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Eessõna 
 

Käesoleva Raasiku valla soojusmajanduse arengukava koostamise aluseks on ÅF-Consulting 

AS ja Raasiku Vallavalitsuse vahel sõlmitud töövõtuleping nr ENE1507. Arengukava 

tehnilised nõuded on määratud Majandus- ja Taristuministri määrusega Soojusmajanduse 

arengukava koostamise toetamise tingimused; §10 Nõuded soojusmajanduse arengukavale. 
Aruandes analüüsitakse tellijalt ning soojuse tootjatelt Raven OÜ-st ja Mistra Autex AS-st 

saadud ning kohapeal kogutud andmete alusel Aruküla ja Raasiku alevike kaugkütte soojus-

tarbimist ja võimalusi selle arendamiseks aastatel 2015 – 2025.  

Käesolev aruanne annab ülevaate Raasiku valla Aruküla ja Raasiku alevike kaugkütte katla-

majade ja kaugküttevõrkude tööst; soojuse tootmisest ja tarbimisest, analüüsib võimalusi 

soojuse tarbimise vähendamiseks ja säästlikumaks kasutamiseks ning teeb ettepanekud katla-

majade renoveerimiseks ja taastuva energia kasutuselevõtmiseks. 

Töö tegemisel kasutas konsultant Raasiku vallalt ja soojuse tootjatelt saadud andmeid ning 

kirjandusest, seadusandlusest, avalikest dokumentidest, arendustöödest ja internetist kogutud 

täiendavat informatsiooni ning on kasutatud andmeid konsultandi varasematest töödest. 

Saadud andmete analüüsi, tehniliste- ja majandushinnangute põhjal on koostatud arengukava. 

Käesoleva töö aruanne on vormistatud 74 lehel. Aruanne sisaldab 35 joonist, 29 tabelit ja  

10 lisa. 

Käesoleva arengukava koostas vanemkonsultant, volitatud soojustehnikainsener Eimar 

Jõgisu, kinnitas volitatud soojustehnikainsener PhD Jüri Kleesmaa. 

Käesoleva töö tegija tänab suure abi eest Raven OÜ tegevjuhti Tiit Reederit ja Raasiku Valla-

valitsuse hanke ja järelevalve spetsialisti Reelika Pirson-Heinlood  
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Kokkuvõte 
 

Aruküla kaugküttepiirkond 

Aruküla kaugküttevõrk asub aleviku keskosas korterelamute ja valla asutuste piirkonnas. 

Aruküla aleviku kaugkütte katlamaja ja soojusvõrku käitab vallale kuuluv ettevõte Raven OÜ 

(edaspidi tekstis Raven). Katlamajas Sügise tn 2A on kaks põlevkiviõlil töötavat katelt: 

Kadrina VK-25 võimsusega 2,5 MW ja Kadrina VK-1 võimsusega 1,0 MW. 

Aruküla aleviku kaugküttevõrk pikkusega 1,45 km asub tiheasustusega territooriumil ja on 

heas tehnilises korras. 51% soojusvõrgust on eelisoleeritud torustik, mis on rajatud või 

renoveeritud viimase 15 aasta jooksul. Soojusvõrgu keskmine tarbimiskoormus (tarbimise suhe 

torustiku pikkusesse) on 2,3 MWh/m. Kaugküttevõrgu keskmine arvestuslik suhteline 

soojuskadu on 15%. Need on head tehnilised näitajad. Kokku on kaugküttes 25 hoonet. 

Normaalaastale taandatud 2015 aasta keskmine soojuse tarbimine oli 3200 MWh ja kütuse 

kulu järgi arvutatud katlamaja soojuse toodang 3800 MWh aastas. Sellega arvestame soojus-

varustuse edasisel planeerimisel. 

Konkurentsiameti poolt Aruküla aleviku kaugkütte tarbijatele 2014 aastal kinnitatud soojuse 

piirhind oli 71,24 €/MWh. Seoses põlevkiviõli hinna langusega kinnitas Konkurentsiamet 

18.02.2015 a soojuse piirhinnaks 54,90 €/MWh. Soojuse tegelik hind sõltub põlevkiviõli 

hinnast ja vajaduse korral korrigeeritakse vastavalt kütuse hinna muutumisele.  

Aruküla aleviku kaugküttepiirkonnas on heas korras kompaktne soojusvõrk. Kaugkütte piir-

konnas pole otstarbekas üle minna lokaalküttele või soojuspumpade kasutamisele. Otstarbekas 

on jätkata kaugküttevõrguga ja leida võimalusi soojuse hinna vähendamiseks. 

Praeguste soojuskoormuste juures on otstarbekaim lahend viia olemasolev katlamaja üle hakk-

puidu küttele paigaldades sinna 1,0 MW võimsusega hakkpuidul töötav katla. See võimaldab 

95% vajalikust soojusest toota kasutades kütuseks hakkpuitu. Tipukoormuse katmiseks kasuta-

takse olemasolevat põlevkiviõlil töötavat katelt.  

Üleminek hakkpuidule võimaldab stabiliseerida soojus hinna ja põlevkiviõli hinna tõustes ei 

mõjuta see soojuse hinda. Katlamaja üleviimiseks hakkpuidu kütusele on võimalik taotleda 

toetust kuni 50% investeeringu maksumusest. Selliselt kujuneb soojuse hinnaks arengukavas 

vaadeldava 10 aastase perioodi jooksul 53 – 68 €. Hakkpuidu kasutuselevõtmisel on hinna-

tundlikkus kütuse hinna muutustest väiksem, kui põlevkiviõli kasutades. Hakkpuidu katla 

juhtimine peab olema täisautomaatne ja uue katla juhtimine siduda olemasoleva katlamaja 

juhtimissüsteemidega. 

Lisaks kaugküttepiirkonnale on Aruküla alevikus keskküte veel kahes vallale kuuluvas hoones: 

Aruküla Vaba Waldorf koolis (Aruküla mõis) ja tervisekeskuses. Mõlemas hoones olid kergel 

kütteõlil töötavad katlad. Vaba Waldorfkool viidi käesoleval aastal üle küttele Lindwoodi 

katlamajast. Aruküla tervisekeskusesse on otstarbekas paigaldada pelletitel töötav katel või 

soojuspump. Selle hoone ühendamine kaugküttevõrguga pole otstarbekas. 
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Raasiku kaugküttepiirkond 

Raasiku alevikus on kaugküttevõrku ühendatud seitse hoonet: kool, lasteaed, rahvamaja, 

tervisekeskus koos Konsum kauplusega ja kolm elamut. Soojust Raasiku aleviku kaugkütte-

võrku toodab Mistra-Autex AS (edaspidi tekstis Mistra) katlamaja. Katlamajas Paju tn 2 on 

kaks põlevkiviõlil töötavat aurukatelt: Foster Wheeler võimsusega 3,3 MW ja 0,65 MW. 

Raasiku aleviku kaugküttevõrk pikkusega 1,3 km on halvas tehnilises korras. Kaugküttevõrgu 

torustik on üledimensioneeritud praeguste soojuskoormuste jaoks. Soojusvõrgu keskmine 

tarbimiskoormus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) 0,17 MWh/m. Kaugküttevõrgu kesk-

mine suhteline soojuskadu on 53%. Need on väga halvad tehnilised näitajad. Normaalaastale 

taandatud 2012 – 2015 keskmine soojuse tarbimine oli 815 MWh. Seda arvestame soojus-

varustuse edasisel planeerimisel. 

Konkurentsiamet kinnitas Raasiku aleviku kaugkütte tarbijatele 2012 a soojuse piirhinnaks 

75,36 €/MWh. Tegelikult on Mistra alates 2012 aastast väljastanud soojust Raasiku aleviku 

tarbijatele hinnaga 63,00 €/MWh. Hiljem pole soojuse hinda korrigeeritud.  

Raasiku aleviku kaugküttevõrk sellisel kujul pole jätkusuutlik. Edasi tuleb minna lokaalse 

soojusvarustusega jaotades soojusvõrgu kaheks: Paju tänava kortermajade piirkond ja Tallinna 

mnt – Meierei tänava piirkond (koolimaja, lasteaed, rahvamaja, tervisekeskus, kauplus). 

Paju tänava kahe korterelamu summaarne soojuskoormus on 70 kW ja kolme viimase aasta 

keskmine soojustarbimine 88 MWh.  

Tallinna mnt – Meierei tänava piirkonna summaarne kaugkütte soojuskoormus pärast kooli-

maja juurdeehituse valmimist on kuni 500 kW ja kolme viimase aasta keskmine soojuse 

tarbimine 700 MWh. Koolimaja laienduse projektis on ette nähtud rajada kooli juurde 

pelletikütusel töötav katlamaja. 

Arvestades praegust soojuse tarbimist on otstarbekas mõlemas piirkonnas üle minna 

lokaalküttele paigaldades pelletikütusel töötavad katalamajad või kasutades soojuspumpasid. 

Maakütteks vajalik vaba maapind on neis piirkondades olemas. Vajalik kütte võimsus Paju tn 

kahe kortermaja piirkonnas 70 kW ja koolimaja piirkonnas 500 kW.  

Raasiku vallal on vajalik jätkata administratiivset ja nõustamisega toetamist taastuvenergia 

laialdasemaks kasutamiseks, hoonete energiauditite ja energiamärgiste tegemiseks, hoonete 

renoveerimiseks ning soojustamiseks.  
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1 Raasiku valla üldiseloomustus 

1.1 Sotsiaalmajanduslik areng 

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhiteena läbib valda Jüri-Aruküla-

Raasiku-Jägala maantee. Valla põhjaserva läbib Tallinn-Tapa raudtee. Valla territooriumile 

jääb kolm raudteejaama: Raasiku, Aruküla ja Kulli. Haldusüksustest piirneb vald põhjast 

Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga (joonis 1.1). 

 

Valla territoorium on 158 km² (põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat 

maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670 ha. 

 

 

 

 
Joonis 1.1 Raasiku valla kaart 

 

1.veebruari 2015 aasta seisuga on Raasiku vallas 4712 elanikku. Viimasel aastakümnel on valla 

elanike arv püsinud stabiilne. Vallas on kaks alevikku: Aruküla 2000 ja Raasiku 1274 elanikku. 

Nendes kahes alevikus elab 70% valla elanikest. Raasiku vallas on 13 küla: Härma, Igavere, 

Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla ja Tõhelgi. 
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Vallas on registreeritud 2014 aasta seisuga 544 äriühingut ja see arv on kasvav. Suuremad 

ettevõtted on Raasikul: Mistra-Autex AS, Raasiku Elekter AS, Raasiku Õlletehas OÜ, Aade 

lõng OÜ; Arukülas: Lindwood OÜ, Kalesi külas: Metalliset Eesti AS , Kalesi Aknatehas OÜ 

jt. Lisaks tootmisettevõtetele on vallas vajalikud teenindus, kultuurilise teenindamise, 

kaubandus ja meditsiiniettevõtted. Valla elanike keskmine palk on lähedane Eesti keskmisele: 

1050 €. Valla eelarve on ca 5 milj.€, sellest ca 60% laekub üksikisiku tulumaksust. Valla 

kuludest ca 60% on hariduskulud. 

 

Raasiku vallas on neli kooli: Aruküla Põhikool 310 õpilasega, Raasiku Põhikool 157 õpilasega, 

Pikavere Lasteaed-Algkool 20 õpilase ja kolme lasteaiarühmaga ning Aruküla Vaba 

Waldorfkool 90 õpilasega. Raasiku Põhikoolile on plaanis lähiaastatel teha juurdeehitus. Vallas 

ei ole gümnaasiumi ja keskharidust soovivad noored õpivad kas Jüri Gümnaasiumis või 

Tallinna koolides. Lisaks õpib Raasiku Põhikoolis lähipiirkonna Anija ja Jõelähtme valla lapsi. 

Vallas on kolm lasteaeda: Aruküla lasteaed Rukkilill 220 lapsele, Raasiku lasteaed Oravake 

100 lapsele ja Pikavere Lasteaed-Algkool 40 lapsele.  

 

Raasiku valda läbib Jõelähtme jõgi ja Ülemiste järve vee juhtimiseks rajatud Soodla-Kaunis-

saare-Jõelähtme kanal. Valla territooriumile jäävad mitmed turbamaardlad.  

 

Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja 

lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. 

Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev 

Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja 

liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, 

Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - 

Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge 

 

Raasiku valla tegevus on tihedalt seotud Tallinnaga. Tihe raudteeliiklus võimaldab jõuda 

vähem kui poole tunniga Tallinna. Paljud valla elanikud töötavad Tallinnas ja nende lapsed 

õpivad Tallinna koolides. Mitmete Raasiku valla ettevõtete töötajad elavad Tallinnas.  

 

1.2 Raasiku valla soojusvarustus 

Raasiku vallas on kaks kaugküttevõrku. Aruküla aleviku kortermajadele, koolile, vallamajale 

ja lasteaiale annab sooja valla ettevõtte Raven OÜ katlamaja. Raasiku aleviku kaks korter-

elamut, koolimaja, kultuurimaja, lasteaed ja perearstikeskus koos Konsum kauplusega saavad 

soojust Mistra-Autex AS katlamajast. 

 

Lisaks on Raasiku vallas mitmetel ettevõtetel oma soojusvarustuse süsteemid ja kohalikud 

katlamajad1. Neid katlamajasid käitavad soojust tarbivad ettevõtted ise.  

 

Ettevõtetele kuuluvate katlamajade käitamine on täielikult eraettevõtete majandustegevus ja 

Raasiku valla ei ole vajadust ega kohustust tegeleda eraettevõtete soojusvarustuse küsimustega. 

Kuna see ei olnud käesoleva töö ülesandeks pole eraettevõtete katlamajade ja soojusvarustuse 

küsimusi käesoleva töö mahus käsitletud. 

 

 

                                                 
1 http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Soojusmajandus&menu-80 



Raasiku valla 

soojusmajanduse arengukava 2015 – 2025 

10 

 

Tabel 1.1 Raasiku vallas asuvad väikekatlamajad 

Ettevõte Aadress Kütus 
Kütuse 

kogus, t/a 

Soojus 

MWh/a 

Lindwood OÜ Tallinna mnt 34, Aruküla puidujäätmed 415 1250 

Metalliset Eesti AS Kalesi küla Kerge kütteõli 2 22 

Aruküla Waldorf kool Tallinna mnt 38 Aruküla Kerge kütteõli 13 144 

Aruküla tervisekeskus Piiri 12 Aruküla Kerge kütteõli 4,5 50 

 

Tabelis 1.1 toodud ettevõtted Lindwood OÜ ja Metalliset Eesti AS on eraettevõtted ja nende 

soojusvarustuse küsimustega me käesolevas töös ei tegele. Lisaks nendele on varem kasutatud 

kaugkütet veel mõnes valla piirkonnas nagu praeguse ettevõtte Raasiku Elekter AS piirkonnas, 

Kalesi külas jm. Kõik need piirkonnad on läinud üle kohalikule küttele ja ei kuulu käsitlemisele 

selle töö mahus.  

 

Vastavalt Raasiku valla tööülesandele on käesoleva töö eesmärgiks käsitleda Aruküla ja 

Raasiku alevike kaugküttepiirkonna soojusvarustust. Waldorf kool ja Aruküla tervisekeskus-

raamatukogu on valla ettevõtted ja olgugi, et nad ei kuulu kaugküttepiirkonda, käsitleme nende 

soojusvarustust ka käesolevas töös. Teised Raasiku valla soojusvarustuse küsimused ei kuulu 

selle töö mahtu ja neid selles töös ei käsitlete. Käesoleva töö tegemiseks vajalikud soojuse 

tarbimise, katlamajade ja soojusvõrkude tehnilised parameetrid ning tootmisandmed on saadud 

Raasiku Vallast, Raven OÜ-st ja Mistra-Autex AS-st.  

 

Valla eesmärk on et jätkuvalt oleks kaugküte Aruküla kaugküttevõrkude piirkonnas ja Raasikul 

valla hoonetes (kool, lasteaed, tervisekeskus). Selleks analüüsitakse käesolevas töös kaugkütte 

olukorda nendes piirkondades ja antakse arengusuunad selle edasiarendamiseks. Arukülas 

korraldab kaugkütet Raasiku vallale kuuluv ettevõte Raven OÜ. Valla tasandil korraldab valla 

taristu rajamist ja arendamist sh valla soojusvarustuse küsimusi valla ehituse ja keskkonna -

osakond. Valla tehnilisi küsimusi sh valla soojusvarustust koordineerib vallavanem.  

 

1.3 Kütuste ja soojuse hind ning tarbijate maksevõime 

1.3.1 Kütuste ja soojuse hind 

 

Kütuste hinnad Eesti tarbijatele on väga muutlikud. Kogu kütuste hinna kulgu mõjutab oluliselt 

toornafta hinna muutumine maailmaturul. Sellest omakorda sõltub teiste kütuste ja ka soojuse 

hind. Vaatame toornafta2 ja olulisemate Raasiku valla katlamajades kasutatavate või tulevikus 

kasutatavate kütuste hindade kujunemis 2003 aastast kuni käesoleva aastani, samuti Eesti 

statistilist keskmist soojuse hinda3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Toornafta Europe Brent Spot Price FOB; http://www.eia.gov/petroleum 
3 Kütuste hinnad Eesti Statistikaameti andmetel; http://www.stat.ee/ 
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Tabel 1.2. Kütuste hinnad4 

 
 

Tabelist 1.2 näeme, et toornafta hind on aastatel 2003 – 2012 tõusnud neljakordseks.  

2013 – 2015 aastatel on toornafta hind langenud. Käesoleval aastal on nafta hind langenud kaks 

korda. Toornafta hinna muutumine on mõjutanud ka kõigi teiste kütuste ja soojuse hinda. 

 
 

Joonis 1.2. Kütuste ja soojuse hinnad 2003 – 2015 

 

Katlamaja soojuse hinnast on 30%-75% kütuse maksumus. Sellega sõltub väljastatava soojuse 

hind otseselt kütuse hinnast. Konkurentsiameti poolt on igale kaugküttepiirkonnale kinnitatud 

piirhind, millisest kõrgema hinnaga ei tohi soojusvõrk tarbijatele soojust müüa. Kui kütuse 

hind langeb on soojuse müüja kohustatud arvutama soojuse hinna korrektsiooni vastavalt 

tegelikule kütuse hinnale. Kütuse hinna tõusmisel või teiste kulude põhjendatud suurenemisel 

on soojuse tootjal õigus taotleda Konkurentsiametilt kõrgema soojuse müügihinna kehtes-

tamist.  

 

Arvestades maailmaturu toornafta hinna arenguid on kõigi kütuste hinnad praegu madalseisus 

võrreldes paari aasta taguse ajaga (joonis 1.2). Vastavalt sellele on korrigeeritud ka soojuse 

hindasid. Vaadeldes Eesti Energiamajanduse Arengukava 2030 prognoosi nafta ja gaasi hinna 

kujunemises, siis seal eeldatakse, et ilmselt suhteliselt madal nafta hind püsib mõnda aega ja 

hakkab taas tõusma ja stabiliseerub 4 – 5 aasta jooksul endisele tasemele. Samuti muutuvad 

siis ka teiste kütuste hinnad Eestis. Kui käesoleval ja ka järgmisel aastal võivad kütuste hinnad 

langeda, siis seejärel hakkavad need taas tõusma. 

 

                                                 
4 2013 aasta hind on prognoos 9 kuu tegelike hindade põhjal. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Puiduhake €/m³ 4,15 4,35 4,47 6,20 7,29 9,97 12,40 12,53 12,97 15,84 12,42 11,58 11,00

Põlevkiviõli (raske fraktsioon) €/t 127,12 122,01 176,46 269,71 239,16 302,94 251,24 296,61 407,33 484,64 458,79 439,44 320,00

Kerge kütteõli €/t 276,67 310,55 405,52 509,70 504,20 646,34 441,95 444,38 651,64 693,93 726,17 686,97 600,00

Soojus €/MWh 21,92 23,90 23,58 27,10 32,15 44,16 44,10 44,29 44,45 52,69 55,61 60,12 55,00

Nafta USD/bbl 28,85 38,26 54,27 65,16 72,44 96,94 61,74 79,61 111,26 111,63 108,56 99,02 55,00
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Järelikult võib katlamajade soojuse hind lähiajal pisut langeda, kuid pikemas perspektiivis 

hakkab taas kerkima tõustes praegusele tasemele ja ilmselt üle sellegi. See sunnib juba praegu 

mõtlema sellele kuidas hoida soojuse hinda kontrolli all.  

 

Aruküla kaugküttevõrgus kehtis 2014 aastal Raven’ile kinnitatud piirhind 71,24 €/MWh. 

Seoses põlevkiviõli odavnemisega kinnitas Konkurentsiamet 18.02.2015 Raven’ile Aruküla 

kaugküttevõrgu tarbijatele müüdavale soojusele piirhinnaks 54,90 €/MWh. 

 

Raasiku kaugküttevõrgus on Mistrale 06.07.2012 kinnitatud kaugküttevõrku müüdava soojuse 

piirhind 75,36 €/MWh. Tegelikult müüb Mistra alates 2012 aastast Raasiku kaugküttevõrgu 

tarbijatele soojust hinnaga 63,00 €/MWh. Hiljem soojuse hinda ei ole korrigeeritud.  

 

Värskelt avaldatud Arengufondi aruande Eesti Energiamajanduse 20155 järgi oli Eesti 2014 

aasta statistiline keskmine elanikele müüdud soojuse hind oli 66,00 €/MWh. Seoses kütuste 

hinna langemisega on 2015 aastal odavnenud ka elanikele müüdava soojuse hind, kuid 2015 

aasta keskmise hinna kohta pole andmeid avaldatud.  

 

Aruküla kaugkütte 2014 aasta piirhind oli Eesti keskmisest kõrgem, kuid 2015 aasta piirhind 

on madalam Eesti keskmisest hinnast. Raasiku hind on lähedane Eesti keskmisele hinnale. 

Keskmist hinnast odavam on ka suurima soojustootja Tallinna Kütte soojuse hind: septembri 

kuu müügihind 56,38 €/MWh, seda tänu Tallinna Elektrijaama hakkpuidul töötavale koos-

tootmisjaamale ja Iru Elektrijaama jäätmeenergiaplokile.  

 

Kui vaadata teiste naabrite olukorda, siis hakkpuitu kütuseks kasutava Elveso AS Jüri kaug-

küttepiirkonnas on soojuse piirhinnaks kinnitatud 53,95 €/MWh. Kohila vallas lasti 2014 aastal 

käiku uus hakkpuidu katlamaja. Praegu on Kohila asula kaugküttepiirkonnale kinnitatud 

piirhind 59,46 €/MWh. Need hinnad on odavamad Eesti keskmisest soojuse hinnast.  

 

Kose valla katlamajades toodab soojust ja müüb seda kohalikku soojusvõrku AS Pelletiküte. 

Konkurentsiameti poolt on AS Pelletiküte toodetava ja katlamajast väljastatava soojuse piir-

hinnaks alates 30.09.2015 kinnitatud 55,29 €/MWh. Tootmishinnale lisanduvad edastamis-

kulud ja Kose valla kaugkütte tarbijatele on Konkurentsiameti poolt alates 03.11.2015 a 

kinnitatud soojuse piirhind 73,42 €/MWh.  

 

1.3.2 Tarbijate maksevõime 

 

Seoses kütuste hinna tõusmisega eelmistel aastatel tõusis ka katlamajadest väljastatava soojuse 

hind, seda ka Raasiku valla kaugküttevõrkudes. Elanike seisukohast võib lugeda oluliseks seda, 

kui kümmekond aastat tagasi vedelkütuse hind ületas 200 €/t ja soojuse hind 40 €/MWh. Juba 

enne olid mitmed Aruküla elamud loobunud soojast veest, kasutades hoopis elektriboilereid. 

Sellest ajast lõpetasid kõik tarbijad sooja vee tarbimise ja katlamaja suvel ei tööta. 

 

Olulisem, kui soojuse hind on soojuse tarbimise vähendamine – majade soojustamine ja reno-

veerimine. Sellega on võimalik vähendada oluliselt soojuse tarbimist ja vähenevad ka soojuse 

arved elanikele. Vajalik on omavalitsuse administratiivset ja nõustamisalast toetust, et kõikidel 

hoonetel tehakse energiamärgised ja energiaauditid. Energiaaudit võimaldab määrata hoone 

renoveerimise vajaduse ja on aluseks renoveerimistoetuse taotlemisel. 

