR MWh. Toetusega 
investeeringu korral oleks aastane kulude kasv 1 155 EUR ja hinna tõusuks 1,75 EUR MWh kohta, 
ulatudes lõpptarbijale 80 EUR MWh.  
Lisaks amortisatsioonile on kapitali paigutajal õigustatud ootus ka põhjendatud tulule oma kapitalist 
ja seetõttu on soojuse hinnale lisanduv pigem kõrgem kui eelnevas arvestuses toodu. 
Soojematel talvedel on soojuse hinna tõusu surve suurem, sest müügimaht väiksem ja püsikulude 
osakaal suurem. 
 
Toodud arvutusest nähtub, et ilma toetuseta ei ole majanduslikult otstarbekas soojustrasse 
uuendada, sest tasuvusaeg on pikem või võrdne trasside elueaga. 
 
Trasside uuendamata jätmine seab ohtu kaugküttesoojuse varustuskindluse ja seetõttu ei saa seda 
investeeringut lõputult edasi lükata, sest teatud hetkel hakkavad trasside avariide kulud samuti 
soojuse hinda survestama ja tarbijate usaldus kaugkütte vastu kahanema. 
 
Käärdis on vajadus uuendada soojustrasse esmalt mitte soojuskadude tõttu, vaid soojusvarustuse 

kindluse tagamiseks. 

  



Kokkuvõte, järeldused 

Käärdi katlamaja soojuslik võimsus lubab liita veel kaugkütet mittekasutavad läheduses asuvad 

kortermajad. 

Kui ka viimane kaugkütet kasutav uuendamata kortermaja Rukki 3 end terviklikult uuendab, siis on 

võimalik soojuskandja temperatuuri katlamajast langetada ja paraneb soojustrasside kasutegur 

(soojuskaod vähenevad). Kütteperioodi pikkus lüheneb, sest kõik kortermajad on terviklikult 

soojustatud ja vabasoojuste arvelt küttevajadus väheneb. 

Uuel katlamajal tekib Rukki 3 uuendamise ja uute soojustrasside paigaldamise järgselt varuvõimsust, 

mis oleks otstarbekas ära kasutada katlamaja vahetus läheduses asuvate kortermajade kütmiseks. 

Sellega väheneks ahjudest tekkiv õhusaaste ja oleks võimalik kaugküttesoojuse hinda püsivalt 

soodsana hoida. 

Soojustrasside soojuskadude väärtus kasvab kütuse hinna tõusuga ja uuendamise tasuvusaeg 

väheneb mõnevõrra, kuid investeeringu tasuvusaeg on siiski ilma toetuseta pea sama pikk kui 

trasside oletatav eluiga. 

Soovitused soojusmajanduse arendamiseks. 
 
Organiseerida (koostöös MTÜ Käärdi Arendusseltsiga) 2015 aastal Rukki 3 ja katlamaja läheduses 

asuvate kortermajade elanikele teavitus kortermaja tervikliku uuendamise võimaluste ja tehniliste 

lahenduste osas SA KredEx uute toetuste valguses, kajastades ka kaugküttega liitumise võimalusi SA 

KIK toetuste valguses. 

On soovitav, et tänased katlamaja vahetus läheduses asuvad ahiküttega kortermajad kaaluksid 

tõsiselt vesikeskküttesüsteemi väljaehitust  (SA KredEx toetuse abil) ja liitumist kaugküttega (SA KIK 

toetuse abil). 

Koostada soojustrasside uuendamise projekt, nähes ette vajadusel soojustrasside õgvendatud 

asukoht, uuest soojustarbimisest lähtuvad trassi torude läbimõõdud ja parem soojusisolatsioon.  

Taotleda projekti alusel võimalikult suurt toetust soojustrasside terviklikuks uuendamiseks, sest 

toetuseta on sellise investeeringu hinnanguline tasuvusaeg 42 aastat. 

Investeering tuleb teostada enne, kui võimalikud toetused lõpevad, samas on õigustatud 

olemasolevate soojustrasside kasutamine nende avariideta eluea lõpuni.  



Lisa 1. Käärdi kaugkütte arvandmed. 

 

Korrigeerimistegur 2014 aasta võrdluses norm aasta kraadpäevadega on võetud 1,105. 

Lisa 2. Soojustrassi kao arvutuskeskkond. 

 

Jaan Veebr Märts Aprill Mai Sept Okt Nov Dets

2014 1.01.2014 1.02.2014 1.03.2014 1.04.2014 1.05.2014 1.09.2014 1.10.2014 1.11.2014 1.12.2014 Kokku

Rukki 7   -59,42 -43,19 -36,42 -27,66 -11,41 -17,47 -21,91 217,48

Rukki 9   -29,86 -15,9 -12,58 -7,12 -2,17 -11,22 -15,1 -21,15 115,1

Rukki 11 -29,94 -19,54 -13,1 -7,25 -1,16 -10,71 -16,49 -25,64 123,83

Rukki 5   -25,25 -15,76 -12,09 -6,42 -1,75 -0,82 -9,22 -13,12 -17,77 102,2

Rukki 3 -17,1 -13 -10 -6 -1,42 -6,88 -10,6 -14,55 79,55

MÜÜK KOKKU, MWh 161,57 107,39 84,19 54,45 5,34 1,98 49,44 72,78 101,02 638,16

TOOTMINE KOKKU, MWh 194,21 128,47 104,83 70,03 9,31 4,05 63,76 94,67 112 Keskmine

Trassikadu, MWh 32,64 21,08 20,64 15,58 3,97 2,07 14,32 21,89 10,98 16

Kadu %-na 2014 17% 16% 20% 22% 43% 51% 22% 23% 10% 25%

Kadu erisoojusena W/m 120,89 83,65 76,44 57,70 14,70 7,67 53,04 81,07 40,67 60

Korr kadu erisoojusena W/m 106,20 112,45 97,83 68,04 14,97 10,60 52,78 87,48 101,65 72