                                                 
5 Eesti Energiamajandus 2015. 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/EAF._Eesti_energiamajandus_2015.pdf 
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Hea on see, et praegu on mõned Aruküla aleviku kaugküttesüsteemi ühendatud hooned soojus-

tanud või on ettevalmistamisel elamu soojustamine Kredexi toetusel. Sellega on võimalik 

vähendada elamu poolt tarbitava soojuse kulu ja vähenevad ka soojuse arved. Hoonete 

valdajate poolt tuleb seada eesmärgiks aastaks 2025 soojustada vähemalt pool hoonetest ja viia 

nende energiatarbimine energiamärgise D klassi (hoone kogu energiatarbimine < 180 kWh/m² 

aastas). 

 

Raasiku valla kaugkütte tarbijate maksevõimet iseloomustab pikaajaliste võlgade puudumine. 

Mõnedel korteriühistutel esineb lühiajalisi küttevõlgnevusi, kuid enne uue kütteperioodi algust 

on suudetud võlad likvideerida. Kui soojuse hinda ei suudeta stabiliseerida tekib oht pika-

ajaliste võlgade tekkimisele ja tarbijate lahkumisele kaugküttevõrgust. 

 

Aruküla ja Raasiku kaugküttevõrgus tuleb seada eesmärgiks, et soojuse müügihind elanikele 

oleks kontlolli all ja võimalikult stabiilne. See on saavutatav Aruküla katlamaja üleviimisega 

hakkpuidule. Hakkpuidule üleminekul saavutatav hind on tarbijatele talutav ja tagab soojus-

võrkude säilimise ning ka tarbijate huvi saada soojust kaugküttevõrgust. 

 

1.4  Võimalikud toetused valla soojusmajanduse arendamiseks 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on planeeritud mitmeid toetusi ja 

abifonde energiamajanduse arendamiseks aastatel 2014 – 2020. Olulisemad neist on: 

 Kaugküttemajanduse arendamine kogusummas 78 M€. 
 Kohalike omavalitsuste kaugküttesüsteemide arengukavade koostamine, toetus-

summa 0,5 M€; meede on avatud ja toetuse määr on 90% ulatuses arengukava 

maksumusest. Taotlusi võtab vastu ja toetusi annab välja Keskkonnainvesteeringute 

keskus (KIK). 
 Investeeringutoetused kaugküttesüsteemide rekonstrueerimiseks, sh  
o soojuse tootmine 43 M€; 
o soojuse edastamine, kaugküttevõrgud 27,5 M€; 

 Määrus on väljatöötamisel ja MKM andmetel ilmub määrus selle rakendamise kohta 

veel 2015 aastal. Taotlusi hakkab vastu võtma ja toetusi välja andma KIK. 

 Üleminek lokaalküttele, seal kus soojusmajanduse arengukava põhjal pole ots-

tarbekas jätkata kaugküttega 7 M€; 

Määrus on väljatöötamisel ja MKM andmetel ilmub 2016 aasta jooksul. Taotlusi 

hakkab vastu võtma ja toetusi välja andma KIK. 

 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine 102 M€. 

Eesmärk on 2014 – 2020 renoveerida 40 000 majapidamist (eramut, korterit) ehk umbes 

1000 kortermaja. Toetus on suunatud kohalikele omavalitsustele ja korteriühistutele. 

Meede on avatud. Taotlusi võtab vastu ja toetust annab välja Kredex. 

 Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus. 

Toetus on suunatud füüsilisele isikule üksik-, kaksik- ja ridaelamute omanikele 

üleminekul taastuvate energiaallikate kasutamisele. Meede on avatud. Taotlusi võtab 

vastu ja toetust annab välja Kredex. 
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Kaugküttesüsteemide rekonstrueerimise toetusi annab välja KIK summas kuni 50% 

põhjendatud toetamisele kuuluvatest kuludest. Raasiku vallas on oluline taotleda toetust 

Aruküla katlamaja üleviimisel hakkpuidule. KIK-i toetusega kuni 50% on soojuse hinna 

vähenemine 10 %. 

Kui 2016. aastal avatakse meede lokaalküttele üleminekuks on oluline taotleda selle meetme 

raames toetust Raasikul lokaalkütte rakendamiseks.  

 

Toodud meetmed puudutavad praegu välja kuulutatud aruandeperioodi 2015 – 2020. Järgmiste 

perioodide kohta puuduvad praegu andmed, kuid arvestades Euroopa Liidu energiasäästu 

poliitika põhimõtteid, avatakse ka järgmistel perioodidel meetmed energiasäästu 

saavutamiseks. 
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2 Aruküla kaugküttepiirkond 

2.1 Raven OÜ katlamaja 

Aruküla aleviku kaugkütte tarbijaid varustab soojusega vallale kuuluva ettevõtte Raven OÜ 

(edaspidi tekstis Raven) katlamaja aadressil Sügise tn 2A. See on vana Aruküla kolhoosi 

katlamaja, milline on 20 aastat tagasi täielikult renoveeritud.  

 

 
 

 

Tabel 2.1 Aruküla katlamaja seadmed 

Katel Nr 1 2 

Katelseadmete 

valmistajad ja tüübid   Kadrina VK-2,5 Kadrina VK-1,0 

Katelde võimsused MW 2,5 1,0 

Põletid  Oilon Weisshupt 

Max lubatav töörõhk bar 6 6 

Tegelik töörõhk bar 3,2 3,2 

Veepehmendusseade tüüp Miridon GE700LOGIX  

Soojusvõrgu pumbad tüüp WILO NER 125-180  

Soojusmõõtur katlamajas tüüp SA-94/1  

Katla käikulaskmise aasta aasta 1995 1995 

 

Kokku on katlamaja võimsus 3,5 MW. Põhiseadmetena on katlamajas 1995 aastal paigaldatud 

kaks Kadrinas valmistatud leektoru kuuma vee katelt võimsusega 2,5 ja 1 MW. Kateldel on 

vedelkütuse põletid Oilon 2,5 MW ja Weisshaupt 1,0 MW. Katlad on rahuldavas tehnilises 

seisukorras. Katlad on olnud töös 20 aastat ja on ettenähtud tööressursi ammendanud. Mõned 

Joonis 2.1  Raven OÜ kaugkütte katlamaja katlad  
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aastad võivad katlad veel edukalt töötada, kuid arengukavas vaadeldava 10 aastase perioodi 

jooksul vajavad asendamist uutega. 

 

Katelde seadistamist ei ole viimastel aastatel tehtud ja kasutegurit pole mõõdetud. 

Konkurentsiamet soovib sellistel vedelkütuse kateldel näha kasuteguriks 90 – 92%. 

Arvestades, et kateldel pole ökonomaisereid ja lahkuvgaaside temperatuur on 200 °C, on 

katelde tegelik kasutegur 85 – 87%. Sellega arvestame ka katelde soojustoodangu arvutamisel. 

 

 

Joonis 2.2 Katla põleti Oilon(ülal) 

 

 

 

 

Katlamajas on sagedusmuunduritega varustatud 

kaugkütte ringluspump WILO (foto joonisel 2.3). 

Katlamaja on varustatud keemilise veepuhastusega 

tüüp Miridon GE700LOGIC.  

 

Kaugküttevõrku väljastatakse soojust katlamajast läbi 

soojusvaheti. 

 

Katlamajast väljastatava soojuse kogust mõõdetakse 

väljundtorustikule paigaldatud soojusmõõturiga 

SA.94/1. Katlamaja soojusmõõturi andmed ei ole 

usaldusväärsed. 

 

Kütusena kasutab katlamaja põlevkiviõli. Katlamaja 

kõrval on maapealne kütusemahuti  

 

 

 

 

Joonis 2.3 Katlamaja võrgupump(paremal) 

Joonis 2.4 Kaugkütte soojusvaheti 
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2.2 Aruküla aleviku kaugküttevõrk 

Nagu ka katlamaja haldab Aruküla aleviku kaugküttevõrku valla ettevõte Raven. Kaugkütte-

võrgu torustiku kogupikkus on 1448 m. Sellest üle poole on eelisoleeritud torustik 750 m (52%) 

ja 700 m (48%) on maa-alune kahetoruline torustik kanalis. Kaugkütte torustike arvestuses on 

ka rajatav torustik Tallinna maantee ja Sügise tn nurgale ehitatava korterelamu soojus-

varustuseks. Kaugküttevõrgu skeem on lisas 1 ja tehnilised andmed tabelis 2.2. 

Tabel 2.2 Aruküla aleviku kaugküttevõrk 

Läbimõõt Dn, 

mm 

Torustiku pikkus, m 

Eelisoleeritud Kanalis torustik Kokku 

200 45 185 230 

150 50  50 

100 67 317 384 

80 216 32 248 

70   35 35 

65 56   56 

50 113 130 243 

40 202   202 

Kokku 749 699 1448 

Osakaal 51,7% 48,3%   

 

Maa-alune raudbetoonkanalis kaugküttevõrk on rajatud aastatel 1970 – 2000. Enne 2000 aastat 

rajatud raudbetoonkanalis paiknevad maa-alused torustikud on valmistatud terastorudest, mis 

on isoleeritud osaliselt klaasvatiga ja kaetud ruberoidiga, osaliselt kivivilla alumiinium-kattega 

koorikutega. Raudbetoonkünades soojusvõrgu üldine seisukord on rahuldav. Klaasvatiga 

isoleeritud lõikudes on suuremad soojuskaod kui eelisoleeritud torustikes. Terastorude pind-

korrosiooni põhjustavad aeg-ajalt torudeni ulatuv pinnasevesi ja puudulik hüdroisolatsioon. 

 

Eelisoleeritud torudest soojusvõrgu osad on rajatud alates 2001. a. Uuendatud on osa pea-

torustikust katlamajast elamukvartalini. Samuti on eelisoleeritud torustikega ühendatud uued 

tarbijad. Maa-alune eelisoleeritud torustik on põhiliselt valmistatud II isolatsiooniklassi teras-

torudest. Vallamaja Tallinna tn 24 ning korterelamute Staadioni 1 ja Tallinna mnt 30 

ühendustes on kasutatud Ecoflex Thermo plasttorusid. Ka uue korterelamu Sügise põik 

ühendus tehakse eelisoleeritud plastiktoruga D=50 mm. Eelisoleeritud torudest soojusvõrgu 

üldine seisukord on hea.  

 

Aruküla aleviku kaugküttevõrk on üldiselt kompaktne ja asub suhteliselt väikesel maa-alal 

0,4 x 0,4 km kogupindalaga ca 0,15 km². Põhiliste torustike läbimõõt vastab vajadustele, 

tagades võrguvee kiiruse soovitavate piirides 0,5 – 1,5 m/s. Osaliselt renoveeritud pea-

magistraal D=200 mm katlamajast põhja suunas on arvestatud suure varuga ja praeguste 

soojuskoormuste jaoks piisaks väiksema läbimõõduga torustikust. Samuti on liiga suure 

läbimõõduga Sügise tn eramuid kaugküttega varustav D=100/80/50 mm torustik. Praeguseks 

on selle torustiku 200 m pikkuse lõigule jäänud vaid kaks eramut.   

 

Kaugküttevõrgu keskmine tegelik soojuslik tarbimise erikoormus (tarbimise suhe torustiku 

pikkusesse) on 2,3 MWh/m. See on hea näitaja. Vaid üksikutel tarbijaühendustel on torustiku 
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tarbimiskoormus väiksem kui soovitatav 2 MWh/m. Alla kriitilise piiri 1 MWh/m kohta on 

kolme viimase aasta keskmine tarbimiskoormus vaid eramute Sügise tn 13 ja 15 soojus-

varustuseks (vt. tarbijate ühenduskoormused lisa 3). Mitmed eramud on viimastel aastatel 

lõpetanud soojuse tarbimise kaugküttevõrgust. Jäänud on vaid kaks eramut Sügise 13 ja  

Sügise 15. Nende ühendustorustik D=100 mm on alakoormatud. Selle torustiku soojuslik 

erikoormus on 0,2 kWh/m. Torustiku soojuskadu on üle 50%.  

 

Sügise tänava eramute ühendustorustiku asendamisel sobiva läbimõõduga eelisoleeritud 

torustikuga jääks selle torustiku erikoormus endiselt samale tasemele kui praegu (0,2 kWh/m). 

ja soojuskadu kõrgeks 30 – 40%. Eramute varustamine kaugküttega pole jätkusuutlik ja siin on 

vajalik leida teine tehniline lahendus.  

  

Kaugküttevõrgu üldine tehniline seisukord on hea. Seda iseloomustab väike soojuskadu ja 

lisavee kulu. Soojusvõrgu seisukorda kontrollitakse regulaarselt visuaalse ülevaatuse ja 

vajadusel survekatsetega. 

 

 

2.2.1.  Kaugküttevõrgu soojuskadu 

 

Aruküla aleviku kaugkütte andmed on saadud valla ettevõttelt Raven ja on antud kütte-

perioodide kaupa septembrist maini. Suvel kaugküttevõrk ei tööta. Nii siin kui edaspidi 

analüüsime Aruküla kaugküttevõrkude tööd kütteperioodide kaupa. Kaugküttevõrgu 

12 viimase aasta keskmine suhteline soojuskadu arvestatuna katlamaja soojuse kulumõõturi ja 

müüdud soojuse järgi on 10,1%. Aastatel 2010 – 2014 oli mõõtja järgi suhteline soojuskadu 

vaid 4 – 6%. Hoolimata kaugküttevõrkude heast tehnilisest seisukorrast on nii väike soojuskadu 

ebareaalselt väike ja tegemist on süstemaatilise mõõteveaga. Ilmselt arvestab valesti soojuse 

kogust katlamajast väljastatava soojuse kulumõõtja.  

Arvutame kaugküttevõrgu torustike soojuskao ja saame keskmiseks aastaseks soojuskaoks 

600 MWh ehk suhteline soojuskadu 15%. See on reaalne suhteline soojuskadu sellistes 

suhteliselt suure erikoormusega lühikestes soojusvõrkudes, kus üle 50% kaugküttetorustikust 

on eelisoleeritud torustik.  

Arvutame tegeliku katlamaja toodangu tarvitatud põlevkiviõli koguse järgi. Põlevkiviõli kütte-

väärtuseks arvestame 10,8 kWh/kg6 ja katlamaja tegelikuks kasuteguriks 87%. Selliselt saame 

katlamaja viimaste aastate soojuse toodangud, millised iseloomustavad katlamaja ja 

soojusvõrkude tegelikku tööd (tabel 2.3). 

Kaugküttevõrkude soojuskadu on viimastel aastatel vähenenud, kuid samavõrd on vähenenud 

ka soojuse tarbimine. Selliselt arvutatuna on keskmine suhteline soojuskadu püsinud tasemel 

14 – 16%. Erand nii soojuse toodangu kui soojuskao osas on väga soe 2008/2009 talv. 

 

 

  

                                                 
6 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8.10 2012 määrus nr 63 Hoonete energiatõhususe arvutamise 

metoodika Lisa 4 
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Tabel 2.3 Raven katlamaja soojuse tootmine, müük ja soojuskadu 

Kütteperiood 
Kütuse kulu 

Soojuse 

toodang 
Müük Soojuskadu  

liitrit tonni MWh MWh MWh % 

2005/2006 473 180 464 4 357 3 630 727,1 16,7% 

2006/2007 405 941 398 3 738 3 144 593,9 15,9% 

2007/2008 422 045 414 3 886 3 287 599,2 15,4% 

2008/2009 379 991 372 3 499 3 156 343,0 9,8% 

2009/2010 469 012 460 4 319 3 534 784,7 18,2% 

2010/2011 467 907 459 4 309 3 610 698,5 16,2% 

2011/2012 427 136 419 3 933 3 358 575,1 14,6% 

2012/2013 436 257 428 4 017 3 446 571,1 14,2% 

2013/2014 378 342 371 3 484 2 912 571,8 16,4% 

2014/2015 362 913 356 3 342 2 803 538,7 16,1% 

Vähenemine 2004–2015     1 015 827 188,3 25,9% 

%     23,3% 22,8%   

 

Tulpdiagramm joonisel 2.5 iseloomustab soojuse tarbimist, soojuskadu ja nende summana 

soojuse tootmist 2005 kuni 2015 aastani kütteperioodide kaupa. Näeme, et keskmine soojuse 

tarbimine ja soojuskadu on aastatega vähenenud.  

 
Joonis 2.5 Aruküla kaugküttevõrgu soojuse tarbimine, soojuskadu ja tootmine 

 

Kaugküttevõrgu torustikke on asendatud pidevalt ja uued tarbijad on ühendatud eelisoleeritud 

torustikega. Käesoleval ajal on juba 52% kaugküttevõrgu torustikest uued eelisoleeritud 

torustikud. Torustike asendamist tuleb jätkata vastavalt tehnilisele vajadusele ja uute tarbijate 

lisandumisele. Kiiret kõigi olemasolevate kaugküttevõrgu torustike kohest asendamist ei saa 

planeerida. Seda saab teha vaid suurendades investeeringuid, millega tõuseks ka soojuse hind.  
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Praegu on kasutuses veel 700 m kanalis paiknevat renoveerimata kaugküttevõrgu torustikku. 

Sellest Sügise tn eramute soojusvarustus pole jätkusuutlik ja sinna viiv torustik D=100 mm 

L=190 m on otstarbekas likvideerida ja ei vaja asendamist. Ülejäänud 510 m torustiku asenda-

mine maksaks ca 150 – 200 tuh €. Saadav maksimaalne soojuse sääst oleks ca 200 MWh ehk 

6 tuh € aastas. See teeb tasuvusajaks 40 – 50 aastat, mis ei õigusta kiiret investeerimist. Kaug-

küttevõrgu torustike asendamist tuleb jätkata senises tempos. Eesmärk on jõuda selleni, et 

torustike keskmine vanus jääb alla 20 aasta ja suhteline soojuskadu kaugküttevõrgus korrektse 

mõõtmise juures alla 15%.  

  

Lähiaastatel on katlamaja ja soojusvõrke haldaval firmal Raven plaanis uued tarbijad ühendada 

kaasaegsete eelisoleeritud torustikega. Soojusvõrgu edasi arendamine sõltub oluliselt, millal 

liituvad soojusvõrguga uued soojustarbijad. Soojusvõrgu lõikude asendamisel ja uute tarbijate 

ühendamisel teha hüdrauliline arvutus ja vastavalt sellele valida uute torustike läbimõõt.  

 

2.3  Soojustarbijad 

2.3.1 Praegused soojustarbijad 

 

Aruküla aleviku kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 70/50 °C. Kaugküttevõrku on 

ühendatud 25 soojustarbijat. Enamikul soojustarbijatel on segamispumbaga varustatud 

soojussõlm ja soojusmõõtur. Lahutatud kontuuri ja soojusvahetiga sõltumatu soojussõlm on 

vaid uutel elamutel Tallinna mnt 24a ja 24b. 

 

Suuremad soojustarbijad on valla objektid: koolimaja koos võimlaga, lasteaed ja vallamaja, 

milliste soojustarbimine on rohkem kui 300 MWh aastas. Viimastel aastatel on põhiliste 

tarbijate soojuse tarbimine stabiliseerunud tendentsiga vähenemise suunas ja kõikumised 

soojuse tarbimises sõltuvad põhiliselt välisõhu temperatuurist ja hoonete soojustamisest.  

Raven OÜ andmetel on tarbijate arvestuslik soojuskoormus kütteks 2716 kW. Kuna suvel 

katlamaja sooja ei anna on enamikus majades elanikel sooja vee saamiseks paigaldatud elektri-

boilerid ja kaugküttevõrgust sooja tarbevee saamiseks soojust ei tarbita.  

Tegelik ööpäeva keskmine soojuskoormus viimasel kütteperioodil oli kuni 1 MW. Vaid kahel 

päeval ületas katlamaja ööpäeva keskmine soojuskoormus 1 MW. Viimaste aastate katlamaja 

kõige suurem ööpäeva keskmine soojuskoormus oli 2011 aasta 5 veebruaril 1,54 MW ööpäe-

vase minimaalse välisõhu temperatuuriga -30 °C. Tegelik maksimaalne koormus oli peaaegu 

kaks korda madalam arvestuslikust soojuskoormusest. Madalama välisõhu temperatuuriga 

ilmade korral ja ka hetkeline tegelik maksimaalne soojuskoormus on suurem, ulatudes kuni 

2 MW. Kuid ka see on väiksem arvestuslikust maksimaalsest soojuskoormusest. Enamiku 

hoonete arvestuslikud soojuskoormused pärinevad nõukogude ajast, on arvutatud tolleaegse 

arvutusmetoodika järgi ning arvestades tolleaegset ehituskvaliteeti ja on ilmselt üle paisutatud.  

 

Kõige suurem muutus on toimunud Tallinna mnt 32 soojuse tarbimises. Elamu on soojustatud 

ja soojusvarustuseks on paigaldatud maakütte soojuspump. Elamu kasutab kaugkütte soojust 

vaid tipukoormuse katmiseks ning oluliselt on vähenenud soojuse tarbimine kaugküttevõrgust. 

2011/2012 kütteperioodil oli Tallinna mnt 32 korterelamu soojuse tarbimine 191,6 MWh ja 

2014/2015 kütteperioodil vaid 10,5 MWh.  

 

Tallinna mnt 32 soojusvarustuse tehniline lahendus pole kaugküttevõrgu töö seisukohast 

optimaalne ja kaugkütte piirkonnas ei ole teiste soojusallikate kasutamine lubatud. Üksikute 
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tarbijate eraldumisega kaugküttevõrgust väheneb üldine soojuse tarbimine kaugküttevõrgust, 

millega tõuseb soojuse hind teistele tarbijatele. Kui üks hoone tarbib soojust vaid tipukoormuse 

katmiseks häirib see kaugküttesüsteemi tööd ja nõuab sagedast ümberseadistamist. 

 

Teiste hoonete soojustarbimine on kolme kütteperioodiga vähenenud 367 MWh ehk keskmiselt 

10%. Aasta keskmine vähenemine on 3%. See vastab Eesti keskmisele kaugküttepiirkonna 

soojuse tarbimise vähenemisele. Sellega arvestame soojuse tarbimise prognoosil.  

 

Praegu on Aruküla aleviku enamik elamuid soojustamata. Kaugküttevõrku ühendatud  

25 hoonest vaid 10 on energiamärgisega, millised jagunevad C, D, E ja F klassi vahel. Neist  

C klass on renoveeritud korterelamul Tallinna mnt 32, mis on igati õigustatud. Teiste erineva 

energiamärgisega elamute soojuse tarbimises kaugküttevõrgust pole suurt vahet ja tekkib 

kahtlus kuivõrd on kõiki asjaolusid arvestatud energiamärgise väljastamisel. Seada eesmärgiks 

lähema kümne aastaga teha kõigile kaugküttevõrku ühendatud hoonetele energiamärgis ja 

energiaaudit määramaks võimalusi energia säästmiseks ja soojustamise vajadust. 

 

Korterelamute keskmine soojustarbimine kaugküttevõrgust kütteks on 92,8 kWh/m2 aastas 

arvestatuna suletud netopinna kohta (vt tabel Soojustarbijad lisa 2). Kui see arvestada ümber 

köetava pinna kohta, lisada siia vastavalt arvutusmetoodikale elektri tarbimine sooja vee 

saamiseks ja olmevajadusteks 80÷120 kWh/m2, on hoonete keskmine arvestuslik energia 

tarbimine 180÷220 kWh/m3, mõnedel hoonetel enamgi. Vastavalt hoonete energiatõhususe 

miinimumnõuetele7 ei tohi 2020. aastast renoveeritud korterelamute energia eritarbimine 

ületada 180 kWh/m2 (D energiatõhususe klass). Sama määrus sedastab, et 2019. aastast peavad 

kõik uued ühiskondlikud hooned ja alates 2021. aastast kõik ehitatavad elamud vastama 

liginullenergia hoonetele seatud nõudmistele. 

 

 
Joonis 2.6 Aruküla soojustamata korterelamu Sügise tn 2 

 

Soojuse säästu on saavutatud hoonete osalise soojustamise, akende vahetamise ja ratsionaalsete 

tarbimisharjumistega. Kuid enamik kaugküttevõrku ühendatud hooneid on soojustamata. 

Hoonete soojustamisega on võimalik saavutada olulist energia säästu. Hoonete soojustamist 

                                                 
7 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded, MKM määrus, vastu võetud 03.06.2015 nr 55 
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toetab Kredex. Hoone renoveerimisel on võimalik korteriühistul taotleda Kredexilt kuni 40% 

toetust. Riik toetab Kredexi kaudu korterelamute renoveerimist ja energiasäästu perioodil  

2014 – 2020 struktuuritoetuste vahenditest läbi meetme „Energiatõhususe saavutamine elamu-

majanduses“ mahus üle 100 Mln €. Rekonstrueerimise sihttase 2023 aastaks on 40 tuhat kodu-

majapidamist. 

  

Arvestades reaalseid võimalusi vaadeldaval perioodil 2015  ̶ 2025 võib arvestada, et sel 

perioodil soojustatakse 25  ̶  50% Aruküla aleviku kaugküttevõrku ühendatud hoonetest, 

millega võib väheneda kaugküttevõrgu kogu soojuse tarbimine 20  ̶  30%. Soojuse tarbimise 

planeerimisel arvestame 2÷3% soojuse tarbimise vähenemist igal aastal ehk 500  ̶  1000 MWh 

vaadeldaval perioodil.  

 

2.3.2 Perspektiivsed soojustarbijad 

 

Soojuse tarbimise kasvu prognoosib Raasiku Vallavalitsus seoses detailplaneeringuga 

vabadele kruntidele Tallinna mnt ja Sügise tn nurgal. Praegu on ehitusjärgus üks elamu, teisele 

on väljastatud ehitusluba ja ehitatakse lähiaastatel. Detailplaneeringus on veel koht kahele 

korterelamule, kuid nende ehitusaega ei oska vald veel ütelda. Arengukavas arvestame, et kaks 

uut korterelamut lisanduvad lähema viie aasta jooksul ja teised kaks järgmise viie aasta jooksul. 

 

Uued elamud hakkavad tarbima kaugküttevõrgust soojust vaid osaliselt. Sooja vee saamiseks 

paigaldatakse nendele elamutele maakütte soojuspump. Kas see mõjutab ka kütteks tarbitava 

soojuse kogust, ei oska vald prognoosida, selleks puudub kogemus ja tegelik tarbimine selgub 

maja ekspluatatsioonil. Raven-i soovitus on arvestada uute elamute soojuse tarbimiseks 

110 MWh aastas analoogselt sama mahuga elamute Tallinna mnt 24a ja 24b tegelikule soojus-

tarbimisele. Sellega arvestamegi käesolevas arengukavas.  

  

Uute hoonete soojuse tarbimisel arvestame, et nende soojustarbimine vastab hoonete energia-

tõhususe miinimumnõetele. Uute hoonete energiatarbimist ja koos sellega käidukulusid saab 

vähendada, kui uued hooned ehitatakse madalenergia või liginullenergia hoonetena.  

 

2.4  Soojuse tarbimine ja tootmine 

2.4.1 Soojuse tarbimine 

 

Soojuse tarbimise osas on kasutada Raven OÜ-st saadud aastate (2011 – 2015) kütteperioodide 

igakuised katlamaja kütuse tarbimise ja soojuse tarbimise andmed (lisa 4). Katlamaja soojuse 

toodangud arvutame kütuse tarbimise andmete järgi. 

 

Et andmed oleks võrreldavad viime Ravenist saadud soojuse tarbimise andmed üle normaal-

aasta kliimatingimustele. Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel olnud erinev. 2012/2013 

talv oli keskmisest jahedam (eriti detsember). Samuti oli erakordselt külm 2011. aasta veebruar 

kui välisõhu temperatuur langes kuni -30 °C. Järgmised talved 2013/2014 ja 2014/2015 olid 

keskmisest soojemad. Taandame nelja viimase kütteperioodi soojuse tarbimise andmed 

normaalaasta kliimatingimustele arvestades kraadpäevasid. Normaalaasta kliimatingimustele 

taandatud soojuse tarbimise andmed on tabelis 2.4 ning nende alusel joonistame välja normaal-

aastale taandatud soojuse tarbimise tulpdiagrammi (joonis 2.7).  
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Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel kasutame TTÜ teadlaste ja Kredexi poolt 

soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Normaalaastana arvestame 30 aasta (1975 – 2004) 

keskmist kraadpäevade arvu. Teades, et enamus Aruküla aleviku kaugküttevõrku ühendatud 

hooneid on renoveerimata korterelamud, arvestame normaalaastale taandamisel keskmiseks 

tasakaalu temperatuuriks soovitatud 17 °C. 

 

Tabel 2.4 Aruküla aleviku kaugküttevõrgu kuu tarbimised taandatuna normaalaastale 

Kuu 
11/12 12/13 13/14 14/15 Keskmine 

MWh MWh MWh MWh MWh 

september 85,5 37,1 48,9 64,0 58,9 

oktoober 340,7 310,0 301,5 253,2 301,4 

november 489,0 461,4 443,6 408,3 450,6 

detsember 583,7 545,0 544,6 500,5 543,5 

jaanuar 579,9 609,9 566,3 538,3 573,6 

veebruar 601,3 611,9 590,6 576,3 595,0 

märts 501,0 372,0 498,2 450,7 455,5 

aprill 349,3 333,1 287,6 311,6 320,4 

mai 103,7 66,3 73,3 105,7 87,3 

Kokku 3634,2 3346,7 3354,7 3208,7 3386,1 

Vähenemine  

% 

  -287,5 8,0 -146,0 -141,8 

  -7,9% 0,2% -4,4% -4,4% 

 

 

Lisast 4 ja tabelist 2.4 näeme, et Aruküla aleviku kaugküttepiirkonna kolme viimase aasta 

soojuse tarbimine on vähenenud. Seda tänu rakendatud säästuabinõudele ja ka kõrgemale 

keskmisel välisõhu temperatuurile. Taandatuna normaalaasta kliimatingimustele oli soojus 

tarbimise oluline vähenemine 2012/2013 ja 2014/2015 kütteperioodil. 2014. aasta tarbimise 

vähenemine on tingitud Tallinna mnt 32 korterelamu renoveerimisest ja oluliselt väiksemast 

soojuse tarbimisest kui eelmistel aastatel. 

 
Joonis 2.7 Soojuse tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele 
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Aruküla aleviku nelja viimase kütteperioodi normaalaasta tingimustel üle viidud keskmine 

soojuse tarbimine oli 3304 MWh. Viimase 2014/2015 kütteperioodi normaalaasta tingimustele 

taandatud soojuse tarbimine oli 3208 MWh. See arvestab juba Tallinna mnt 32 korterelamu 

oluliselt väiksemat tarbimist. Selle võtamegi aluseks Aruküla aleviku kaugküttepiirkonna töö 

planeerimisel ja tehnilistel arvutustel. Arvestades edasise hoonete soojustamisega väheneb 

soojuse tarbimine ilmselt esialgu ca 3% aastas. Aruküla aleviku kaugküttepiirkonna töö 

planeerimisel arvestame soojuse tarbimiseks 2015 aastal 3200 MWh aastas. Edaspidi võib 

tarbitava soojuse kogus nii väheneda kui suureneda sõltuvalt edasistest arengutest. Võimalikku 

perspektiivset soojuse tarbimist käsitlesime osas 2.4.3. Sellega arvestame soojusvarustuse eri 

variantide planeerimisel. 

 

2.4.2 Katlamaja soojuse toodangud 

 

Katlamaja töö planeerimisel on oluline mitte vaid kaugküttevõrgu soojuse tarbimine, vaid 

soojuse vajadus, milline on aluseks katlamaja töö planeerimisel. Katlamaja soojustoodangud 

arvutame katlamajas tarbituid kütuse koguste järgi. Meil on kasutada 2012 – 2015 kütte-

perioodide katlamaja igakuised kütuse tarbimised, mille järgi arvutame soojuse toodangu 

(tabel 2.5). Katlamaja toodangute andmete alusel joonistame välja soojuse tegeliku tootmise 

tulpdiagrammi vaadeldaval perioodil (joonis 2.8). 

 

Tabel 2.5 Aruküla katlamaja toodangud  

Kuu 
11/12 12/13 13/14 14/15 Keskmine 

MWh MWh MWh MWh MWh 

september 66,8 26,5 47,9 56,9 49,5 

oktoober 328,5 367,0 310,8 319,4 331,4 

november 436,8 474,2 423,6 466,3 450,2 

detsember 524,0 755,2 484,1 519,6 570,7 

jaanuar 699,3 718,0 747,5 538,3 675,8 

veebruar 835,4 624,9 546,6 530,0 634,2 

märts 554,8 548,0 503,8 419,3 506,5 

aprill 406,5 438,7 322,6 350,1 379,5 

mai 80,9 64,7 97,0 141,8 96,1 

Kokku 3933,1 4017,1 3483,8 3341,7 3693,9 

Vähenemine  

% 

  84,0 -533,3 -142,1 -197,1 

  2,1% -13,3% -4,1% -5,9% 
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Joonis 2.8 Aruküla katlamaja soojuse tootmine 2012-2015  

 

Sama kuu tegelik soojuse tarbimine ja tootmine võib eri aastatel oluliselt erineda. Nii oli 2012. 

aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur Tv = -8,2 °C ja katlamaja soojuse toodang 

835 MWh ning 2014. aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur Tv= -0,1 °C ja katlamaja 

soojuse toodang 530 MWh. Veebruari kuu katlamaja soojuse toodangu erinevus oli 305 MWh 

ehk enam kui 1,5 korda. Üle viiduna normaalaasta kliimatingimustele on nende kuude soojuse 

toodang samal tasemel, erinevus vaid 15 MWh. Ka kolme viimase aasta katlamaja soojuse 

aastane kogutoodang on sõltuvalt ilmast olnud oluliselt erinev. 

 

 Tabel 2.6 Aruküla katlamaja toodangud taandatuna normaalaastale 

Kuu 
11/12 12/13 13/14 14/15 Keskmine 

MWh MWh MWh MWh MWh 

september 105,3 33,9 58,8 78,3 69,1 

oktoober 406,4 367,0 355,9 305,0 358,6 

november 575,2 544,3 532,6 484,7 534,2 

detsember 675,9 620,1 642,2 581,5 629,9 

jaanuar 671,3 699,6 659,8 628,7 664,8 

veebruar 705,2 705,6 699,9 690,1 700,2 

märts 599,6 433,1 607,6 532,0 543,1 

aprill 419,4 411,2 358,5 381,5 392,7 

mai 97,7 89,3 98,4 140,5 106,5 

Kokku 4256,1 3904,0 4013,6 3822,3 3999,0 

Vähenemine  

% 

  -352,0 109,6 -191,3 -144,6 

  -8,3% 2,8% -4,8% -3,8% 

 

Tabelis 2.6 on katlamaja normaalaasta kliimatingimustele taandatud arvestuslikud soojuse 

toodangud. Näeme, erinevate aastate katlamaja soojuse toodang on samal tasemel keskmise 

tendentsiga languse suunas. Et saada Eesti keskmistele ilmastikutingimustele vastav tulemus, 

kasutame edaspidises analüüsis keskmisele välisõhu tingimustele taandatud andmeid. 
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Normaalaastale taandatud kolme viimase aasta keskmine katlamaja soojus toodang oli 

4000 MWh tendentsiga iga aastase vähenemise suunas. 

 

 
Joonis 2.9 Normaalaastale taandatud katlamaja soojuse toodangud 

 

 

 
Joonis 2.10 Normaalaastale taandatud katlamaja 2014/2015 kütteperioodi soojuse tootmine 

ja tarbimine 

 

Kõige paremini iseloomustab katlamaja soojuse tootmist ja kaugküttevõrgu soojuse tarbimist 

2014/2015 kütteperiood. Joonistame välja 2014/2015 soojuse tarbimise ja tootmise tulp-

diagrammi (joonis 2.10). Soojuse tootmise ja tarbimise tulpdiagrammilt näeme viimase kütte-

perioodi soojuse tarbimist, soojuskadu ja nende summana katlamaja toodangut. Keskmine 

soojuskadu on 15%, milline vastab kaugküttevõrgu tehnilisele seisukorrale.  
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2.4.3 Perspektiivne soojuse tarbimine ja tootmine 

 

Tulevaste perioodide soojuskoormuste planeerimisel peame arvestama oluliste asjaoludega: 

 Soojuse tootmine ja tarbimine normaalaasta kliimatingimustel; 

 Soojuse tarbimise vähenemisega seoses tarbijatel rakendatud meetmetega; 

 Uute soojustarbijatega.  

Arvestades arenguid võtame aluseks 2014/2015 kütteperioodi normaalaasta tingimustel üle 

viidud soojuse tarbimise ja tootmise andmed vastavalt tarbimine 3200 MWh, soojuskadu 

600 MWh ja tootmine 3800 MWh. Arvestades kliima soojenemist ja võimalikke sooje talvesid, 

võib tegelik tootmine ja tarbimine osutuda 10 % väiksemaks. Uute tarbijatena arvestame uusi 

korterelamuid Tallinna mnt ja Sügise tänava nurgal tarbimisega Raven’i poolt pakutud 

110 MWh aastas. 

 

Tabel 2.7 ja graafik joonisel 2.11 iseloomustab Aruküla aleviku soojustarbimise võimalikku 

muutumist kaugküttevõrgust järgmise kümne aasta jooksul. 2015. aasta soojuse tarbimine 

viiduna üle normaalaasta kliimatingimustele on 3200 MWh. Sellest lähtuma järgmise perioodi 

soojuse tarbimise prognoosil.  

 

Tabel 2.7 Aruküla aleviku kaugküttepiirkonna perspektiivne soojustarbimine 

Aasta Tarbimine 

Tarbimise 

vähenemine    

3% aastas 

Uued 

tarbijad Kokku Keskmine 

  MWh MWh MWh MWh MWh 

1 2 3 4 5 6 

2015 3200 3200   3200 3200 

2016   3104   3104 3087 

2017   3011 110 3121 3031 

2018   2921   3031 2974 

2019   2833 110 3053 2918 

2020   2748   2968 2862 

2021   2666 110 2996 2805 

2022   2586  2916 2749 

2023   2508   2838 2693 

2024   2433 110 2873 2636 

2025   2360  2800 2580 

Vähenemine   -840   -400 -620 

%   -26,3%   -12,5% -19,4% 

 

Hoonete soojustamisel väheneb soojuse tarbimine keskmiselt 3% aastas ja uute tarbijate 

mittelisandumisel on 2025. aasta kogu soojustarbimine 2360 MWh (tabeli veerg 2, graafikul 

sinine joon) ehk vähenemine 28,5%. Lisades siia juurde planeeritud neli uut korterelamut à 110 

MWh kümne aasta jooksul, võib ulatuda 2025.aasta tarbimine kuni 2800 MWh (tabelis  

veerg 4, graafikul pruun joon) ehk vähenemine 12,5%. Erinevus minimaalse ja maksimaalse 

prognoositava soojustarbimise vahel on 16 %. Ilmselt on tõde vahepeal: kõiki plaane ei õnnestu 
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planeeritud tähtajal rakendada ning ka uued hooned ehitatakse energiasäästlikumad, kui 

planeeritud.  

 
Joonis 2.11 Aruküla aleviku perspektiivne soojustarbimine 

 

Keskmist võimalikku olukorda iseloomustabki tabelis veerg 5 ja graafikul roheline joon. Selle 

variandi korral on soojuse tarbimine 2025 aastal 2580 MWh ehk tarbimise vähenemine 19,4%. 

See iseloomustab stabiilset soojuse tarbimist tendentsiga vähenemise suunas, mida on näida-

nud ka viimaste aastate tegelik tarbimine. Kõige suurema tõenäosusega kulgeb edasine tarbi-

mine selliselt, kus uued tarbijad tasakaalustavad hoonete soojustamisest tekkiva tarbimise 

vähenemise kuid kokkuvõttes soojuse tarbimine siiski mõnevõrra väheneb. Soojusvarustuse 

arengukavas analüüsime nii soojuse tarbimist praegusel tasemel kui ka keskmiselt 20 % 

soojuse tarbimise vähenemisega varianti. Arvestada, võib, et tegelik tarbimine arengukavas 

vaadeldaval perioodil kümne aasta jooksul kulgeb nende kahe arvu vahepeal. 

 

Tehnilised ja majandusarvutused teeme arvestades 2015. aasta prognoositavat soojuse 

tarbimist. Arvestades soojuse säästmiseks rakendatud meetmeid, on soojuse tegelikuks tarbi-

miseks 2015. aastal 3200 MWh. Soojuskadu arvestame 600 MWh. Siit saame katlamaja 

soojuse toodanguks 3800 MWh ja suhteline soojuskadu on 15%. 

 

Aruküla aleviku kaugküttepiirkonna soojuse planeerimisel arvestame esialgu eeltoodud 

soojuse kogustega. Alternatiivina käsitleme olukorda vaadeldava kümneaastase perioodi lõpus 

kui soojuse tarbimine on vähenenud kuni 20% praegusega võrreldes. Kaugküttevõrkude 

renoveerimisega vähenevad mõnevõrra ka soojuskaod, kuid uute tarbijate jaoks uute torustike 

lisandumisega lisanduvad täiendavad soojuskaod. Kokkuvõttes suhtelised soojuskaod 

vähenevad.  

 

Tabelist 2.8 näeme, et koos soojuse tarbimise vähenemisega 20% väheneb ka soojuskadu. Siin 

on arvestatud, et Sügise tänava eramud ja neid soojusega varustav torustik D=100 m lahuta-

takse soojusvõrgust.  
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Tabel 2.8 Soojuse tarbimise, toodangud ja soojuskadu prognoos 2025 aastaks 

 

Näitaja Ühik Arvestuslik -20% 

Soojuse tarbimine MWh 3200 2500 

Soojuse toodang MWh 3800 3000 

Soojuskadu MWh 600 500 

Suhteline soojuskadu % 15,8% 16,7% 

 

Tabelis 2.8 toodud soojuse tarbimise ja tootmise mahtudega arvestame Aruküla aleviku kaug-

kütte piirkonna soojusvarustuse edasisel planeerimisel. Tegelik tarbimine vahepealsetel 

aastatel jääb arvutusliku praeguse arvestusliku tarbimise ja -20% vahele. 

 

2.5  Koormusgraafik 

Aruküla aleviku kaugküttepiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koosta-

miseks on meil kasutada 2003 kuni 2015. aasta kütteperioodide ööpäevased soojuse tootmise 

andmed. Nende alusel arvutame ööpäevase keskmise soojuskoormuse megavattides. Kõige 

paremini iseloomustab tipukoormust 2011/2012 kütteperioodi soojuse tarbimise koormus-

graafik. Talv oli keskmine, kuid 5 veebruaril 2012 langes välisõhu temperatuur kuni -30 °C, 

mis on viimase aastakümne kõige madalam välisõhu temperatuur. Sellel päeval oli katlamaja 

keskmine ööpäevane soojuskoormus 1,54 MW. Kütteperiood sellel aastal kestis 22 septembrist 

kuni 11 maini kokku 233 päeva. 

 

Et paremini iseloomustada soojuskoormuse sõltuvust ilmast, lisame samale soojuskoormuste 

graafikule ka tegeliku välisõhu ööpäevase keskmise temperatuuri. Graafikult näeme, et soojuse 

tootmine ja tarbimine on otseses sõltuvuses välisõhu temperatuurist (joonis 2.12).  

 
Joonis 2.12 Aruküla katlamaja 2011/2012 kütteperioodi koormusgraafik 
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Iseloomustamaks aasta soojuskoormust ja vajalikke soojuse toodanguid joonistame välja 

katlamaja koormuste alanemise suunas reastatud koormusgraafiku koos välisõhu temperatuuri 

graafikuga (joonis 2.13). See iseloomustab paremini pikas perioodis katlamaja tootmis-

vajadusi. 

 
Joonis 2.13 Aruküla katlamaja 2011/2012 kütteperioodi koormusgraafik 

 

 

 
Joonis 2.14 Aruküla katlamaja 2011/2012 kütteperioodi koormusgraafik 
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0,9 – 1,0 MW ja edasisel temperatuuri langemisel on soojuskoormus kuni 1,5 – 1,7 MW. 
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2.6 Perspektiivse soojusvarustuse variandid 

Perspektiivsete soojusvarustuse variantide analüüsimisel on algvariandiks kaugküte olemas-

olevast põlevkiviõlil töötavast katlamajast. 

 

Võimalike variantidena käsitleme: 

 Lokaalkatlamajade rajamine; 

 Soojuspumpade kasutamine; 

 Hakkpuidul katlamaja. 

 

2.6.1 Lokaalkatlamajade rajamine 

 

Nagu eelpool vaatlesime (p 2.2) on Aruküla alevikus ehitatud välja küllalt kompaktne kaug-

küttevõrk. Praegu toodab soojust kaugküttevõrku üks põlevkiviõli kütusel töötav kahe katlaga 

katlamaja. Kaugküttevõrk on kompaktne ja heas tehnilises seisukorras. Asendamist vajavad 

mõned magistraaltorustiku lõigud katlamaja piirkonnas. Aasta tegelikud keskmised soojuskaod 

kaugküttevõrgus on 15%. 

 

Sellises olukorras pole otstarbekas hakata kaugkütte soojusvõrku lammutama ja rajama 

lokaalkatlamajasid praeguse kaugkütte piirkonnas. Sõltumata sellest, millisel kütusel lokaal-

katlamajad rajada, vajavad igaüks neist eraldi kütusehoidlaid. Lokaalkatlamajade puhul on 

tegemist mitmekordse investeeringuga katlamajade ja kütuse hoidlate rajamiseks ning 

kuludega väikekatlamajade hooldamiseks. Pealegi on lokaalkatlamajades kasutatav kütus 

(kerge kütteõli, pelletid) kallimad, kui suures katlamajas kasutatavad kütused. 

 

Antud olukorras loeme üleminekut lokaalkatlamajadele väheperspektiivikaks ja otstarbekas 

on säilitada kaugküte.  

 

2.6.2 Soojuspumpade kasutamine 

 

Soojuspumpade kasutamisel ei saa anda ühest lahendust. Iga tarbija puhul tuleb vaadata, millist 

soojuspumpa saab kasutada sõltuvalt hoone asukohast, arhitektuurilisest ja ehituslikust 

lahendusest, vaba maa olemasolust ja teistest asjaoludest. Vaatleme kolme tüüpi meil kasuta-

tavaid soojuspumpasid: 

 Õhk-õhk soojuspumbad; 

 Õhk-vesi soojuspumbad; 

 Maakütte soojuspumbad. 

2.6.2.1 Õhk-õhk soojuspumbad 
 

Õhk-õhk soojuspumbad on kõige lihtsamad, kuid ka kõige madalama soojusteguriga soojus-

pumbad. Õhk-õhk soojuspump võtab soojuse välisõhust, kompressorseadme abil tõstab õhu 

temperatuuri vajalikule tasemele ja soojendab ruumide siseõhku. Nende ühikvõimsus on kuni 

paarkümmend kW. Õhk-õhk soojuspumpade soojustegur COP antakse tavaliselt välisõhu 

temperatuuril 7 °C ja sellistel tingimustel on see 5. Kuid madala välisõhu temperatuuri korral 

COP langeb ja aasta keskmine COP õhk-õhk soojuspumpadel on 2,4 – 2,8.  
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Õhk-õhk soojuspumbad sobivad üksiku avatud planeeringuga hoone kütteks, kus soojus-

koormus ei ületa 20 kW. Samuti vajavad õhk-õhk soojuspumbad lisakütet madala välisõhu 

temperatuuri korral tipukoormuse katmiseks. Õhk-õhk soojuspumpadega ei saa lahendada 

suurte korterelamute soojusvarustust. Õhk-õhk soojuspumbad võivad sobida praegu kaugkütte 

võrguga ühendatud Sügise tn eramute soojusvarustuseks pärast nende lahutamist kaugkütte-

võrgust. Käesoleval juhul ei saa õhk-õhk soojuspumpadega lahendada Aruküla aleviku 

kaugküttes olevate korterelamute ja valla hoonete põhikütet. 

 

2.6.2.2 Õhk-vesi soojuspumbad 
 

Õhk-vesi soojuspumbad kasutavad samuti atmosfääri õhu soojust, kuid edastavad seda 

tarbijatele sooja veena. Selline soojuspump sobib hästi vesipõrandaküttega hoonete soojus-

varustuseks. Õhk-vesi soojuspumpade ühik soojusvõimsus on kuni mõnikümmend kW. Õhk-

vesi soojuspumpade soojustegur COP on samal tasemel kui õhk-õhk soojuspumpadel ja oleneb 

sellest, millise temperatuuriga vett me soovime saada. Radiaatorkütte puhul on vaja kõrgema 

temperatuuriga vett, kui põrandakütte puhul ning radiaatorküttega varustatud hoonetes õhk-

vesi soojuspumpade efektiivsus on madalam. Õhk-vesi soojuspumbad on sobivad kaugkütte-

võrgust eraldi paikneva hoone kütteks, eriti kui hoonesse projekteerida põrandaküte. Radiaator-

kütte puhul on õhk-vesi soojuspumbad kasutatavad, kuid seal jääb soojuspumpade efektiivsus 

madalamaks. Õhk-vesi soojuspumbad võivad olla kasutatavad Sügise tänava eramutes nende 

lahutamisel kaugküttevõrgust või korterelamute ventilatsiooni õhu heitsoojuse ärakasutamisel. 

Käesoleval juhul ei saa õhk vesi soojuspumpade abil lahendada Aruküla aleviku kaugküttes 

olevate kortermajade ja valla hoonete põhikütet. 

 

2.6.2.3 Maakütte soojuspumbad 

Maakütte soojuspumbad kasutavad ära pinnasesse akumuleerunud energiat ja annavad seda 

edasi veele, millist saab kasutada hoone soojusvarustuseks. Maakütte soojuspumbad on 

vaadeldud soojuspumpadest kõige efektiivsemad ja parema soojusteguriga. Nende aasta kesk-

mine soojustegur COP on 3 – 3,5. Soojustegur oleneb maapinna temperatuurist ja millise 

temperatuuriga soojuskandjat me hoone soojusvarustuseks vajame. Soojuskandja madalama 

temperatuuri korral (vesipõrandaküte) on maakütte soojuspumba COP kõrgem. 

Praegu kasutatakse juba kuni 100 kW ühikvõimsusega maakütte soojuspumpasid. Selliseid 

soojuspumpasid on võimalik ühendada mitu pumpa ühtsesse süsteemi ja saavutada võimsust 

kuni 1 MW. Selline maasoojuspumpade kompleks vajab suurt maa-ala energia ammutamiseks. 

Hinnatakse, et 1 kW soojuse saamiseks on vaja 30 – 50 m2 vaba maapinda. 

Sellist maasoojuspumpade kasutamist on rakendatud mõnede väikeste maa-asulate soojus-

varustusel, kus soojusvõrgud olid väga halvas olukorras ja ei olnud otstarbekas neid reno-

veerida. Seal on maakütte soojuspumpadega välja ehitatud üksikute hoonete või lähestikku 

paiknevate hoone gruppide soojusvarustus. Samuti sobib maaküte, kui asula lähedal on palju 

vaba maad. Näiteks on selline maaküttesüsteem kasutusel Palamuse vallas Kaarepere asulas. 

Kaarepere projekti tehnilised andmed: 

Maaküttesüsteemi ühendatud hooneid       5 korterelamut + lasteaed 

Köetavate hoonete kogupind   5243 m2 

Maaküttesüsteemi võimsus     507 kW 

Maa-aluse torustiku pindala           24 470 m2 

Vajalik pindala 1 kW soojuse tootmiseks  48.3 m2 

 



Raasiku valla 

soojusmajanduse arengukava 2015 – 2025 

33 

 

Kaarepere näitest näeme, et maasoojuspumpade kasutamiseks vajalike maa-aluste kollektorite 

rajamiseks on vaja väga suurt vaba pinda. Kui soovida katta kogu Aruküla aleviku kaugkütte 

(soojuskoormus 1,5 MW) maaküttega oleks vaja 5 – 7 ha vaba maa-ala. Sellist vaba maa-ala 

Arukülas korterelamute juures pole. Vajalikku vaba pinda võib vähendada kuni kaks korda 

kasutades spiraalkollektoreid, kuid nende hind on kallim ja paigaldus töömahukam.  

 

Maasoojuspumpasid saab kasutada üksiku hoone, millise ümbruses on palju vaba maad,  

kaugküttes. Maakütte soojuspumpade kasutamise võimalust käsitleme Aruküla tervisekeskuse 

soojusvarustuse ning Raasiku kütte lahenduse puhul. 

 

Ka rahaliste investeeringute poolest on maakütte kasutamine kallis. Olenevalt tehnilisest 

lahendusest on maakütte maksumus 300 – 500 €/kW. Selliselt kujuneks 1,5 MW võimsusega 

süsteemi investeeringuks 0,5 – 0,75 Mln €, mis on kallim näiteks hakkpuidul töötava katlamaja 

investeeringust. 

 

Soojuspumpade kasutusele võtmine on reaalne majade renoveerimisel kasutades ära ventilat-

siooni heitõhu soojust näiteks vajaliku tarbevee soojendamiseks. Selliseid lahendusi on 

rakendatud mitmel pool hoonete renoveerimisel ja võib soovitada ka Aruküla suurte korter-

majade renoveerimisel. Need lahendused pole küll odavad, kuid energia säästu seisukohast on 

need osutunud otstarbekaks.  

 

2.6.2.4 Eramute Sügise 13 ja Sügise 15 soojusvarustus 
 

Erandina käsitleme eramute Sügise 13 ja Sügise 15 soojusvarustust. Eramud on ühendatud 

kaugküttevõrku kokku 200 m pikkuse 50/100 mm läbimõõduga torustikuga. Torustiku 

tarbimiskoormus on 0,2 MWh/m, mis on kümme korda väiksem soovitatavast arvestuslikust 

soojuskoormusest 2 MWh/m. Torustiku aastane arvestuslik soojuskadu on 90 MWh ja suhte-

line soojuskadu 65%. Eramute tehnilised andmed ehitusregistri andmetel, arvestuslik soojus-

koormus ja soojuse tarbimine on toodud tabelis 2.9. 

 

Tabel 2.9 Eramute Sügise 13 ja 15 tehnilised andmed ja soojustarbimine 

 

Aadress Suletud 

netopind,  

m2 

Köetav  

pind,  

m2 

Arvestuslik 

soojuskoormus 

kW 

Soojuse tegelik 

tarbimine 

MWh 

Sügise 13 298 125 15 17,6 

Sügise 15 421 207 25 29,3 

 

Praegusel kujul eramute Sügise 13 ja Sügise 15 soojusvarustus kaugküttevõrgust ei ole ots-

tarbekas. Majanduslikult otstarbekam on eramute soojusvarustus lahendada individuaalse 

soojusvarustusega.  

 

Eramud on varustatud keskküttesüsteemiga ja soovides jätkata keskküttega on kõige 

otstarbekam kasutusele võtta individuaalsed pelletikatlad. Sellise 10 – 40 kW võimsusega katla 

maksumus koos pelletipunkriga on 3000 – 5000 €. Praeguse pelletite hinna 200 €/t juures 

kujuneb soojuse hinnaks 50 – 60 €/MWh.  

 

Soovi korral on võimalik eramute soojusvarustuseks kasutada ka soojuspumpasid. 

Soojuspumpade kasutamisel on soojuse hind samal tasemel kui pelletikatelde kasutamisel. 
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Õhk-õhk soojuspumbad sobivad avatud planeeringuga hoonesse. Õhk-õhk soojuspump 

valitakse selliselt, et ta tagab hoone täieliku soojusvarustuse kuni välisõhu temperatuurini -

5 – 0 °C. Lisaks on pakaseliste ilmadega vajalik lisaküte ka ahju, kamina või elekti-

radiaatoritega. Õhk-õhk soojuspumpade kasutamisel on investeering ca 2000 – 3000 €. 

 

Õhk-vesi või maasoojuspumpade kasutamisel on investeering suurem jäädes piiridesse 

5000 – 15000 €. Samuti on selliste soojuspumpade efektiivsus kõrgem, kui köetavas hoones 

on põrandaküte, mis võimaldab kasutada madalama temperatuuriga vett küttesüsteemis.  

 

2.7  Katlamaja üleviimine hakkpuidu küttele 

2.7.1 1 MW hakkpuidukatel aasta soojustoodanguga 3800 MWh 

 

Hakkpuidul töötava katlamaja planeerimisel arvestame, et see katlamaja kannab kaugkütte-

võrgu põhikoormuse. Katla võimsuseks valime 1,0 MW. Talvise tipukoormuse katmiseks ja 

hakkpuidu katlamaja remondi ajal töötab lisaks olemasolev põlevkiviõlil töötav katel. 

Hakkpuidul töötav katel peab olema võimeline töötama stabiilselt minimaalsel koormusel 

20%. 1,0 MW võimsusega hakkpuidu katel töötab põhilise aja koormusel 0,6÷0,8 MW. Sellisel 

koormusel töötamisel on katla kasutegur 85÷87%. Töötades maksimumkoormusel või 

koormusel alla 50% on katla kasutegur madalam. Hakkpuidukatel vajab perioodilist puhasta-

mist ja seadmed hooldust ka talveperioodil. Arvestame katlamaja töökindluseks 95%. Sellega 

planeerime hakkpuidul töötavale katlale remondi- ja hooldusseisaku kaks ööpäeva iga 60 päeva 

järel ehk kolm korda kütteperioodi jooksul. Oluline on, et katel suudab töötada ka stabiilsel 

koormusel 20%, et töötada sügis-kevadisel perioodil. 

 
 

 

Joonistame välja 1,0 MW hakkpuidu katlaga katlamaja koormusgraafiku (joonis 2.15). 

Kaugküttevõrgu koormus ületab 1,0 MW siis, kui välisõhu temperatuur langel alla -10 – 12 °C. 

Katlamaja maksimaalne koormus oli 5 veebruaril 2011 -30 °C juures 1,5 MWh. Vaadeldaval 
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Joonis 2.15 Koormusgraafik 1,0 MW hakkpuidukatlaga 
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2011/2012 talvel ületas katlamaja soojuskoormus kütteperioodil 1,0 MW 20 päeval. Möödunud 

talvel ületas katlamaja keskmine ööpäevane soojuskoormus 1,0 MW vaid kahel ööpäeval. 

Tegelik keskmine jääb vahepeale. Arvestades, et on näha kaugküttevõrgu soojuse tarbimise 

vähenemist kuni 20% 10 aasta jooksul, jääb neid päevi järjest vähemaks, kui katlamaja 

koormus ületab 1 MW.  

 

Kui kaugküttevõrgu koormus ületab 1,0 MW rakendatakse tööle ka põlevkiviõlil töötav katel. 

Toodud koormusgraafiku järgi töötades on aasta keskmine põlevkiviõli vajadus kuni 5% kogu 

kütuse tarbimisest. Põlevkiviõli vajadus oleneb välisõhu temperatuurist. 

 

2.7.2 Hakkpuidu katlamaja töö 20% väiksema soojuse toodanguga 

 

Analüüsime, kuidas töötab 1.0 MW hakkpuidu katel 20% väiksema soojuse tarbimise korral. 

Nagu eelpool käsitlesime võib selline soojuse tarbimise vähenemine toimuda 10 aasta jooksul 

seoses hoonete soojustamisega.  

 
Joonis 2.16 Katlamaja koormusgraafik 20% väiksema tootmise korral 

 

Joonistame välja katlamaja koormusdiagrammi, kui soojuse tarbimine väheneb 20% ja katla-

maja aastane toodang on 3000 MWh (joonis 2.16). Katla töörežiim on sarnane eelmises punktis 

käsitletule. Talvise tipukoormuse katmiseks ja hakkpuidu katlamaja remondi ajal töötab lisaks 

olemasolev põlevkiviõlil töötav katel. 1,0 MW võimsusega hakkpuidu katel töötab põhilise aja 

koormusel 0,4  ̶  0,6 MW. Sellisel koormusel töötamisel on katla kasutegur 85  ̶  87%.  

 

Kaugküttevõrgu koormus ületab 1,0 MW siis, kui välisõhu temperatuur langeb alla -10 ˗12 °C. 

20% väiksema koormuse korral on selliseid päevi maksimaalselt kuni 5 päeva. Katlamaja 

maksimaalne ööpäeva keskmine soojuskoormus on kuni 1,2 MW.  

 

Kui kaugküttevõrgu koormus ületab 1,0 MW rakendatakse tööle ka põlevkiviõlil töötav katel. 

Toodud koormusgraafiku järgi töötades on aasta keskmine põlevkiviõli vajadus kuni 3% kogu 

kütuse tarbimisest. Analüüsist näeme, et ka 20% väiksema soojuse tarbimise korral sobib 

valitud 1,0 MW hakkpuidu katel Aruküla aleviku kaugküttepiirkonna soojusega varustamiseks.  
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2.7.3 Katlamaja üleviimine hakkpuidule tehniline lahendus 

 

Sobiv hakkpuidu katla võimsus on 1,0 MW. Soodsa pakkumise korral rahuldab katelt võim-

susega 0,9 – 1,2 MW. Hakkpuidu katla saab paigutada olemasolevasse katlamajasse (lisa 5). 

Seal on piisavalt vaba ruumi nii hakkpuidu katla kui ka hakkpuidu lao paigaldamiseks. 

Säilitades tipukoormuse katmiseks ka olemasolevad vedelkütuse katlad saab kütuse lao 

paigutada katlamaja põhjapoolsesse otsa kunagi seal paiknenud ja demonteeritud katelde 

DKVR kohale. Hakkpuidu katla saab paigutada olemasolevate õlikatelde kõrvale. Selline 

seadmete paigutus teeb lihtsamaks katelde käitamise. Nii olemasolevad põlevkiviõlil töötavad 

katlad kui ka planeeritav hakkpuidu katel töötavad automaatrežiimis.  

 

Hakkpuidul töötava katlamaja puhul on oluline kütuse ladu ja kütuse etteande süsteem. Kuna 

katlamaja asub asulas teiste hoonete läheduses, on vajalik, et kogu kütuse varu asub kinnises 

laos. Kütuse transport lattu toimub regulaarselt, kuid arvestades ka nädalavahetusega on vajalik 

lao mahuks kuni kolme ööpäeva varu.  

 

1,0 MW katlamaja ööpäevane maksimaalne kütuse vajadus on kuni 40 m3, kolme ööpäeva 

tarve on kuni 120 m3. Esialgsel eskiislahendusel on lao pindalaks 10 x 10 m ehk 100 m2. 

Sellisesse lattu saab kolme ööpäeva varu ladustada puiste kõrgusega 2,5 m. Vajadusel ladus-

tada rohkem on võimalik puiste kõrgust suurendada kuni 3 meetrini. Keskmise koormuse korral 

jätkub lattu ladustatavast kütusest nädalaks. Kütuse ladu ette näha liikuva põrandaga ja 

transportöörid kütuse edastamiseks laost katla punkritesse.  

 

Soojuse paremaks ärakasutamiseks varustada hakkpuidu katel ökonomaiseriga. Arvestades 

keskkonnakaitse nõuetega on vajalik katel varustada suitsugaaside puhastamise seadmetega. 

Praegustele nõudmistele vastab multitsüklon.  

 

Hakkpuidu katel tuleb varustada vajalike abiseadmete ja juhtimissüsteemidega. Katlamajasse 

on vajalikud soojuskoormusele vastavad ringluspumbad. Arvestades praeguseid soojuskoor-

museid on sobivad pumbad 50 m3/h, arendatav rõhk vastavalt soojusvõrgu rõhurežiimile.  

 

Teades soojusvõrkude head tehnilist seisukorda, väikest lisavee vajadust ja katlamajas olevat 

keemilist veepuhastust koos lisavee süsteemiga, pole vajalik hakkpuidu katlale uut vee ette-

valmistuse süsteemi rajada. Tööle jääb olemasoleva katlamaja vee ettevalmistuse süsteem ja 

soojusvõrkudesse lisavee andmine toimub sealt.  

 

Hakkpuidul töötav katel tuleb rajada täisautomaatsena. Uue katla juhtimissüsteem tuleb siduda 

olemasolevate vedelkütusel töötavate katelde juhtimissüsteemiga. Kui hakkpuidul töötava 

katla võimsusest madala välisõhu temperatuuri korral ei piisa tarbijate soojusvajaduste rahulda-

miseks, on vajalik, et automaatselt rakendub tööle põlevkiviõlil töötav katel.  

 

2.8  Majandushinnang 

2.8.1 Majandushinnang katlamaja üleviimisel hakkpuidule 

 

Katlamaja üleviimisel hakkpuidule arvestame, et katlamajas on olemas põhiseadmed. Vajalik 

on rajada hakkpuidu ladu ja paigaldada katel. Sellistel tingimustel hindame investeeringu 

maksumuseks 500 tuh €. Maksumuse hinnang on esialgne ja põhineb konsultandi kogemustel. 

Tegelik hind selgub hankel ja võib erineda esialgsest hinnangust ±25%. 
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Soojuse hinna arvutamisel põlevkiviõli küttel kasutame Konkurentsiameti poolt Aruküla 

katlamajale kinnitatud soojuse hinna arvutamise ja korrigeerimise valemit.  

 

Hs = 18,1904 + 0,1169 * Hk 

 

Hs – soojuse hind, €/MWh 

18,1904 – hinnavalemi püsitegur, arvestab soojuse tootmise püsikulusid (elekter, 

keskkonnatasu, tegevuskulu, kapitalikulu, põhjendatud tulukus) 

0,1169 – hinnavalemi põlevkiviõli tegur 

Hk – kütuse (põlevkiviõli) hind, €/t 

 

Selle valemiga arvutades oli 2014 aastal põlevkiviõli hinnaga 453,80 €/t (koos aktsiisi ja 

transpordikuludega) Konkurentsiameti poolt kinnitatud soojuse piirhind 71,24 €/MWh. 

2015 aastal põlevkiviõli hind langes ja põlevkiviõli hinnaga 314 €/t kinnitas Konkurentsiamet 

soojuse piirhinnaks 54,90 €/MWh. Põlevkiviõli hinna langedes korrigeerib katlamaja soojuse 

hinda toodud valemi järgi. Põlevkiviõli hinna tõustes või teiste kulude muutudes on soojuse 

tootjal õigus taotleda uue piirhinna kinnitamist. 

 

Tabel 2.10 Kulude ja soojuse hinna arvestus katlamaja üleviimisel hakkpuidule 

Näitaja Ühik 

Põlevkiviõli katel Hakkpuidu katel 

Tehniline 

näitaja, 

Kulu 

Soojuse 

hind 

[€/MWh] 

Tehniline 

näitaja 

Kulu 

Invest 100% Invest 50% 

Soojuse 

hind 

[€/MWh] % 

Soojuse 

hind 

[€/MWh] 

Katlamaja võimsus MW 2,5+1,0   2,5+1,0+1,0       

Investeering tuh.€     500 500   250 

Soojuse toodang MWh 3800   3800       

Soojuse müük MWh 3200   3200       

Soojuse toodang põlevkiviõliga MWh     190       

Põlevkiviõli tarbimine tonn     20,2       

Põlevkiviõli kütteväärtus MWh/t 10,8   10,8       

Katla kasutegur % 87   87       

Põlevkiviõli energiasisaldus MWh     218       

Põlevkiviõli hind €/t 453,8   453,8       

Põlevkiviõli maksumus tuh.€     9,2       

Soojuse toodang hakkpuiduga MWh     3610       

Hakkpuidu tarbimine m³     5309       

Hakkpuidu kütteväärtus MWh/m³     0,8       

Hakkpuidu energia  MWh     4247       

Katla kasutegur %     85       

Hakkpuidu hind €/t     11,5       

Hakkpuidu maksumus tuh.€     61,1       

Kokku kütuse kulu tuh.€ 169,8 53,05 70,2 21,95 36,0% 21,95 

Kokku püsikulud tuh.€ 58,2 18,19 69,9 21,83 35,8% 21,83 

Investeeringu kulum tuh.€     25,0 7,81 12,8% 3,91 

Tulukus 6% investeeringust tuh.€     30,0 9,38 15,4% 4,69 

kokku kulud tuh.€ 228,0   195,1       

Soojuse hind €/MWh 71,24 71,24 60,96 60,96 100,0% 52,37 
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Arvutame võimaliku soojuse hinna võttes aluseks 2014 aasta kinnitatud soojuse hinna, 

katlamaja tegelikud kulud ja 2014 aasta kütuste hinnad. Olgugi, et praegused kütuse ja soojuse 

hinnad on madalamad, on arvutustes õigem lähtuda 2014 aasta hindadest. Küllalt suure 

tõenäosusega taastuvad paari aasta jooksul nii kütuse kui soojuse hinnad endisele tasemele.  

 

Katlamaja üleviimisel hakkpuidule arvestame, et 190 MWh (5%) soojuse tootmiseks tipu-

koormuse katmiseks ja hakkpuidu katla remondipäevadel kasutatakse endiselt kütusena põlev-

kiviõli. Põlevkiviõli hinnaks on arvestatud 2014 aasta arvestuslik hind 453,80 €/MWh. 

Hakkpuidu hinnaks on arvestatud 2014 aasta keskmine hind 11,5 €/m³. 

 

Katlamaja tööeaks arvestame 20 aastat. Vastavalt konkurentsiameti metoodikale on püsikulude 

hulka arvestatud kõik kulud peale kütuse kulu. Katlamaja üleviimisel hakkpuidule arvestame, 

et käidukulud suurenevad 20%. Suureneb seadmete elektri kulu, kulud hakkpuidu käitlemiseks 

ja tuha ärastamiseks. Hakkpuidu katla paigaldamisel arvestame juurde kulumi ja tulukuse uue 

investeeringu pealt. Nagu näeme tabelist (tabel 2.10) odavneb toodetav soojus hinnalt 

71,24 €/MWh kuni hinnani 60,96 €/MWh ehk 14%.  

 

Katlamaja üleviimisel kohalikule kütusele on võimalik taotleda toetust kuni 50% tööde 

maksumusest. Sel juhul on hakkpuidukatlaga toodetava soojuse hind 52,37 €/MWh ja soojus 

odavneb 26%. 

Arvutame ka katlamaja üleviimisel hakkpuidule seda iseloomustavad majandusnäitajad 

(arvutustabel lisa 10). 

NPV - (New Present Value) 20 aastaga saadav tulu [tuh €] 

IRR - (the Intern Rate of Realibility) sisemine tulunorm [%] 

Tasuvusaeg [aastat]. 

Tabel 2.11 Katlamaja üleviimise hakkpuidule majandusnäitajad 

  

Investeering 

500 tuh € 

Investeering 

250 tuh € 

NPV tuh.€ 712 948 

IRR % 19 37 

Tasuvusaeg aastat 8,2 4,2 

  

Tabelist 2.11 näeme, et katlamaja üleviimisel hakkpuidule saame 20 aasta jooksul tulu 

712 tuh € ja tasuvusaeg on 8,2 aastat. Tasuvusaeg on suhteliselt pikk, kuid näitab, et üleminek 

hakkpuidule on otstarbekas ja pikemas perspektiivis tasub end ära.  

 

Põlevkiviõlil töötades on kütuse osa soojuse hinnas 74% ja käidukulud 26%. Kasutades 

kütuseks hakkpuitu on kütuse osa soojuse hinnas 36 %, sama suur on ka käidukulude osa ja 

lisandub kulum ja konkurentsiameti poolt aktsepteeritav kasum. Näeme, et viies katlamaja üle 

hakkpuidule, väheneb kütuse maksumuse osa soojuse hinnas ning kütuse hinna muutused 

mõjutavad vähem soojuse hinda. 

 

Üleminekut kohaliku kütuse kasutamisele toetatakse abipakettidega KIK-i kaudu kuni 50% 

ulatuses. Sel juhul paranevad oluliselt projekti majandusnäitajad ja tasuvusaeg on 4,2 aastat. 

Samuti langeb soojuse hind. Soojuse hinnaks kujuneb siis 52,37 €/MWh, ehk soojuse hinna 

vähenemine esialgsega võrreldes 26%. 
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Milliseks kujuneb soojuse hind järgmise 10 aasta jooksul, sõltub sellest, kuidas muutuvad 

kütuse hinnad. Arvestades senist põlevkiviõli ja hakkpuidu hinna suhet, tasub üleminek 

hakkpuidule end ära, kui kütuse hinnad muutuvad sama loogika järgi kui senini. Hakkpuidul 

on soojuse hind 10÷25% odavam kui kasutatakse kütuseks põlevkiviõli.  

 

2.8.2 Erinevate tegurite mõju soojuse hinnale 

 

Katlamajas toodetava soojuse hind sõltub mitmetest teistest hindadest ja muudest teguritest. 

Analüüsime erinevate tegurite mõju soojuse hinnale: 

 

 Põlevkiviõli hinna mõju soojuse hinnale; 

 Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale; 

 Soojuse tootmismahu mõju soojuse hinnale; 

 Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale. 

Erinevate tegurite mõju analüüsi arvestame põhinäitajatena eelnevas arvutuses kasutatud 

suurusi. Selleks on: 

 

 Põlevkiviõli hind 2014 aasta tasemel 453,80 €/t; 

 Hakkpuidu hind 11,5 €/m3; 

 Soojuse tarbimine 3200 MWh; 

 Investeering 500 tuh.€. 

Analüüsil muudame iga arvutuse juures vaid ühte parameetrit toodud neljast, teised jäävad 

antud arvutuses püsivaks. 

 

 

2.8.2.1 Põlevkiviõli hinna mõju soojuse hinnale 
 

Analüüsime olukorda, kui katlamaja jätkab töötamist, kasutades kütusena põlevkiviõli. 

Põlevkiviõli hinna muutumist käsitleme piirides, milline hinnamuutus on tegelikult toimunud 

viimastel aastatel ja on reaalne lähema kümne aasta jooksul piirides 300÷600 €/t. 

Tabel 2.12 Põlevkiviõli hinna mõju soojuse hinnale 

Põlevkiviõli 

Soojuse hind 

põlevkiviõliga 

Soojuse hind 

hakkpuiduga 

€/t €/MWh €/MWh 

300 53,26 59,16 

350 59,10 59,47 

400 64,95 59,79 

450 70,79 60,11 

500 76,64 60,42 

550 82,49 60,75 

600 88,33 61,05 

Võrdluseks arvutame soojuse hinna hakkpuiduga arvestusega, et 5% soojusest toodetakse 

tipukoormuse katmiseks põlevkiviõliga. Kanname ühele graafikule soojuse hinna põlevkivi-

õliga ja hakkpuiduga. Hakkpuidu katlamaja investeeringuks arvestame 500 tuh €. Graafik 

iseloomustab millistel tingimustel on majanduslikult tasuv üle minna hakkpuidu kasutamisele 
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katlamaja kütusena. Graafikult näeme, kui põlevkiviõli hind on üle 350 €/t on majanduslikult 

otstarbekas üle minna hakkpuidu kasutamisele katlamaja kütusena. Mida kõrgem on 

põlevkiviõli hind, seda suurem on kasu hakkpuidule üleminekust. 

 
Joonis 2.17 Põlevkiviõli hinna mõju soojuse hinnale 

Eelpool käsitlesime ka võimalust, kui investeeringu maksumusest 50% katab KIK. Sel juhul 

on hakkpuiduga toodetava soojuse hind 52,37 ja üleminek hakkpuidule on majanduslikult tasuv 

juba põlevkiviõli hinnaga 300 €/t. 

Tabelist 2.12 ja graafikult joonisel 2.17 näeme, et jätkates töötamist kasutades kütusena vaid 

põlevkiviõli, on kütusel hinnal oluline mõju soojuse hinnale. Kui põlevkiviõli hind muutub 

kaks korda, siis toodetud soojuse hind muutub 1,6 korda.  

 

 

2.8.2.2 Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 
 

Kõik järgmised analüüsid teeme olukorrale, kui katlamaja on üle viidud hakkpuidule. 

Hakkpuidu hinna muutumist käsitleme piirides, milline hinnamuutus on tegelikult toimunud 

viimastel aastatel ja on reaalne ka lähiaastatel piirides 10÷15 €/m3. 

 

Tabel 2.13 Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

Hakkpuidu hind Soojuse hind 

€/m³ €/MWh 

10 58,5 

11 60,1 

12 61,8 

13 63,5 

14 65,1 

15 66,8 
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Kasutades kütusena hakkpuitu on kütuse osa soojuse hinnas väiksem, kui töötades põlevkivi-

õlil. Pealegi on hakkpuit kohalik kütus ja selle hinna kõikumised pole nii suured kui põlev-

kiviõlil. Tabelist 2.13 ja graafikult joonisel 2.18 näeme, et kasutades kütusena hakkpuitu, on 

kütuse hinna mõju soojuse hinnale oluline, kuid väiksem kui kasutades kütusena põlevkiviõli. 

Kui hakkpuidu hind muutub 1,5 korda, siis toodetud soojuse hind muutub 15%.  

 

 
Joonis 2.18 Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

 

Hakkpuidu kasutamisel kütusena ongi kõige olulisem, et me saame stabiliseerida soojuse hinna 

selliselt, et soojuse hind sõltuks vähem kütuse hinna kiiretest muutustest. 

 

2.8.2.3 Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 
 

Katlamaja hakkpuidule üleviimise investeeringu maksumuseks on kogemuslikult hinnatud 

500 tuh €. Tegelik investeeringu maksumus selgub hankekonkursil ja võib eeldatavast maksu-

musest erineda ± 25%. Samuti on võimalus taotleda investeeringu toetust kuni 50% ulatuses. 

Analüüsime, kuidas muutub hakkpuidul toodetava soojuse hind investeeringu muutumisel 

alates 50% toetusest kuni investeeringu 1,5 kordse suurenemiseni. 

 

Tabel 2.14 Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 

 

Investeering Soojuse hind  Hinna muutus 

tuh € €/MWh % 

250 52,4 85,9% 

300 54,1 88,7% 

350 55,8 91,5% 

400 57,5 94,4% 

450 59,2 97,2% 

500 61,0 100,0% 

550 62,7 102,8% 

600 64,4 105,6% 

650 66,1 108,5% 

700 67,8 111,3% 

750 69,6 114,1% 
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Joonis 2.19 Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 

 

Tabelist 2.14 ja graafikult joonisel 2.19 näeme, et soojuse hinda mõjutab investeeringu 

maksumus. Saades investeeringu toetust kuni 50% on hakkpuidukatlaga toodetava soojuse 

hind 52,37 €/MWh ehk 6,8 €/MWh (14%) odavam ja üleminek hakkpuidukatlale on igati 

õigustatud ka madalama põlevkiviõli hinna korral. Kui investeering osutub 50% võrra 

kallimaks, kallineb toodetav soojus 9,6 €/MWh ehk 14%. Soodsa investeeringu maksumuse 

saamiseks on oluline korraldada katlamaja üleviimiseks hakkpuidule hankekonkurss ja 

selgitada soodsaim pakkuja. Samuti taotleda toetust katlamaja üleviimisel hakkpuidule. 

 

 

2.8.2.4 Soojuse tootmismahu mõju soojuse hinnale 
 

Nagu eelnevalt tehnilises osas käsitlesime on reaalne soojuse tarbimise vähenemine kuni 20%. 

Et paremini iseloomustada soojuse tootmismahu mõju soojuse hinnale vaatleme olukorda, kui 

soojuse tarbimine muutub piirides ±30%.  

 

Tabel 2.15 Tootmismahu muutuse mõju soojuse hinnale 

 

Soojuse tarbimise muutus Soojuse hind Hinna muutus 

MWh % €/MWh % 

2240 -30 79,17 129,9% 

2560 -20 71,58 117,4% 

2880 -10 65,68 107,7% 

3200 0 60,96 100,0% 

3520 10 57,10 93,7% 

3840 20 53,88 88,4% 

4160 30 51,16 83,9% 
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Joonis 2.20 Tootmismahu muutuse mõju soojuse hinnale 

 

Nagu näeme tabelist 2.15 ja graafikult joonisel 2.20 on tarbimise ja samal ajal tootmismahu 

muutuse mõju soojuse hinnale oluline. Eriti annab see tunda tootmismahu vähenemisel, milline 

reaalselt ka toimub. Kui tootmismaht väheneb 10 aasta jooksul tehnilises osas käsitletud 20%, 

kallineb sellega soojuse hind 60,96 €/MWh kuni 71,58 €/MWh ehk 10,5 €/MWh võrra. Soojuse 

tarbimise vähenemisel 1% võrra, kallineb soojus samuti peaaegu 1% võrra. Siin on oluline 

säilitada olemasolevaid tarbijaid ja iga uue tarbija lisandumine on kasulik.  

 

2.8.2.5 Soojuse hinna kujunemine 10 aasta jooksul 
 

Hindame milliseks võib kujuneda soojuse hind arengukavaga käsitletava 10 aasta jooksul. 

Selle arvutuse puhul on eelduseks: 

 Katlamaja on 2017 aastaks üle viidud hakkpuidu kütusele;  

 Soojuse tarbimine väheneb prognoositud 3% aastas; 

 Hakkpuit kallineb 3% aastas. 

Tabel 2.16 Soojuse hinna muutumine 10 aasta jooksul 

Aasta 

Soojuse 

tarbimine 

Hakkpuidu 

hind 

Soojuse hind 

investeering 

500 tuh € toetus 50% 

MWh €/m³ €/MWh €/MWh 

2017 3200 11,5 60,96 52,37 

2018 3104 11,8 62,94 54,08 

2019 3011 12,2 64,98 55,85 

2020 2921 12,6 67,09 57,68 

2021 2833 12,9 69,28 59,57 

2022 2748 13,3 71,54 61,53 

2023 2666 13,7 73,87 63,56 

2024 2586 14,1 76,29 65,66 

2025 2508 14,6 78,79 67,83 
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Joonis 2.21 Soojuse hinna muutumine 10 aasta jooksul 

 

Nagu näeme tabelist 2.16 ja graafikult joonisel 2.21, kui soojuse tarbimine väheneb ja 

hakkpuidu hind tõuseb, siis koos sellega tõuseb ka toodetava soojuse hind. Nii on toodud 

tingimustel kui kogu investeering kaetakse omavahenditest soojuse hind ka üleminekul 

hakkpuidule 2025 aastal 78,80 €/MWh. Olukord paraneb oluliselt kui üleminekul hakkpuidu 

kasutamisele saada 50% investeeringu toetust. Sellisel juhul on toodud eeldustel soojuse hind 

2025 aastal 10 €/MWh odavam: 67,83 €/MWh. 

 

Jätkates töötamist põlevkiviõli kasutamisega kütusena võib põlevkiviõli hind 2025 aastaks 

tõusta kuni 600 €/MWh. Sel juhul on soojuse hind põlevkiviõlil töötades 2025 aastal üle 

90 €/MWh. 

 

Hindame ka varianti, kui kõik elamud lahkuvad kaugküttesüsteemist ja kaugküttesse jäävad 

vaid valla objektid: kool, lasteaed ja vallamaja. Praegu on valla objektide soojuse tarve 30% 

kogu kaugküttevõrgu tarbimisest. Kui soojuse tarbimiseks jääb vaid 30% praegusest tarbimi-

sest ja soojust toodetakse olemasolevas katlamajas, tõuseb oluliselt soojuse hind. Sellise 

tootmismahu juures on nii põlevkiviõli kui hakkpuitu kütuseks kasutades soojuse hinnaks 

120 – 130 €/MWh. Selline katlamaja pole jätkusuutlik ja sel juhul tuleb rajada tarbijatele 

lähemale väiksem täisautomaatne katlamaja vaid valla objektide soojusvarustuseks.  

 

Sellist varianti, et korterelamud lahkuvad kaugküttevõrgust tuleks igati vältida. Üheks abi-

nõuks on katlamaja üleviimine hakkpuidule ja soojuse hinna stabiliseerimine. Samuti on vallal 

õigus keelduda ehituslubade andmist kaugküttepiirkonnas olevate hoonete üleviimiseks teisele 

kütteliigile.  

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et toodetava soojuse hinda mõjutavad oluliselt nii kütuse maksumus, 

tootmismaht kui ka investeeringu maksumus. Üleminekul hakkpuidule väheneb kütuse maksu-

muse osa soojuse hinnas ja kütuse hinna muutus mõjutab vähem soojuse hinda.  
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3 Aruküla Vaba Waldorfkooli ja tervisekeskuse soojusvarustus 
 

Aruküla Vaba Waldorfkool ja tervisekeskus ei saa soojust Aruküla aleviku kaugküttevõrgust. 

Mõlemad asuvad väljaspool kaugküttevõrku ja neil on katalad hoone soojusvajaduste rahulda-

miseks. Käesoleval aastal ühendati Aruküla Vaba Waldorfkool AS Lindwood soojusvõrguga 

ja saab kütet sealt. Kuna tegemist on valla ettevõtetega, käsitleme käesolevas aruandes ka Vaba 

Waldorfkooli ja tervisekeskuse soojusvarustust.  

3.1 Aruküla Vaba Waldorfkooli soojusvarustus 

3.1.1 Soojuse tarbimine 

 

Aruküla Vaba Waldofkool asub endise Aruküla mõisa hoones. Mõisahoone on 18 sajandil 

rajatud kiviehitis. Mõisahoone keldrikorrusel on katel Viessmann Vitorond 100 võimsusega 

63 kW, milline varustas hoonet soojusega kuni käesoleva aastani. Katel töötas kütteperioodil 

ja suvel soojust ei väljastanud. Kütusena kasutati kerget kütteõli. 

 

 
 

Joonis 3.1 Aruküla mõisahoone katel 

 

Vaba Waldorfkooli ehk ajalooline Aruküla mõisa hoone asub Aruküla aleviku lõunaservas 

aadressil Tallinna mnt 38. Ehitusregistri andmetel on hoone suletud netopind 878 m2. 

Arvestades keskmist tegelikku soojuse tarbimist 144 MWh aastas saame hoone soojuse 

tarbimise erikuluks arvestatuna hoone suletud netopinna 1 m2 kohta 159,5 kWh/m2. See on 

kõrge eritarbimine ja tuleb leida võimalusi soojuse tarbimise vähendamiseks.  
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Hoonet on viimastel aastatel remonditud, kuid pole piisavalt tähelepanu pööratud soojuse 

tarbimise vähendamiseks. Kuna tegemist on ajaloolise mõisahoonega, seab see piirangud 

hoone soojustamisele, kuid siiski tuleb leida võimalusi soojuse tarbimise vähendamiseks.  

 

Tabel 3.1 Aruküla Vaba Waldorfkooli katla soojuse toodang 

Kuu 

Soojuse toodang Keskmine võimsus 

2012 2013 2014 Keskmine 2012 2013 2014 Keskmine 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MW 

jaanuar 28,89 25,28 22,57 25,58 38,83 33,97 30,33 34,38 

veebruar 25,28 22,57 24,37 24,07 37,61 33,58 36,27 35,82 

märts 17,15 23,47 20,76 20,46 23,05 31,55 27,91 27,50 

aprill 16,25 16,25 10,83 14,44 22,57 22,57 15,05 20,06 

mai 4,51 0,00 2,71 2,41 9,40 0,00 5,64 5,02 

juuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

juuli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

august 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

september 6,32 0,00 0,00 6,32 13,16 0,00 0,00 13,16 

oktoober 10,83 15,35 17,60 14,59 14,56 20,63 23,66 19,62 

november 18,05 13,54 16,70 16,10 25,08 18,81 23,19 22,36 

detsember 23,92 18,05 18,51 20,16 32,15 24,27 24,87 27,10 

Aasta 151,20 134,50 134,05 144,13         

 

Kooli kolme viimase aasta keskmine soojuse tarbimine on 144 MWh, maksimaalse kuu 

keskmise koormusega kuni 40 kW. Tipukoormus üksikutel külmematel päevadel võib ulatuda 

kuni katla nimivõimsuseni – 63 kW. Katlamaja kolme viimase aasta soojuse toodangut 

iseloomustab tulpdiagramm joonisel 3.2. 

 
Joonis 3.2 Aruküla Vaba Waldorfkooli soojuse tarbimine 
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3.1.2 Kooli praegune soojusvarustus 

 

Kooli hoone on ka varem saanud soojust kõrvalasuvast puidutööstusest. Varem oli see ETKVL 

puidutöötlemise ettevõte. Viimastel aastatel on ettevõtte omanik vahetunud. Praegu on tootmis-

ettevõtte omanikuks Lindwood OÜ8. Ettevõte tegeleb endiselt liimpuitkilpide ja mööbli-

detailide valmistamisega ning neil on oma puidujäätmeid kütuseks kasutav katlamaja ettevõtte 

soojusvajaduste katmiseks. Eesti Energiamajanduse arengukava andmetel on katlamaja 

soojuse toodang on 1250 MWh9. Kooli soojuse vajadus on 10÷15% Lindwood OÜ katlamaja 

soojuse toodangust.  

 

Käesoleva aasta suvel ühendati Aruküla Vaba Waldorfkooli hoone Lindwoodi soojusvõrku ja 

hoone saab kütet Lindwoodist. Selleks rajati 110 m kaugküttetorustikku eelisoleeritud torust 

40/175 Ecoflex. Arvestades eelmiste aastate keskmise soojuse tarbimisega 144 MWh aastas, 

on uue torustiku soojuse tarbimise erikoormus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) 

1,3 MWh/m. See on vähem, kui soovitatav minimaalne erikoormus 2,0 MWh/m, kuid 

hajaasustusega alevikus vastuvõetav, arvestades, et ostetava soojuse hind on soodne – 

50 €/MWh. 

 

Torustiku arvestuslikud soojuskaod on 15 MWh aastas ja suhteline soojuskadu 10,5%, milline 

on vastuvõetav antud tingimustes.  

 

3.2 Aruküla Tervisekeskuse soojusvarustus 

3.2.1 Olemasolev soojusvarustus ja soojuse tarbimine 

 

Aruküla Tervisekeskus asub kaugküttevõrgust eemal paiknevas hoones Piiri tn 12. Samas 

hoones on ka Aruküla raamatukogu. Hoones on katel hoone kütteks. Katla tüüp on Dakon NM 

võimsusega 45 kW (joonis 3.3). Katel töötab kütteperioodil ja suvel soojust ei väljastata. 

Kütusena kasutatakse kerget kütteõli. 

 

 
 

Joonis 3.3 Aruküla tervisekeskuse katel 

 

                                                 
8 http://www.lindwood.ee/ 
9 http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Soojusmajandus&menu-80 
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Kasutada on andmed vaid viimase 2014/2015 kütteperioodi kerge kütteõli kasutamise kohta 

(tabel 3.2). Tervisekeskuse viimase kütteperioodi kerge kütteõli kulu oli 5 400 l ja selle järgi 

arvutatud soojuse tarbimine 48,7 MWh, maksimaalse kuu keskmise koormusega kuni 13 kW. 

Tipukoormus üksikutel külmematel päevadel võib ulatuda kuni 25 kW.  

 

Tabel 3.2 Aruküla tervisekeskuse katla soojuse toodang 

Kuu Kütuse kulu  Soojuse tarbimine  

  l/päevas l/kuus MWh kW 

sept. 7 49 0,4 0,6 

okt. 7 217 2,0 2,6 

nov 14,5 434 3,9 5,4 

dets 29,0 900 8,1 10,9 

jaanuar 35,5 1100 9,9 13,3 

veebruar 31 900 8,1 12,1 

märts   1000 9,0 12,1 

aprill   500 4,5 6,3 

mai   300 2,7 3,8 

Kokku   5400 48,7 7,5 

 

Tervisekeskuse hoone on ehitusregistri10 andmetel ehitatud 1993 aastal ja hoone suletud neto-

pind on 646 m2. Hoone soojuse tarbimine eelmisel kütteperioodil oli 48,7 MWh ja siit arvu-

tatuna soojuse eritarbimine 1 m2 suletud netopinna kohta 75 kWh/m2. See on hea näitaja ja 

oluliselt väiksem, kui eelpool vaadeldud Vaba Waldorfkooli hoonel, millise soojuse eri-

tarbimine on peaaegu kolm korda suurem. 

 

Tervisekeskuse katla viimase kütteperioodi soojuse toodangut iseloomustab tulpdiagramm 

joonisel 3.4. 

 
Joonis 3.4 Aruküla tervisekeskuse soojuse tarbimine 

 

                                                 
10 https://www.ehr.ee 
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Võrdleme kolme võimalikku varianti Aruküla Tervisekeskuse soojusvarustuseks: 

 Soojusvarustus Aruküla aleviku kaugküttevõrgust; 

 Tervisekeskus(vald) rajab kooli soojusvarustuseks oma hakkpuidul töötava katlamaja; 

 Soojuspumpade kasutamine. 

 

3.2.2 Soojusvarustus kaugküttevõrgust 

 

Soojusvarustusena kaugküttevõrgust käsitleme võimalust saada soojust Raven OÜ kaugkütte-

võrgust. Tervisekeskuse kaugus vallamajast, kui praeguse kaugküttevõrgu tervisekeskusele 

lähimast punktist on 370 m. Tervisekeskuse ühendamiseks kaugküttevõrguga tuleb rajada 

D=40 mm kaugküttetorustik. Otstarbekas on rajada eelisoleeritud torudest maalune kaugkütte-

torustik. Hindamaks torustiku rajamise otstarbekust, arvutame, kui palju on selle torustiku 

ehitusmaksumus, erikoormus ja soojuskadu. 

Tabel 3.3 Kaugküttetorustiku arvutus 

   Ühik Soojusvõrgust 

Pikkus  m 370 

Läbimõõt mm 40 

Maksumus €/m 120 

Kogumaksumus € 44 400 

Soojuse tarbimine MWh 50 

Torustiku erikoormus MWh/m 0,135 

Torustiku erisoojuskadu W/m 28 

Soojuskadu aastas MWh 52 

Suhteline soojuskadu % 51% 

 

Kaugküttetorustiku arvutusest (tabel 3.3) näeme, et vajaliku torustiku erikoormus on oluliselt 

madalam (0,135 MWh/m), kui soovitatav minimaalne erikoormus (2 MWh/m). Nii madala 

erikoormusega kaugkütte torustike rajamine pole otstarbekas. Pealegi on sellise torustiku 

rajamine kallis ja ka soojuskaod on kõrged 51%. Aruküla Tervisekeskuse ühendamist Aruküla 

aleviku kaugküttevõrguga ei saa pidada sobivaks lahenduseks. 

 

3.2.3 Soojusvarustus pelletikütte katlamajast 

 

Praeguse variandi korral, kus soojust toodetakse kasutades kütuseks kerget kütteõli, on kütuse 

osa hinnas väga kõrge. Tellijalt saadud andmetel ongi tervisekeskuse soojuse maksumuses üks 

põhiline komponent – kerge kütteõli. Tellija andmetel oli selle maksumus möödunud kütte-

perioodil on 88 €/MWh. Eesmärk on kasutusele võtta odavam kütus. Vajalik on, et soojuse 

tootmine on täielikult automatiseeritud ja keskkonda vähe saastav. Siia ei sobi kõige odavamad 

kütused turvas ja hakkpuit. Sobivaks kütuseks on puidupelletid. Puidupelleti katlad on 

täielikult automatiseeritavad ja vähe keskkonda saastavad.  

 

Võrdleme praegu kerge kütteõliga toodetava soojuse hinda, kasutades tervisekeskuse katlamaja 

tegelikke viimase kütteperioodi andmeid. Võrdluseks arvestame võimalikku hakkpuidu katla-

majas toodetava soojuse hinda.  
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Tabel 3.4 Soojuse hinnad kasutades kütuseks kerget kütteõlil ja pelleteid 

    kerge kütteõli pelletikütte KM 

Katlamaja võimsus kW 45 25 

Soojuse toodang MWh 50 50 

Katla maksumus €  3 000 

Hoolduskulud € 200 400 

Kütuse kütteväärtus MWh/t 11,8 4,75 

katla kasutegur % 90 90 

Kütuse hind €/m³; €/t 780 200 

Kütuse energia hind €/MWh 84,2 42,1 

Kütuse energia MWh  55,6 

Kütuse maksumus € 4212 2339 

Kulum €/MWh  3,00 

Kokku kulud € 4412 2889 

Soojuse hind €/MWh 88,24 57,78 

 

Nagu tabelist 3.4 näeme, on praegu kasutades kütuseks kerget kütteõli, soojuse hind 

88,24 €/MWh, kusjuures siin on hoolduskulud minimaalsed. Pelletikatla kasutamisel suure-

nevad käidukulud. Soojuse hinnaks pelletikatla kasutamisel kujuneb 55 – 60 €/MWh. 

Pelletitega toodetava soojus hind on 1,5 korda odavam, kui praegu kerge kütteõliga toodetava 

soojuse hind.  

 

Pelletiküttega katlamaja rajamisel võib kasutada spetsialiseeritud firmat. Sellised firmad 

paigaldavad katla, vajadusel konteinerisse hoone lähedusse, hooldavad katelt ja varustavad 

katelt vajaliku kütusega. Tellijal jääb üle vaid tasuda õigeaegselt arved. Paigutades katla 

hoonesse või konteinerisse vahetult hoone lähedale on ka soojuskadu minimaalne.  

 

3.2.4 Soojuspumba kasutamine 

 

Soojuspumba kasutamisel võib arvestada kahe variandiga: õhk-vesi ja maakütte soojuspump. 

Soojuspumbad on eriti sobivad, kui köetavas hoones on põrandaküte. Sel juhul on kütte vee 

temperatuur madalam ja soojuspumba efektiivsus kõrgem. Tervisekeskuse hoones on 

radiaatorküte ja soojuspumba efektiivsus madalam. 

 

Võrreldes õhk-vesi maakütte soojuspumpasid, on maakütte soojuspumba efektiivsus mõne-

võrra kõrgem, kuid samal ajal ka investeeringud suuremad. Õhk-vesi soojuspumba puhul on 

paigaldamine odavam, kui käitamine kallim (elektri kulu suurem), kuid õhk-vesi soojuspumba 

puhul on paigalduskulud suuremad, kui käitamisel elektri kulu suurem. Õhk-vesi soojuspumba 

puhul pole vaja suurt maa-ala maakütte kollektorite paigaldamiseks.  

 

Maakütte soojuspumba puhul saadakse vajalik soojus maapinda salvestatud energiast. Selleks 

paigutatakse pinnasesse kollektorid, millised ammutavad energiat maapinnast. Soojuspumba 

abil antakse energia edasi veele, millisega köetakse hoonet. Eriti efektiivne on maaküte 

hoonetes, millistes on põrandaküte. Sel juhul on vajalik küttevee temperatuur madalam ja 

vastavalt soojuspumba energia muundamise tegur COP 3,5÷4,0. Antud juhul tervisekeskuses 

on radiaatorküte ja vajame kõrgema temperatuuriga küttevett. Sel juhul jääb energia 

muundamise tegur piiridesse 3,0÷3,5.  
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Oluline on, et maakütte kollektorite paigaldamiseks on piisavalt vaba maapinda. Tervise-

keskuse krunt on Maameti andmetel11 4104 m2, sellest hoonete alune pind 1468 m2. Vaba 

pinda, kuhu on võimalik paigaldada maakütte kollektoreid on 2632 m2. 

 

Maakütte puhul loetakse, et 1 kW energia saamiseks on vajalik 40 – 50 m2 vaba maapinda. 

Vajaliku 25 kW soojuse saamiseks on vajalik 1000÷1250 m2 vaba maapinda, milline on 

tervisekeskuse krundi lõunaosas olemas. Kasutades maakütte spiraalkollektoreid sügavusega 

kuni kolm meetrit, piisab kaks korda väiksemast pindalast. Kuid spiraalkollektoritega on 

maakütte ehitusmaksumus mõnevõrra kallim.  

 

Maakütte rajamise maksumuseks hinnatakse 300÷500 €/kW. Vajaliku 25 kW soojuse 

saamiseks kujuneb investeeringu maksumuseks 7500 €÷12 500 €.  

 

Arvestades elektri hinnaks 120 €/MWh ja soojuspumba eeldatavaks tööeaks 15 aastat kujuneb 

saadava soojuse maksumuseks nii õhk-vesi kui maasoojuspumbaga 50÷60 €/MWh. Kokku-

võttes võib tõdeda, et on olemas kõik eeldused soojuspumbaga kütte rajamiseks Aruküla 

tervisekeskuse soojusvarustuseks. 

 

3.2.5  Aruküla tervisekeskuse soojusvarustuse valik 

 

Võrdleme eelpool käsitletud Aruküla Tervisekeskuse soojusvarustuse variante ja millist 

soovitada edaspidiseks tervisekeskuse soojusvarustuseks. Nii pelletikatla kui soojuspumba 

korral on soojuse hind lähedane 50÷60 €/MWh. 

 

Kõige lihtsam on olemasolev kerge kütteõli kütuseks kasutav katel asendada pelletikatlaga. 

Pelletikatla puhul on investeering mõnevõrra väiksem kui soojuspumba kasutamisel, kuid 

hilisem kütuse maksumus pisut kõrgem kui maakütte puhul. 

 

Tehniliselt tuleb parimaks variandiks pidada soojuspumpade kasutamist. Õhk-vesi soojus-

pumba kasutamisel ei ole vaja vaba pinda kollektorite paigaldamiseks. Maakütte soojuspumba 

kasutamisel, tuleb kindlasti enne kontrollida, kas vaba ruum on piisav maakütte kollektorite 

paigaldamiseks ja milliseid maakütte kollektoreid valida: kas tasapinnalisi või spiraal-

kollektoreid. Maakütte soojuspumba puhul on hoolduskulud kõige väiksemad ja tellijal on 

kõige vähem probleeme soojusvarustuse süsteemi käitamisel. 

 

Kaugküttetorustiku rajamine Aruküla aleviku kaugküttevõrgust ei ole otstarbekas. Selle 

torustiku tarbimise erikoormus jääb nii madalaks, et torustik ei õigusta ennast. Samuti on 

suured selle torustiku rajamise kulud ja soojuskaod. 

 

 

 

  

                                                 
11 http://xgis.maaamet.ee 
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4 Raasiku kaugküttepiirkond 

4.1  Mistra-Autex AS katlamaja 

Raasiku aleviku kaugkütte tarbijaid varustab soojusega Mistra-Autex AS (edaspidi tekstis 

Mistra) katlamaja aadressil Paju tn 2.  

 

 
 

 

Tabel 4.1 Mistra katlamaja seadmed 

Katel Nr 1 2 

Katelseadmete 

valmistajad ja tüübid   

Foster Wheeler 

leektoru aurukatel 

Foster Wheeler 

leektoru aurukatel 

Katelde võimsused MW 3,3 0,65 

Max lubatav töörõhk bar 10 10 

Tegelik töörõhk bar 8 8 

Veepehmendusseade tüüp Na-kationiit  

Soojusvõrgu pumbad tüüp Grundfoss  

 

Kokku on katlamaja võimsus 4,0 MW. Põhiseadmetena on katlamajas kaks leektoru aurukatelt 

Foster  Wheeler võimsusega 3,3 ja 0,65 MW. Kütuseks on katlamajas põlevkiviõli. Kasutades 

Mistrast saadud kütuse kulu ja soojuse tootmise andmeil on katlamaja kasutegur kuude kaupa 

arvutatuna ca 80%. Katlamaja tehniline ja üldine seisukord on rahuldav. Katlamaja põhi-

ülesanne on varustada auru ja soojusega Mistra tootmist. 10÷20% toodetud soojusest edasta-

takse läbi soojusvaheti kuuma veena Raasiku aleviku kaugküttevõrku.  

 

Joonis 4.1 Mistra  katlamaja katlad  
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Mistra on eraettevõte ja nende soojusvarustus ja katlamaja töö ei kuulu selle töö ülesannete 

hulka ja seda me ei käsitle. Pealegi pole Raasiku aleviku soojusvarustus Mistra katlamajast 

jätkusuutlik ja pole põhjust Mistra katlamaja tööd ja ettevõtte soojusvarustust valla arengu-

kavas käsitleda. Kui Mistra soovib ja esitab vastava tellimuse oleme valmis nende katlamaja 

tööd ja ettevõtte soojusvarustust käsitlema eraldi tööna.  

 

4.2  Raasiku aleviku kaugküttevõrk 

Kaugküttevõrgu torustiku kogupikkus on 1340 m. Sellest 200 m (15%) Mistra territooriumil ja 

selle läheduses kuni Paju tänavani on maapealne torustik (foto joonis 4.2). 1140 m (85%) on 

maaalune kahetoruline kaugküttevõrk. Kaugküttevõrgu skeem on lisas 6 ja tehnilised andmed 

tabelis 4.2.  

Tabel 4.2 Raasiku aleviku kaugküttevõrk 

Läbimõõt 

 Dn, mm 

Torustiku pikkus, m 

Kanalis torustik Maapealne torustik Kokku 

200 710 200 910 

65 430   430 

Kokku 1140 200 1340 

Osakaal 85% 15%   

 

Maa-alune kaugküttevõrk on Mistra andmetel rajatud 1985/86 aastal. Torustikud on 

valmistatud terastorudest, mis on erineva isolatsiooniga: bituumen-perliit isolatsiooniga, 

isoleeritud klaasvatiga ja kaetud ruberoidiga või kivivilla alumiinium-kattega koorikutega. 

Soojusvõrgu üldine seisukord on ebarahuldav. Katlamaja ja kooli vaheline maalune torustik 

kulgeb madalal pinnasel ja kannatab sageli liigvee all. Sellega on saanud kannatada torude 

isolatsioon ja metallil on korrosioonikahjustusi. Terastorude pindkorrosiooni põhjustavad aeg-

ajalt torudeni ulatuv pinnasevesi ja puudulik hüdroisolatsioon. 

 

 
Joonis 4.2 Raasiku maapealne kaugküttetorustik Mistra territooriumil 

 



Raasiku valla 

soojusmajanduse arengukava 2015 – 2025 

54 

 

Raasiku aleviku kaugküttevõrk on ebaökonoomne. Põhiline osa torustikust D=200 mm, on 

liiga suure läbimõõduga praeguste soojuskoormuste jaoks. Kaugküttevõrgu keskmine tegelik 

soojuslik tarbimise erikoormus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on väga madal - 

0,6 MWh/m. Kaugküttevõrgu kolme viimase aasta keskmine suhteline soojuskadu oli 53,4%. 

Suvel kaugküttevõrk ei tööta. Selline kaugküttevõrk ei ole jätkusuutlik. Siin tuleb leida teine 

tehniline lahendus tarbijate soojusvarustuseks.  

  

4.3 Soojustarbijad 

4.3.1 Praegused soojustarbijad 

 

Raasiku aleviku kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 95/70 °C. Kaugküttevõrku on 

ühendatud 7 hoonet 8 soojustarbijaga. Enamikul soojustarbijatel on soojusvahetitega varus-

tatud lahutatud kontuuriga sõltumatu soojussõlm ja soojusmõõtur. 

 

Suuremad ja olulisemad soojustarbijad on valla objektid: koolimaja koos võimlaga, korter-

elamu, lasteaed ja rahvamaja. Lisaks saavad kaugküttevõrgust soojust kauplus koos tervise-

keskusega ja kaks korterelamut Paju tänaval. Viimastel aastatel on soojuse tarbimine stabilisee-

runud tendentsiga vähenemise suunas ja kõikumised soojuse tarbimises sõltuvad põhiliselt 

välisõhu temperatuurist ja hoonete soojustamisest. 

 
Joonis 4.3 Raasiku Põhikooli hoone 

 

Tellija pole andnud kaugküttes olevate hoonete arvestuslikke soojuskoormusi. Konsultandi 

arvutuste kohaselt on kõigi kaugküttes olevate hoonete summaarne arvestuslik küttekoormus 

481 MW. Kuna suveperioodil katlamaja sooja ei anna on enamikus majades sooja vee 

kuumutamiseks paigaldatud elektriboilerid ja kaugküttevõrgust sooja tarbevee saamiseks 

soojust ei tarbita. Tegelikult ongi põhiline kaugkütte koormus.  

 

Tegelik katlamajast väljastatud ööpäeva keskmine soojuskoormus viimasel kütteperioodil oli 

kuni 0,4 MW. Sellest 50% olid soojuskaod. Tegelik maksimaalne tarbimiskoormus oli 

0,2÷0,3 MW. Madalama välisõhu temperatuuriga ilmade korral ja ka hetkeline tegelik maksi-

maalne soojuskoormus on suurem, ulatudes kuni 0,4 MW. Soojuse tarbimine on viimastel 

aastatel olnud samal tasemel. 
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Praegu on Raasiku aleviku kaugküttevõrku ühendatud korterelamud soojustamata. Hoonete 

soojustamisega on võimalik oluliselt vähendada nende soojuse tarbimist. Raasiku põhikooli 

hoone koos võimlaga (foto joonisel 4.3) on silikaattellistest soojustamata hoone. Koolimaja on 

Raasiku aleviku kaugküttevõrgu suurim soojuse tarbija aastase keskmise tarbimisega üle 

300 MWh aastas, eritarbimisega 165 kWh/m2. See on väga suur tarbimise erikoormus olles 

oluliselt kõrgem arvutuslikust erikoormusest. Valminud on hoone laienduse ja renoveerimise 

projekt mille ehituse käigus tuleb hoone ka soojustada. Sellega väheneb oluliselt olemasoleva 

koolihoone soojuse tarbimine.  

 

 
Joonis 4.4 Raasiku lasteaed Orvake 

 

Raasiku lasteaiale Oravake (joonis 4.4) tehti juurdeehitus ja hoone soojustati möödunud aastal. 

Lasteaia soojusvarustust tuleb vaadelda eraldi kahes osas. Tellijalt saadud andmetel on vana, 

1932 aastal ehitatud osa suletud netopind 934 m2 ja uue 2014 aastal käiku antud osa suletud 

netopind 429 m2 kokku 1363 m2. Lasteaia vana osa soojusvarustus on aleviku kaugkütte-

võrgust. Selle soojuse tarbimise erikoormus on 91 kWh/m2. See on hea näitaja ja vastab 

arvutuslikule erikoormusele.  

 

Lasteaia uue, 2014 aastal käiku antud osa soojusvarustuseks on paigaldatud õhk-vesi soojus-

pump NIBE F 2300-20 soojusliku võimsusega 20 kW. Lasteaia ruumides on põrandaküte ja 

sooja vee varustus on võimalik nii soojuspumbaga kui ka elektriboileriga. Soojuspumba elektri 

tarbimise kohta eraldi arvestust ei peeta, aga võrreldes 2013 ja 2014 aasta elektri tarbimisi ning 

teades soojuspumba tehnilisi näitajaid on uue osa soojustarbimine 40 – 50 MWh aastas, mis 

teeb eritarbimiseks 93  ̶  116 kWh /m2. 

 

Kaugküttevõrku ühendatud rahvamaja, perearstikeskus koos kauplusega ja üks elamu on 

osaliselt soojustatud ja nende soojuse eritarbimine jääb keskmisele tasemele. Suhteliselt kõrge 

on rahvamaja soojuse eritarbimine.  

 

Raasiku aleviku soojustarbijatest on vaid lasteaia uuel, osal arvutuslik projekteerija poolt 

tehtud energiamärgis, milline annab projekteeritud uue hoone energiatarbimise klassiks C. 

Teistel Raasiku kaugküttevõrku ühendatud hoonetel pole energiamärgist. Seada eesmärgiks 

lähema kümne aastaga teha kõigile kaugküttevõrku ühendatud hoonetele energiamärgis ja 

energiaaudit määramaks hoonete tegelik energia tarbimise tase ning võimalused energia sääst-

miseks ja soojustamise vajadus. 
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Keskmine soojuse eritarbimine kaugküttevõrgust kütteks on 114 kWh/m2 aastas arvestatuna 

suletud netopinna kohta (vt tabel Soojustarbijad lisa 7). Kõige suurem eritarbimine on koolil ja 

tervisekeskusel. Kui see arvestada ümber köetava pinna kohta ja lisada keskmisele soojus-

tarbimisele vastavalt arvutusmetoodikale elektri tarbimine sooja vee saamiseks ja olme-

vajadusteks 80 – 120 kWh/m2, on hoonete keskmine arvestuslik energia tarbimine  

190 – 230 kWh/m3, mõnedel hoonetel enamgi. Vastavalt energiatõhususe direktiivile ei tohi 

2020.aastast renoveeritud korterelamute energia eritarbimine ületada 180 kWh/m2 (D energia-

tõhususe klass).  

 

Soojuse tarbimise kasvu näeb Raasiku vallavalitsus seoses koolimaja juurdeehitusega. Praegu 

on olemas projekt ja ehitamine peaks algama järgmisel aastal. Teisi uusi ehitisi kaugkütte 

piirkonda planeeritud ei ole.  

 

Koolimaja juures arvestame, et koos laiendusega soojustatakse ka olemasolev koolihoone ja 

selle soojustarbimine väheneb.  

4.4  Soojuse väljastamine soojusvõrku ja tarbimine 

4.4.1 Soojuse tarbimine 

 

Soojuse tarbimise osas on kasutada Mistrast saadud aastate 2012 – 2015 igakuised katlamajast 

kaugküttevõrku soojuse väljastamise ja tarbimise andmed (lisa 9). 

 

Et andmed oleks võrreldavad viime Mistrast saadud soojuse tarbimise andmed üle normaal-

aasta kliimatingimustele. Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel olnud erinev. 2012 aasta 

oli keskmisest jahedam. Järgmised aastad 2013, 2014 ja 2015 aasta talv olid keskmisest 

soojemad. Taandame nelja viimase aasta soojuse tarbimise andmed normaalaasta kliima-

tingimustele arvestades kraadpäevasid ja esitame normaalaastale taandatud soojuse tarbimise 

(tabel 4.3) ning joonistame välja normaalaastale taandatud soojuse tarbimise tulpdiagrammi 

(joonis 4.5). Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel kasutame TTÜ teadlaste ja Kredexi 

poolt soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Normaalaastana arvestame 30 aasta  

(1975 – 2004) keskmist kraadpäevade arvu. Teades, et enamus Raasiku aleviku kaugküttevõrku 

ühendatud hooneid on renoveerimata korterelamud, arvestame normaalaastale taandamisel 

keskmiseks tasakaalu temperatuuriks soovitatud 17 °C. 

 

Tabel 4.3 Raasiku aleviku kaugküttevõrgu kuu tarbimised taandatuna normaalaastale 

 

 
 

KP Müük NA müük KP Müük NA müük KP Müük NA müük KP MüükNA müükMüük NA müük

jaan 647 674 141 135,4 664 129 125,7 733 143 126,2 554 124 144,8 134,3 133,0

veebr 612 725 156 131,7 543 122 137,5 478 111 142,1 470 111 144,5 125,0 139,0

märts 562 520 97 104,8 711 124 98,0 466 85 102,5 443 97 123,1 100,8 107,1

aprill 389 377 79 81,5 415 74 69,4 350 68 75,6 357 62 67,6 70,8 73,5

mai 221 183 92 111,1 160 11 15,2 218 24 24,3 223 42 41,6 42,3 48,1

juuni 96 132 5 3,6 38 0 0,0 136 4 2,8 205 3,0 2,2

juuli 38 23 0 0,0 14 0 0,0 15 0 0,0 45 0,0 0,0

august 58 62 0 0,0 35 0 0,0 49 0 0,0 35 0,0 0,0

sept. 183 143 14 17,9 149 13 16,0 133 32 44,0 19,7 26,0

okt 339 339 22 22,0 296 65 74,4 335 67 67,8 51,3 54,7

nov 474 413 40 45,9 377 83 104,4 456 95 98,8 72,7 83,0

dets 601 732 179 147,0 453 113 149,9 537 135 151,1 142,3 149,3

Kokku 4220 4323 825 800,9 3855 734 790,5 3906 764 835,3 762,0 815,9

keskmine

Kuu

2012 

Norma

2013 2014 2015
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Joonis 4.5 Soojuse tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele 

 

Tabelist 4.3 ja tulpdiagrammist 4.5 näeme, et Raasiku aleviku kaugküttepiirkonna kolme 

viimase aasta summaarne keskmine soojuse tarbimine on samal tasemel. Kuude osas esineb 

üksikuid kõrvalekaldeid keskmisest tarbimisest. See võib olla tingitud nii tarbimisharjumustest 

muutmisest kui ka arvestusmetoodikast. 

 

Raasiku aleviku kolme viimase aasta normaalaasta kliimatingimustel üle viidud keskmine 

soojuse tarbimine oli 815 MWh. Selle võtamegi aluseks Raasiku aleviku kaugküttepiirkonna 

töö planeerimisel. See on aluseks edasistel tehnilistel arvutustel.  

 

  
Joonis 4.6 Soojuse tarbimine ja katlamajast kaugküttevõrku väljastamine 

 

Joonistame välja kolme viimase aasta keskmise soojuse tarbimise ja katlamajast kaugkütte-

võrku väljastamise tulpdiagrammi (joonis 4.6). Sellelt tulpdiagrammilt näeme soojuse tarbi-

mist, soojuskadu ja nende summana katlamajast soojusvõrku väljastatud soojuse toodangut. 

Keskmine soojuskadu on 53,4%, milline vastab kaugküttevõrgu tehnilisele seisukorrale, kuid 

on ülikõrge ja kinnitab, et selline kaugküttevõrk pole jätkusuutlik.  
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4.4.2 Perspektiivne soojuse tarbimine ja tootmine 

 

Tulevaste perioodide soojuskoormuste planeerimisel peame arvestama järgmiste asjaoludega: 

 Soojuse tootmine ja tarbimine normaalaasta kliimatingimustel; 

 Soojuse tarbimise vähenemisega seoses tarbijatel rakendatud meetmetega; 

 Uute soojustarbijatega.  

Arvestades arenguid võtame aluseks kolme viimase aasta normaalaasta kliimatingimustele 

tingimustel üle viidud soojuse tarbimise andmed. Soojuse tarbimine oli 815 MWh. Uue 

tarbijana arvestame koolimaja juurdeehitust. 

 

Olemasoleva kaugküttevõrguga jätkata pole otstarbekas. Edaspidi käsitlemegi Raasiku aleviku 

kaugküttevõrku kahes osas. Üks osa on Paju tänava kaks korterelamut. Nende elamute kolme 

viimase aasta keskmine soojustarbimine on olnud à 44 MWh, ehk kaks elamut kokku 88 MWh. 

Normaalaastale vastava talve korral võib kahe elamu soojuse tarve olla kuni 100 MWh. 

 

Teise poole kaugküttevõrgust moodustavad Tallinna mnt ja Meierei tänava soojustarbijad: 

kool, lasteaed, tervisekeskus, kauplus, rahvamaja ja üks elamu. Selle kaugküttevõrgu osa 

kolme viimase aasta keskmine soojuse tarbimine on 700 MWh. Siia lisandub lähiaastail kooli 

laiendus.  

 

Kooli laienduse projektis on ette nähtud koos koolimaja juurdeehitusega rajada ka pelletiküttel 

katlamaja kahe 200 kW katlaga. Sellest on ette nähtud koolimaja nii olemasoleva osa kui 

juurdeehituse ning lasteaia soojusvarustus. Otstarbekas on samast katlamajast edastada soojust 

ka rahvamajale, tervisekeskusele ja kauplusele.  

 

4.5  Koormusgraafik 

Raasiku aleviku kaugküttepiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koosta-

miseks on meil kasutada 1.nov 2014 kuni mai 2015 igapäevased mõõtmisandmed. Varem 

katlamajast soojusvõrku väljastatud soojuse pideva mõõtmise kohta andmed puuduvad. 

Esitatud andmete alusel arvutame ööpäevase keskmise soojuskoormuse kilovattides. See 

võimaldab analüüsida kuidas muutub katlamajast kaugküttevõrku väljastatav soojuse kogus 

sõltuvalt välisõhu temperatuurist. 

 

Et paremini iseloomustada soojuskoormuse sõltuvust ilmast, lisame samale soojuskoormuste 

graafikule ka tegeliku välisõhu ööpäevase keskmise temperatuuri. Graafikult näeme, et soojuse 

tootmine ja tarbimine on otseses sõltuvuses välisõhu temperatuurist (joonis 4.7).  
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Joonis 4.7 Mistra katlamajast kaugküttevõrku november 2014 - mai 2015 väljastatud soojuse 

koormusgraafik 

Iseloomustamaks aasta soojuskoormust ja vajalikke soojuse toodanguid joonistame välja katla-

maja koormuste alanemise suunas reastatud koormusgraafiku koos välisõhu temperatuuri 

graafikuga (joonis 4.8). See iseloomustab paremini, kui pikas perioodis ja millise soojuskulu 

katmiseks on vaja tootmisvajadusi. 

 
Joonis 4.8 Mistra katlamajast kaugküttevõrku november 2014 - mai 2015 väljastatud soojuse 

koormusgraafik 

 

Koormusgraafikult näeme, et keskmine soojuskoormus kütteperioodil on 200÷300 kW. 

Maksimaalne koormus oli 6.jaanuaril 2015 välisõhu temperatuuriga -8 °C ulatunud kuni 

400 kW. Külmema talve korral võib väljastatava soojuse tippkoormus ulatuda kuni 

500÷600 kW. 
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4.6 Perspektiivse soojusvarustuse variandid 

Raasiku aleviku kaugküttepiirkonna perspektiivsete soojusvarustuse variantide analüüsimisel 

võrdleme erinevaid soojusvarustuse variante. 

 

Võimalike variantidena käsitleme: 

 Olemasoleva kaugkütte torustiku asendamine eelisoleeritud torustikuga; 

 Kaugküttevõrgu jagamine Paju tn ja Tallinna mnt-Meierei tn kaugküttevõrguks. 

Jaotatud kaugküttevõrkudes käsitleme erinevaid soojusvarustuse variante: 

 Paju tn korterelamute soojusvarustus Mistra katlamajast; 

 Lokaalkatlamajade rajamine; 

 Soojuspumpade kasutamine; 

 

4.6.1 Olemasoleva torustiku asendamine eelisoleeritud torustikuga 

 

Selle variandi korral saavad kõik tarbijad soojust endiselt Mistra katlamajast. Asendatakse vaid 

praegune kaugküttevõrgu torustik uue eelisoleeritud sobiva läbimõõduga torustikuga. 

Vastavalt hüdraulilisele arvutusele on vajalik torustiku läbimõõt katlamajast väljumisel 

100 mm ja tarbijaühendused 25÷70 mm.  

Eelisoleeritud torustiku maksumus 300-350 tuh.€ 

Soojuskadu            20-25 % 

Torustiku erikoormus                    0,6 MWh/m 

Nagu näeme, on kogu torustiku asendamine väga kallis. Sellega tõuseks soojuse hind. Samuti 

jääb endiselt väga madalaks torustiku erikoormus olles 0,6 MWh/m, mis on oluliselt väiksem 

soovitatavaks peetavast 2,0 MWh/m. Madala erikoormuse tõttu jäävad kõrgeks ka suhtelised 

soojuskaod olles 25÷30 %, mis eelisoleeritud torustikuga kaugküttevõrgu jaoks on väga kõrge.  

 

4.6.2 Kaugküttevõrgu jagamine kaheks osaks  

 

Jaotame Raasiku kaugküttevõrgu kaheks osaks ja analüüsime eraldi Raasiku kaugkütte-

piirkonna kahte osa.  

 Paju tänava elamute soojusvarustus. 

 Tallinna mnt-Meierei tänava tarbijate soojusvarustus.  

Sellega kaob vajadus asendada kogu kaugkütte torustik, milline praegu kulgeb madalal liigvee 

all kannataval pinnase ja koos sellega väheneb ka soojuskadu. Käsitleme eraldi mõlema 

piirkonna soojusvarustust. 

 

4.6.3 Paju tn korterelamute soojusvarustus 

 

Paju tn korterelamute soojusvarustuses analüüsime nelja varianti. 

 Paju tänava elamute soojusvarustus Mistra katlamajast olemasoleva torustiku kaudu; 

 Paju tänava elamute soojusvarustus Mistra katlamajast asendades torustiku; 

 Paju tänava soojusvarustus kohalikust lokaalkatlamajast; 

 Paju tänava elamute üleviimine maaküttele. 
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4.6.3.1 Paju tn korterelamute soojusvarustus Mistra katlamajast 
 

Soojusvarustusena Mistra katlamajast käsitleme kahte erinevat varianti – soojusvarustus 

olemasoleva torustiku kaudu ja rajades uue eelisoleeritud torustiku katlamajast tarbijateni. 

Teisel juhul tuleb rajada 510 m uut kaugkütte torustikku D=50/40 mm. Hindamaks torustiku 

rajamise otstarbekust, arvutame, kui palju on mõlema variandi ehitusmaksumus, erikoormus ja 

soojuskaod (tabel 4.4). 

Tabel 4.4 Kaugküttetorustiku arvutus 

 Tehnilised näitajad  Ühik Olemasolev torustik Uus torustik 

Torustiku pikkus  m 510 510 

Läbimõõt mm 200/65 50/40 

Kogumaksumus €  90 000 

Soojuse tarbimine MWh 88 88 

Torustiku erikoormus MWh/m 0,17 0,17 

Soojuskadu aastas MWh 290 60 

Suhteline soojuskadu % 77% 40% 

 

Kaugküttetorustiku arvutusest näeme, et torustiku erikoormus on 0,17 MWh/m, mis on oluliselt 

madalam kui soovitatav minimaalne erikoormus (2 MWh/m). Nii madala erikoormusega kaug-

kütte torustike rajamist ei peeta soovitavaks. Vana torustikuga on suhteline soojuskadu 77%, 

uue torustikuga on suhteline soojuskadu 40%. Mõlema variandi korral on soojuskadu väga 

suur. Pealegi on uue torustiku rajamine kallis. Kui soojuse hinna sisse arvestada ka kaug-

küttetorustiku maksumus, kujuneb soojuse hinnaks üle 100 €/MWh. Kaugkütet Paju tänava 

kahe korterelamu soojusvarustuseks Mistra katlamajast ei saa pidada sobivaks lahenduseks. 

 

 

4.6.3.2 Soojusvarustus pelletikütte katlamajast 
 

Analüüsime varianti rajada Paju tänava kahe elamu soojusvarustuseks lokaalkatlamaja. 

Eesmärk on vabaneda pikast kaugküttetorustikust ja kasutusele võtta odavam kütus. Vajalik 

on, et soojuse tootmine on täielikult automatiseeritud ja keskkonda vähe saastav. Samuti sobiv 

elamute juurde. Siia ei sobi kõige odavamad kütused turvas ja hakkpuit. Sobivaks kütuseks on 

halupuit või puidupelletid. Halupuidu puhul vajavad katlad käsitsi teenindamist ja pole 

automatiseeritavad. Puidupelleti katlad on täielikult automatiseeritavad ja vähe keskkonda 

saastavad. Pelletikütte katlamaja on sobiv rajada kahe maja vahelisele alale. 

 

Mistra katlamajast saadava soojuse hind on 63 €/MWh. Et jätkata soojusvarustust Mistra 

katlamajast tuleb uuendada kaugkütte torustik, pikkusega 510 m milline maksab 90 000 €. 

Rajades kahe Paju tänava korterelamu vahele oma katlamaja on vajalik rajada kaugkütte 

torustikku 70 m maksumusega 5 000 €. 

 

Võrdlusvariandi (tabel 4.5) puhul oleme arvestanud uue eelisoleeritud kaugküttetorustikuga. 

Uue torustiku maksumust on arvestatud ka soojuse hinnas. Arvestame, Mistra katlamajas 

toodetava soojuse tarbijahind jääb samale tasemele kui praegu - 63,00 €/MWh. Arvestades 

torustiku suurt soojuskadu, võib ka Mistrast väljastatava soojuse tarbijahind tõusta. 
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Tabel 4.5. Soojuse hinnad Mistra katlamajast ja kohalikust pelletikatlamajast 

    Mistra KM Pelleti KM 

Katlamaja võimsus kW  90 

Soojuse toodang MWh  98 

Soojuse müük MWh 90 90 

Katla maksumus €   12 000 

Hoolduskulud €   1200 

Kütuse kütteväärtus MWh/t   4,75 

katla kasutegur %   90 

Kütuse hind €/t   200 

Kütuse energia hind €/MWh   42,1 

Kütuse energia MWh   108,9 

Kütuse maksumus €   4585 

Kulum €/MWh   6,67 

Kokku tootmiskulud € 5670 6438 

KM soojuse hind €/MWh 63,00 65,70 

Ühendustorustiku pikkus m 510 70 

Ühendustorustiku läbimõõt mm 50 40 

Soojuskadu torustikul MWh 60 8 

Suhteline soojuskadu % 40% 8% 

Torustiku maksumus € 90 000 5 000 

Torustiku erikoormus MWh/m 0,17 1,4 

Tarbija soojuse hind €/MWh 113,00 74,31 

 

Kasutades kütusena pelleteid on soojuse lõpphind 74,30 €/MWh. See hind on küll kõrgem, kui 

praegu Mistrast poolt edastatava soojuse hind, kuid praegune Mistra hind ei arvesta ülisuuri 

soojuskadusid. Pelletikütte katlamaja rajamisel tuleb arvestada, kas Mistra soovib jätkata 

kahjumlikku elamute soojusvarustust ja on võimalik finantseerid kaugküttetorustiku 

asendamist.  

 

Oma katlamaja variandi valikul tuleb arvestada, kas Paju tn majade elanikel on endal soovi ja 

vahendeid 12 000 € investeerimiseks katla paigaldamiseks ja uue majadevahelise kaugkütte-

torustiku paigaldamiseks ning spetsialiste katla hooldamiseks. Järgmisel aastal avatava 

meetmega on ka võimalus taotleda toetust lokaalküttele üleminekuks. 

 

Pelletikatla paigaldamisel ja käitamisel võib kasutada ka spetsialiseeritud firma teenuseid. Siis 

nemad paigaldavad katla, hooldavad katelt ja varustavad katelt vajaliku kütusega. Tellijal jääb 

üle vaid tasuda õigeaegselt arved. Paigutades katla hoonesse või konteinerisse vahetult hoone 

lähedale, on ka soojuskadu minimaalne.  

 

 

4.6.3.3 Soojuspumba kasutamine 
 

Soojuspumba kasutamisel võib arvestada kahe variandiga: õhk-vesi ja maakütte soojuspump. 

Soojuspumbad on eriti sobivad, kui köetavas hoones on põrandaküte. Sel juhul on kütte vee 

temperatuur madalam ja soojuspumba efektiivsus kõrgem. Antud juhul on hoonetes radiaator-

küte ja soojuspumba efektiivsus madalam. 
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Võrreldes õhk-vesi maakütte soojuspumpasid, on maakütte soojuspumba efektiivsus mõne-

võrra kõrgem, kuid samal ajal ka investeeringud suuremad. Õhk-vesi soojuspumba puhul on 

paigaldamine odavam, kui käitamine kallim (elektri kulu suurem), kuid õhk-vesi soojuspumba 

puhul on paigalduskulud suuremad, kuid käitamisel elektri kulu suurem. Õhk-vesi soojus-

pumba puhul pole vaja suurt maa-ala maakütte kollektorite paigaldamiseks.  

 

Maakütte soojuspumba puhul saadakse vajalik soojus maapinda salvestatud energiast. Selleks 

paigutatakse pinnasesse kollektorid, millised ammutavad energiat maapinnast. Soojuspumba 

abil antakse energia edasi veele, millisega köetakse hoonet.  

 

Oluline on, et maakütte kollektorite paigaldamiseks on piisavalt vaba maapinda. Maakütte 

puhul loetakse, et 1 kW energia saamiseks on vajalik 40 – 50 m2 vaba maapinda. Vajaliku 

70 kW soojuse saamiseks on vajalik 2800÷3500 m2 vaba maapinda.  

 

Maaameti andmetel on Paju tn 5 ja 7 elamute krundid vastavalt 3325 m2 ja 2872 m2, lisaks on 

kahe kortermaja krundi vahel üldkasutatav maa 2258 m2. Samuti on majade taga mitte-

kasutatavat maad. Seega on piisavalt vaba maapinda maakütte kollektorite paigaldamiseks.  

 

Soovides kasutada vähem maad maakütte kollektorite paigaldamiseks võib kasutada spiraal-

kollektoreid sügavusega kuni 3 m. Nendega on vajalik maapind kuni kaks korda väiksem. Kuid 

spiraalkollektoritega variandi puhul on maksumus mõnevõrra kallim. 

 

Maakütte rajamise maksumuseks hinnatakse 300÷500 €/kW. Vajaliku 70 kW soojusvõimsuse 

paigaldamiseks kujuneb investeeringu maksumuseks 21 000 €÷35 000 €. Arvestades elektri 

hinnaks 120 €/MWh ja soojuspumba eeldatavaks tööeaks 15 aastat kujuneb saadava soojuse 

maksumuseks 50÷60 €/MWh. Samal tasemel on ka õhk-vesi soojuspumbaga saadava soojuse 

hind. Kokkuvõttes võib tõdeda, et on olemas kõik eeldused soojuspumbaga soojusvarustuse 

süsteemi rajamiseks Paju tn elamute soojusvarustuseks. 

 

4.6.3.4 Paju tn elamute soojusvarustuse valik 
 

Võrdleme eelpool käsitletud Paju tn korterelamute soojusvarustuse variante ja võrdleme, 

millist soovitada edaspidiseks elamute soojusvarustuseks.  

 

Kõige lihtsam on paigaldada pelletikütte katlamaja, ühendada mõlemad majad uue torustikuga 

ja selliselt lahendada Paju tn korterelamute soojusvarustus. See on suhteliselt lihtne, kuid mitte 

kõige odavam variant. Pelletikütte kasutamisel on võimalus ise paigaldada pelletikütte 

katlamaja või usaldada soojuse tootmine spetsialiseeritud firma hoolde. Sellisel juhul pole 

tellijal vaja tegeleda soojuse tootmise ja kütuse hankimisega, seda teevad oma ala asjatundjad. 

Samuti pole vaja investeerida katla paigaldamisesse. 

 

Kõige odavama soojuse saame soojuspumpade kasutamisel. Selle variandi puhul on hooldus-

kulud kõige väiksemad ja tellijal on kõige vähem probleeme soojusvarustuse süsteemi 

käitamisel. Maakütte kasutamisel on oluline, et Paju tn korterelamute piirkonnas on vaba maa-

pinda maakütte kollektorite paigaldamiseks. Soojuspumpade kasutamisel investeering suurem, 

kuid kokkuvõttes saadav soojus odavam, kui pelletikütte katlamaja kasutamisel. 

 

Kaugküttetorustiku rajamine Mistra katlamajast ei ole otstarbekas. Selle torustiku tarbimise 

erikoormus jääb nii madalaks, et torustik ei õigusta ennast. Samuti on jätkuvalt suured selle 

torustiku soojuskaod.  
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4.6.4 Tallinna mnt ja Meierei tn piirkonna soojusvarustus 

 

Siin käsitleme Raasiku aleviku kaugkütte piirkonna osa Tallinna mnt ja Meierei tänava 

piirkonnas. Kaugküttes on selles piirkonnas: 

 Raasiku põhikool Meierei tn 27. 

 Lasteaed Oravake Meierei 25. 

 Rahvamaja Tallinna mnt 21. 

 Tervisekeskus Tallinna mnt 19/3. 

 Kauplus Konsum Tallinna mnt 19. 

 Elamu Meierei 27. 

 

4.6.4.1 Olemasolev soojusvarustus ja soojuse tarbimine 

 
Nagu eelpool käsitlesime pole otstarbekas jätkata selle piirkonna soojusvarustust Mistra 

katlamajast. Kogu Raasiku kaugküttepiirkonna kolme viimase aasta keskmine soojuse 

tarbimine 778 MWh, sellest Tallinna mnt ja Meierei tänava piirkonna soojustarbimine 

690 MWh. Selle piirkonna arvutuslik soojuskoormus on 444 kW. Siia lisandub kooli laienduse 

soojustarbimine. Samal ajal soojustatakse olemasolev koolihoone ja väheneb selle soojus-

tarbimine. 

 

Kooli laienduse projektis on kirjas kooli arvestuslikud soojuskoormused pärast renoveerimist: 

 

 Põrandaküte    16 kW 

 Radiaatorküte  164 kW 

 Soe tarbevesi  300 kW 

 Lasteaed    48 kW 

Keskküttesüsteemi on ette nähtud akupaak mahuga 1,5 m3. Tipukoormuste tasandamiseks on 

soojavee varustuse süsteemi ette nähtud kaks 3 m3 tarbevee boilerit, milliseid kuumutatakse 

keskkütte veega. Samuti on boilerid täiendavalt varustatud 12 kW elektriliste küttelementidega. 

Olgugi, et arvestuslik sooja tarbevee koormus on 300 kW, tasandavad tarbevee boilerid 

tarbimisgraafiku ja sooja tarbevee tarbimiskoormus ei kujune suuremaks kui 100 kW. 

Tipukoormuse tasandab ära kaks 3 m3 sooja tarbevee mahutit. Kooli soojusvarustuseks on 

projektis ette nähtud katlamaja kahe pelletiküttel töötava 200 kW katlaga. 

 

Otstarbekas on vaadata Tallinna mnt ja Meierei tänava piirkonna soojusvarustust laiemalt kui 

vaid kooli soojusvarustust. Sobiv on vaadata kooli ja lasteaia soojusvarustust koos samas 

piirkonnas olevate rahvamaja, tervisekeskuse ja kaupluse soojusvarustusega.  

 

Tehnilise arvestuse kohaselt on kõigi selle piirkonna tarbijate summaarne soojuskoormus enne 

koolimaja juurdeehitust 444 kW. Siia lisandub koolimaja juurdeehituse soojuse tarve. Kokku 

läheneb selle piirkonna soojuse tarbimisvõimsus 500 kW-le. Otstarbekas on suurendada 

koolimaja laiendamisel projekteeritud katlamaja võimsust ja paigaldada sinna kaks katelt: üks 

võimsusega 200 kW ja teine võimsusega 300 kW, kokku katlamaja võimsus 500 kW. See on 

piisav ja vajalik kõigi selles piirkonnas kaugkütte olevate hoonete soojusvarustuseks. 
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4.6.4.2 Kaugküte palletikütte katlamajast 
 

Analüüsime, milliseks kujuneb soojuse hind pelletikütte katlamajast võrreldes Mistra 

katlamajast saadava soojusega. 

 

 Tabel 4.6 Kaugkütte võrdlus Mistra Km-st ja pelletikütte katlamajast 

    Mistra KM Pelleti KM 

Katlamaja võimsus kW 500 500 

Soojuse toodang MWh 875 744 

Soojuse müük MWh 700 700 

Katla maksumus €   150 000 

Hoolduskulud €   2400 

Kütuse kütteväärtus MWh/t   4,75 

katla kasutegur %   90 

Kütuse hind  €/t   200 

Kütuse energia hind €/MWh   42,1 

Kütuse energia MWh   826,7 

Kütuse maksumus €   34 807 

Katla kulum €/MWh   10,71 

Kokku tootmiskulud € 44 100 45 178 

KM soojuse hind €/MWh 63,00 60,72 

Ühendustorustiku pikkus m 1000 370 

Ühendustorustiku läbimõõt mm 32-80 32-80 

Soojuskadu torustikul MWh 190 44 

Suhteline soojuskadu % 22% 6% 

Torustiku maksumus € 275 000 50 000 

Torustiku erikoormus MWh/m 0,17 2,0 

Tarbija soojuse hind €/MWh 82,64 68,11 

 

Tabelis 4.6 on võrreldud Tallinna mnt – Meierei tänava piirkonna soojusvarustust Mistra 

katlamajast ja lokaalsest pelletikütte katlamajast. Mistrast saadava soojuse hinnaks on 

arvestatud senine müügihind. Arvestades suuri soojuskadusid võib see hind tõusta. Mistrast 

soojusvarustuse võrdlusvariandi puhul on arvestatud, et kogu kaugküttetorustik on renovee-

ritud. Selle maksumus (275 000 €) on arvestatud soojuse hinna sisse. Selliselt kujuneb soojuse 

hinnaks 82,6 €/MWh, arvestades, et Mistra soojuse hind jääb samaks.  

 

Lokaalkatlamaja rajamisel kooli piirkonna soojusvarustuseks on vajalik renoveerida vaid 

Tallinna mnt – Meierei tänava piirkonna kaugküttevõrk paigaldades eelisoleeritud torustikud 

(skeem lisa 7). Kogu soojusvõrgu pikkuseks kujuneb 370 m torustiku läbimõõduga vastavalt 

hüdraulilisele arvutusele 32÷80 mm ja torustiku renoveerimise maksumuseks 50 000 €. 

Soojuse lõpphind on siis 68,1 €/MWh. 

 

Kui võrrelda soojuse hindasid Mistra katlamajast koos kogu torustiku renoveerimisega ja kooli 

juurde rajatavast pelletikatlamajast, siis näeme, et pelleteid kütteks kasutatavast katlamajast on 

soojus 14,5 €/MWh odavam. Samuti paranevad teised tehnilised näitajad: kaugküttevõrgu 
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erikoormus on soovitataval tasemel 2,0 MWh/m ja soojuskaod on 6%. Ka pole vaja 

investeerida Mistrast tuleva pika kaugküttetorustiku renoveerimisesse.  

 

Pelletikütte puhul on kaks võimalust: rajada oma pelletikütte katlamaja või tellida täisteenust 

spetsialiseeritud firmalt, milline paigaldab katlamaja, käitab seda ja varustab tarbijaid 

soojusega. Määravaks saavad töö korralduse küsimused. Kasutades täisteenuse tellimist 

spetsialiseeritud firmalt ei ole vallal kohustusi katlamaja käitamisel ja kütuse hankel.  

 

4.6.4.3 Soojuspumba kasutamine 
 

Lisaks koolimaja juurdeehituse projektis soovitatud pelletikütusel lokaalkatlamajale 

analüüsime ka koolimaja ja kogu Tallinna mnt-Meierei tn piirkonna soojusvarustust soojus-

pumpadega. 

 

Soojuspumba kasutamisel võib arvestada kahe variandiga: õhk-vesi ja maakütte soojuspump. 

Soojuspumbad on eriti sobivad, kui köetavas hoones on põrandaküte. Sel juhul on kütte vee 

temperatuur madalam ja soojuspumba efektiivsus kõrgem. Käesoleval juhul on hoonetes 

põhiliselt radiaatorküte ja soojuspumba efektiivsus madalam. 

 

Võrreldes õhk-vesi ja maakütte soojuspumpasid, on maakütte soojuspumba efektiivsus mõne-

võrra kõrgem, kuid samal ajal ka investeeringud suuremad. Õhk-vesi soojuspumba puhul on 

paigaldamine odavam, kui käitamine kallim (elektri kulu suurem), kuid õhk-vesi soojuspumba 

puhul on paigalduskulud suuremad, kui käitamisel elektri kulu suurem.  

 

Antud juhul, kus hooned paiknevad eraldi on otstarbekam paigaldada hoonetele eraldi soojus-

pumbad. Seda eriti koolimajast kaugemal paiknevate hoonete puhul nagu rahvamaja ja 

kaupluse-tervisekeskuse puhul. Arvestades nende hoonete küttevõimsusi võib sinna sobida ka 

õhk-vesi soojuspump. Õhk-vesi soojuspumba puhul pole vaja suurt maa-ala maakütte 

kollektorite paigaldamiseks.  

 

Koolimaja hoone soojusvarustusel soojuspumbaga on reaalne kasutada maakütte soojus-

pumpasid. Maakütte soojuspumba puhul saadakse vajalik soojus maapinda salvestatud 

energiast. Selleks paigutatakse pinnasesse kollektorid, millised ammutavad energiat maa-

pinnast. Soojuspumba abil antakse energia edasi veele, millisega köetakse hoonet. Eriti 

efektiivne on maaküte hoonetes, kus on põrandaküte. Sel juhul on vajalik küttevee temperatuur 

madalam ja vastavalt soojuspumba energia muundamise tegur COP 3,5÷4,0. Antud juhul 

koolis on radiaatorküte ja vajame kõrgema temperatuuriga küttevett. Sel juhul jääb energia 

muundamise tegur piiridesse 3,0÷3,5. Tuleb kaaluda võimalusi põrandakütte laialdasemaks 

kasutamiseks koolimaja laiendamisel. 

 

Oluline on, et maakütte kollektorite paigaldamiseks on piisavalt vaba maapinda. Maakütte 

puhul loetakse, et 1 kW energia saamiseks on vajalik 40 – 50 m2 vaba maapinda. Vajaliku 

500 kW soojusvõimsuse katmiseks on vajalik 20 000÷25 000 m2 vaba maapinda. See vaba 

maatükk on lähipiirkonnas Tallinna mnt ja Paju tänava vahel olemas. Praegu läbib seda platsi 

olemasolev kaugkütte torustik.  

 

Soovides kasutada vähem maad maakütte kollektorite paigaldamiseks võib kasutada 

spiraalkollektoreid sügavusega kuni 3 m. Nendega on vajalik maapind kuni kaks korda 

väiksem. Kuid spiraalkollektoritega variandi puhul on maksumus mõnevõrra kallim. 
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Maakütte kasutamisel pikeneb mõnevõrra kaugkütte torustik võrreldes lokaalkatlamaja 

variandiga (lisa 7). Tuleb rajada maakütte jaam asukohaga skeemil K4 piirkonda ja mõnevõrra 

muutuvad torustike läbimõõdud. 

 

Maakütte rajamise maksumuseks hinnatakse 300÷500 €/kW. Vajaliku 500 kW soojuse 

saamiseks kujuneb investeeringu maksumuseks 150 000 €÷250 000 €. Arvestades elektri 

hinnaks 120 €/MWh ja soojuspumba eeldatavaks tööeaks 15 aastat kujuneb saadava soojuse 

maksumuseks 55÷65 €/MWh. Kokkuvõttes võib tõdeda, et on olemas kõik eeldused soojus-

pumbaga maakütte rajamiseks Raasiku aleviku Tallinna maantee ja Meierei tänava kaugkütte-

piirkonna soojusvarustuseks. 

 

4.7  Raasiku kaugküttepiirkonna soojusvarustuse valik 

4.7.1 Soojusvarustuse süsteemi valik 

 

Võrdleme eelpool käsitletud Raasiku kaugküttepiirkonna soojusvarustuse variante ja millist 

soovitada edaspidiseks soojusvarustuseks.  

 

Kaugküte Mistra katlamaja kaugküttevõrgust pole otstarbekas. Sobivam on jagada senine 

kaugküttepiirkond kaheks ja rajada eraldi pelletikütte katlamajad Paju tänava kahe korterelamu 

ja Tallinna mnt Meierei tn tarbijate soojusvarustuseks. Sel juhul pole vajadust renoveerida 

pikki kaugküttetorustikke ja oluliselt vähenevad soojuskaod. Pelletikatelde kasutamisel on 

võimalus ise paigaldada ja käitada katlaid või tellida soojuse tootmine spetsialiseeritud firmalt. 

Sellisel juhul pole tellijal vaja tegeleda soojuse tootmise ja kütuse hankimisega, seda teevad 

oma ala asjatundjad. Samuti pole vaja investeerida katla hankimisesse. 

 

Võimalus on kasutada ka soojuspumpasid. Väiksemate tarbijate puhul on võimalus kasutada 

õhk-vesi soojuspumpasid, kui odavamat lahendust. Kõigi tarbijate puhul on võimalus kasutada 

maakütet. Kuna kohapeal on piisavalt vaba maad, on võimalik kasutada maakütte soojus-

pumpasid. Seda nii Paju tänava korterelamute soojusvarustusel kui ka Tallinna mnt – Meierei 

tn piirkonna soojusvarustusel. Siin on muidugi eeldus, et saab kasutada sealset vaba maad 

maakütte kollektorite paigaldamiseks. Maakütte puhul on hoolduskulud kõige väiksemad ja 

tellijal on kõige vähem probleeme soojusvarustuse süsteemi käitamisel. Maakütte rajamisel on 

investeeringud mõnevõrra suuremad, kui pelletikütte katlamaja puhul.  

 

Kaugküttetorustiku uuendamine Mistra katlamajast ei ole otstarbekas. Selle torustiku tarbimise 

erikoormus jääb nii madalaks, et torustik ei õigusta ennast. Ka pärast võimalikku renoveerimist 

on selle torustiku soojuskaod suured. 

 

Kaugkütte asendamisel lokaalküttega, seal kus kaugküte pole majanduslikult õigustatud, nagu 

see on Raasikul, on võimalik taotleda investeeringu toetust. Toetusega 50% on kulum väiksem 

ja soojuse hinnaks kujuneb 62,4 €/MWh.  
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4.7.2 Hinna kujunemine 10 aasta jooksul 

 

Hindame, milliseks võib kujuneda soojuse hind Raasiku kooli juurde rajatavast hakkpuidu 

katlamajast. Aluseks on eelpool arvutatud soojuse hind. Soojuse hinna kujunemisel arvestame, 

võimaliku kütuse hinna ja hooldustööde maksumuse muutumisega. Kümneaastase perioodi 

jooksul on väga raske täpselt prognoosida kulude muutumist. See kõik sõltub majanduse 

arengutempodest. Pelletite puhul on tegemist kohaliku kütusega ja selle hinna muutused ei ole 

väga järsud. Hinna prognoosil võtame aluseks, et kütuse hind ja hoolduskulud kasvavad 

keskmiselt 3% aastas. Eelduseks on, et soojuse tarbimine selles piirkonnas jääb samale 

tasemele. Teeme hinna prognoosi variandile, kui kogu katlamaja investeering tehakse 

omavahenditest või 50% investeeringust kaetakse toetusega. 

 

Tabel 4.7 Soojuse hinna prognoos 

Aasta 

Pelletite 

hind 

Soojuse hind 

Invest. 150 tuh € Toetus 50% 

€/t €/MWh   

2017 200 68,11 62,42 

2018 206,0 69,71 64,01 

2 019 212,2 71,35 65,66 

2020 218,5 73,04 67,35 

2021 225,1 74,78 69,09 

2022 231,9 76,58 70,88 

2023 238,8 78,43 72,73 

2024 246,0 80,33 74,64 

2025 253,4 82,29 76,60 

 

 

 
Joonis 4.9 Soojuse hinna prognoos 

 

Nagu näeme tabelist 4.7 ja graafikult joonisel 4.9 võib pelletite hind tõusta arengukavaga 

käsitletaval perioodil 26,7%. Samal ajal tõuseb soojuse hind 17,2% jäädes odavamaks kui 
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Mistra katlamajast saadava soojuse lõpphind. Soojuse hinnatõusu tempo on aeglasem, kui 

kütuse hinnal. Hinna komponendiks olev investeering (katlamaja, kaugküttevõrk) jääb kogu 

perioodi jooksul samaks. Siit soovitus: mida varem ja soodsamate hindadega investeeringu 

teeme, seda soodsam see on soojuse hinnale.  
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5 Ettepanekud soojuse säästmiseks 
 

Raasiku valla arenguid on analüüsitud valla arengukavas aastateks 2013 – 2024. Valla üldine 

areng mõjutab ka valla energia- ja soojusvarustust. Olulisemateks arenguvajaduseks energia 

säästu alal on seal hinnatud vallale kuuluvate elamute ja ühiskondlike hoonete korrastamist ja 

nende energiasäästlikuks muutmist. Vajalik on, et vald toetab organisatsiooniliselt ka korteri-

ühistuid hoonete energiaauditite tegemisel, energiamärgiste tellimisel ja hoonete renoveeri-

misel soojuse tarbe vähendamiseks. 

 

Veelgi tähtsam, kui soojuse hinna langetamine, mida saavutatakse Aruküla katlamaja 

üleviimisel hakkpuiduküttele ja Raasiku piirkonnas lokaalkütte arendamisega, on hoonete 

soojuse tarbimise vähendamine. Sellega vähenevad hoonete ülalpidamise kulud ja elanikud 

peavad soojusvarustuse eest vähem maksma.  

 

Energia säästu seisukohast on väga oluline vallale kuuluvate hoonete soojustamine ja reno-

veerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Ehitatavad ja 

renoveeritavad hooned peavad vastama energiatõhususe miinimumnõuetele. Vastavalt hoonete 

energiatõhususe miinimumnõetele12 ei tohi alates 2019 aastast ehitatavate riigi- või kohaliku 

omavalitsuse hoonete energiatõhususarv ületada liginullenergiahoonele kehtestatud piir-

väärtusi. Alates 2021 aastast hakkab see nõue kehtima ka ehitatavatele elamutele.  

 

Praegu ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete energiatõhususarv ületada 

160 kWh/(m2·a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususe arv olla kõrgem kui 

210 kWh/(m2·a). Veelgi rangemad nõuded on korterelamute renoveerimisel ja uute elamute 

ehitamisel. Uute korterelamute energiatõhususarv ei tohi ületada 150 kWh/(m2·a) ning reno-

veeritavate hoonete energiatõhususe arv olla kõrgem kui 180 kWh/(m2·a). Uued elamud 

peavad vastama vähemalt energiatõhususe klassile D ja renoveeritavad elamud energia-

tõhususe klassile E. Neid nõudmisi tuleb arvestada olemasolevate hoonete renoveerimisel ja 

uute hoonete ehitamisel ning vastavate projektide läbivaatamisel. 

 

Energiatõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välispiiretele. Elamute 

välisseinte soojusläbivus ei tohi olla kõrgem kui 0,12 – 0,22 W/(m·K) ning akende ja uste 

soojusläbivus 0,6 – 1,1 W/(m·K). See eeldab välisseinte soojustust vähemalt 150 – 200 mm 

ning kahe või kolmekordse klaaspaketiga aknaid, seades kõrged tehnilised nõuded hoonete 

renoveerimisele ja uute hoonete ehitamisele. Kõrged tehnilised nõuded tagavad energia 

säästliku kasutamise.  

 

Hea on see, et valla ja Kredexi toetusel korteriühistud tegelevad hoonete soojustamisega. Mitu 

hoonet on juba soojustatud ja käesoleval ajal mitmed korterühistud tegelevad hoonete soojus-

tamisega. See tagab kaugküttepiirkonna olemasolevate hoonete energia tarbimise üldise 

vähenemise prognoositud piirides 2 – 3% aastas ehk kuni 100 – 150 MWh aastas. 

 

 

  

                                                 
12 Majandus- ja taristuministri määrus 30.06.2015 nr 55 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded. 
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6 Soovituslik tegevuskava 
 

1. Soojuse hinna stabiliseerimiseks viia Raven OÜ Aruküla katlamaja üle hakkpuidu küttele 

paigaldades katlamajasse 1,0 MW võimsusega hakkpuidu katla. Katlamaja üleviimisel 

hakkpuidule taotleda KIK toetust kuni 50% 2016 aastal avatava meetme raames. See 

võimaldab 10 aasta jooksul hoida soojuse hinda piirides 53 – 68 €/MWh (p.2.8.2.5). 

Investeeringu maksumus 500 tuh €. 

 

2. Raasiku kaugküttepiirkond lahutada kaheks lokaalkütte piirkonnaks: Paju tn korterelamud 

ja koolimaja piirkond. Sobiv variant on rajada pelletikütte katlamajade rajamine Paju tn 

korterelamute ja koolimaja juurde. Tarbijate la lokaalsete katlamajade vahelised kaugkütte 

torustikud asendada eelisoleeritud torustikega. Uue kütteviisina võib kasutada ka 

soojuspumpasid. Raasiku aleviku soojustarbijate üleviimisel lokaalküttele taotleda KIK 

toetust kuini 50% 2016 aastal avatava meetme raames. See võimaldab 10 aasta jooksul 

hoida soojuse hinda piirides 62 – 76 €/MWh (p.2.8.2.5). Investeeringu maksumus kuni 

200 tuh €. 

 

3. Jätkata Aruküla piirkonnas maa-aluste kanalis olevate vanade kaugkütte torustike 

asendamist eelisoleeritud torustikega vastavalt tehnilisele vajadusele. Eesmärk on, et kaug-

küttetorustike keskmine vanus ei ületaks 20 aastat ja suhtelised soojuskaod oleksid  

10 – 12%. Selleks on võimalik taotleda KIK toetust kuni 50% 2016 aastal avatava meetme 

raames. Soojusvõrgu kõigi torustike asendamise maksumus kuni 200 tuh €. 

 

4. Eramu Sügise 13 ja Sügise 15 lahutada kaugküttevõrgust ja leida nende kütmiseks teine 

lahendus ka pelletikateldega või soojuspumpadega. Selleks on võimalik soojustarbijate 

üleviimisel lokaalküttele taotleda KIK toetust kuni 50% 2016 aastal avatava meetme 

raames.  

 

5. Uued ja renoveeritavad hooned ehitada selliselt, et nad vastavad vähemalt energiatõhususe 

miinimumnõuetele. Soovitav leida võimalusi ehitada uued hooned liginullenergia 

hoonetena. Sellega vähenevad kulud hoonete küttele ja kokku käidukulud. 

 

6. Raasiku vallal teha valla hoonetele energiaaudit ja energiamärgis ning toetada organisat-

siooniliselt ja nõustamisega korteriühistuid energiamärgiste ja auditite tegemisel ja hoonete 

soojustamisel. Eesmärgiks seada, et enamikul hoonetel oleks energiamärgis ja tehtud 

energiaaudit. Seada eesmärgiks 10 aasta jooksul soojustada pool hoonetest selliselt, et nad 

vastaksid vähemalt energiatarbimise miinimumnõetele. 
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7 Järeldused ja ettepanekud 
 

7.1  Aruküla kaugküttepiirkond 

1. Aruküla aleviku põlevkiviõlil töötavat katlamaja ja kaugküttevõrku käitab Raasiku 

vallale kuuluv Raven OÜ. 

2. Katlamajas Sügise tn 2A on kaks 1995 aastal paigaldatud põlevkiviõlil töötavat katelt: 

Kadrina VK-2,5 võimsusega 2,5 MW ja VK-1 võimsusega 1,5 MW. Katlamaja on 

rahuldavas tehnilises korras. 

3. Aruküla aleviku kaugküttevõrk pikkusega 1,45 km on heas tehnilises seisukorras. 51% 

soojusvõrgust on eelisoleeritud torustik vanusega vähem kui 15 aastat. Keskmine 

soojuse tarbimise erikoormus (tarbimise suhe kaugküttevõrgu pikkusesse) on 

2,3 MWh/m. Kaugküttevõrk on kompaktne suhteliselt väikesel pindalal ja keskmine 

tarbimise suhe kaugküttevõrgu pikkusesse on hea. Selline kaugküttevõrk on jätku-

suutlik Aruküla aleviku kortermajade piirkonna soojusvarustuseks. 

4. Tehnilise arvutuse kohaselt on kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu 14 – 15%. See on 

hea näitaja. Vastavalt tehnilisele vajadusele ja võimalustele tuleb jätkata soojusvõrkude 

renoveerimist. 

5. Konkurentsiameti poolt Aruküla aleviku kaugkütte tarbijatele kinnitatud soojuse 

piirhind 2014 aastal oli 71,24. Seoses põlevkiviõli hinna langemisega on Konkurentsi-

ameti poolt alates 18.02.2015 kinnitatud Aruküla aleviku kaugküttepiirkonna soojuse 

müügihinnaks 54,90 €/MWh. Pikas perspektiivis võib põlevkiviõli ja koos sellega 

põlevkiviõlil töötava katlamaja soojuse hind jälle tõusta. 

6. Lähiaastate soojuse tarbimiseks Aruküla kaugküttepiirkonnas planeerime 3 200 MWh 

ja katlamaja arvestuslikuks soojuse toodanguks 3 800 MWh. Järgmise 10 aasta jooksul 

võib soojuse tarbimine väheneda kuini 20%. 

7. Arvestades heas korras olevat kompaktset soojusvõrku pole Aruküla aleviku tihe-

asustusega kaugkütte piirkonnas otstarbekas üle minna lokaalküttele või laialdasele 

soojuspumpade kasutamisele. Need lahendused on tehniliselt ebaotstarbekad ja kokku-

võttes tarbijatele kallimad. 

8. Arvestades praegust soojuse tarbimist ja katlamaja soojuse toodangut on otstarbekaim 

lahend viia katlamaja üle hakkpuidule paigaldades 1,0 MW võimsusega hakkpuidul 

töötava katla kaugkütte põhikoormuse katmiseks. See võimaldab 95% vajalikust sooju-

sest toota kasutades kütuseks hakkpuitu. 

9. Minnes üle hakkpuidu kasutamisele kütusena on võimalik hoida soojuse hinda stabiil-

sena ka siis kui vedelkütuse hind tõuseb. 

10. Katlamaja üleviimisel hakkpuidule ja investeeringu toetusega 50% on soojuse hind 

10 aasta jooksul piirides 53 – 68 €/MWh. 

11. Praegu on kütuse osa soojuse hinnas 75% ja soojuse hind on väga tundlik põlevkiviõli 

hinna muutumise suhtes. Katlamaja üleviimisel hakkpuidule on kütuse osa hinnas 36%, 

ja soojuse hind pole nii tundlik kütuse hinna muutuste suhtes. 

12. Aruküla Vaba Waldorfkoolis oli kergel kütteõlil töötav katel. Käesoleval aastal 

ühendati kool Lindwood AS küttevõrku ja kool saab sealt soojust. 

13. Aruküla tervisekeskuses on praegu kergel kütteõlil töötav katel. Otstarbekas on seal 

paigaldada pelleteid kütuseks kasutav katel või võtta kasutusele soojuspump. 
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7.2  Raasiku kaugküttepiirkond 

1. Raasiku kaugküttepiirkond saab soojust Mistra-Autex AS põlevkiviõlil töötavast 

katlamajast.  

2. Katlamajas Paju tn 1 on kaks põlevkiviõlil töötavat aurukatelt: Foster Wheeler 

võimsusega 2,3 kW ja 0,65 MW. Katlamaja on rahuldavas tehnilises korras. 

3. Raasiku aleviku kaugküttevõrk pikkusega 1,3 km on halvas tehnilises seisukorras. 

Kaugküttevõrgu torustik on üle dimensioneeritud praeguste soojuskoormuste jaoks. 

Keskmine soojuse tarbimise erikoormus (tarbimise suhe kaugküttevõrgu pikkusesse) 

on 0,17 MWh/m. Kaugküttevõrgu aasta keskmine suhteline soojuskadu on 53%. Selline 

soojusvõrk ei ole jätkusuutlik. 

4. Konkurentsiameti poolt on Raasiku aleviku kaugkütte tarbijatele kinnitatud soojuse 

piirhind 2012 aastast oli 75,36 €/MWh. Tegelikult müüb Mistra Raasiku kaugkütte 

tarbijatele hinnaga 63 €/MWh. Hiljem pole soojuse hinda korrigeeritud. 

5. Raasiku aleviku kaugküttevõrk sellisel kujul ei ole jätkusuutlik ja tuleb edasi minna 

lokaalse soojusvarustusega, lahutades kaugküttevõrgu kaheks: Paju tänava piirkond 

(kaks korterelamut) ja Tallinna mnt ̶ Meierei tänava piirkond (kool, lasteaed, rahvamaja, 

tervisekeskus, kauplus ja elamu).  

6. Paju tänava kahe korterelamu arvestuslik summaarne soojuskoormus on 70 kW ja 

aastane soojuse tarbimine 88 MWh. 

7. Tallinna mnt – Meierei tänava piirkonna summaarne soojuskoormus pärast koolimaja 

juurdeehituse valmimist on kuni 500 kW ja aastane soojuse tarbimine 700 kWh. 

8. Arvestades praegust soojuse tarbimist on otstarbekas mõlemas piirkonnas paigaldada 

pelletitel töötav katlamaja või minna üle soojuspumpade kasutamisele. Samuti tuleb 

uute katlamajade ja tarbijate ühendamiseks paigaldada uued eelisoleeritud kaugkütte 

torustikud.  

9. Vald peab rakendama abinõud vallale kuuluvate hoonete soojustamiseks ja nende 

soojustarbimise vähendamiseks. Samuti toetama korteriühistuid nõu ja tehniliste 

konsultatsioonidega elamute renoveerimisel, energiaauditite ja energiamärgiste 

tegemisel. 
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Lisad 
 

Lisa 1 Aruküla aleviku kaugküttevõrgu skeem 

Lisa 2 Aruküla aleviku soojustarbijad 

Lisa 3 Aruküla aleviku tarbijate ühendustorustike erikoormused 

Lisa 4 Aruküla aleviku kaugkütte soojuse tootmine ja tarbimine 

Lisa 5 Raven OÜ katlamaja plaan 

Lisa 6 Raasiku aleviku kaugküttevõrgu skeem 

Lisa 7 Raasiku aleviku lokaalkütte skeem  

Lisa 8 Raasiku aleviku kaugkütte soojuse tarbimine 

Lisa 9 Raasiku aleviku kaugkütte tarbijad 

Lisa 10 Aruküla aleviku katlamaja hakkpuidule üleviimise tasuvusarvutus 
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Lisa 2 Aruküla soojustarbijad

Aruküla kaugküttepiirkond

Aadress kasutus Ehitusaasta Korruseid Kortereid Küte Vent Soe vesi Kokku

m² kW kW kW kW W/m² MWh kWh/m²

1 Sügise 2a Katlamaja

2 Sügise 2 korterelamu 1979 3 24 2270 C 170 70 240 74,9 222,1 97,8

3 Sügise 4 korterelamu 1980 3 24 2537 170 70 240 67,0 156,2 61,6

4 Sügise 4a korterelamu 330 30 360 156,2

5 Staadioni 1 korterelamu 1978 3 18 1637 130 50 180 79,4 145,4 88,8

6 Staadioni 3 korterelamu 1979 3 12 1270 E 100 34 134 78,7 109,8 86,5

7 Staadioni 4 korterelamu 1986 3 18 1660 F 130 50 180 78,3 102,2 61,6

8 Staadioni 5 korterelamu 1981 3 18 1616 130 50 180 80,4 158,2 97,9

9 Staadioni 6 lasteaed 1980 2 2505 340 20 160 520 135,7 357,0 142,5

10 Staadioni 7 korterelamu 1982 3 18 1628 D 130 50 180 79,9 148,4 91,2

11 Staadioni 9 korterelamu 1982 3 24 2040 200 68 268 98,0 190,3 93,3

12 Staadioni 11 korterelamu 1987 3 18 1604 E 130 50 180 81,0 140,2 87,4

13 Tallinna mnt 24 vallamaja 1974 5 2115 D 190 140 35 365 89,8 294,3 139,1

14 Tallinna mnt 24A korterelamu 2007 3 15 1442 132,5 91,9

15 Tallinna mnt 24B korterelamu 2007 3 15 1442 119,0 82,5

16 Tallinna mnt 26 korterelamu 1976 2 8 768 60 20 80 78,1 71,7 93,4

17 Tallinna mnt 28 korterelamu 1974 2 8 813 60 20 80 73,8 50,3 61,9

18 Tallinna mnt 30 korterelamu 1977 3 18 1637 138 50 188 84,3 155,9 95,2

19 Tallinna mnt 32 korterelamu 1989 3 30 2877 C 0 185,0 64,3

20 Põllu 1 korterelamu 1976 2 8 949 F 68 20 88 71,7

21 Põllu 3 korterelamu 1976 2 8 945 F 60 20 60 63,5 48,8 51,6

22 Põllu 5 Koolimaja 1978 3 3422 C 180 80 110 370 52,6 157,0 45,9

23 Põllu 5 võimla 2003 1 1065 160,5 150,7

24 Sügise 13 eramu 1 1 125,5 17,6 140,2

25 Sügise 15 eramu 2004 1 1 250,8 29,2 116,4

Kokku 286 36618,3 2716 260 937 3893 74,2 3307,8 92,8

Piiri 12 tervisekeskus 1993 2 646 64,6 48,7 75,4

Tallinna 38 Waldorf kool 1771 2 688 68,8 140 203,5

Suletud 

netopind

Energia-

märgis

Arvestuslikud soojuskoormused Kütte 

Erikoormus Tarbimine

Eri-

tarbimine



Lisa 3 Aruküla aleviku tarbijate ühendustorrustike erikoormused

Aruküla kaugküttepiirkond

Ühendustorustik Erikoormus

Aadress kasutus Ehitusaasta Korruseid Kortereid D, mm L, m kW/m

m² W/m² MWh kWh/m²

1 Sügise 2a Katlamaja

2 Sügise 2 korterelamu 1979 3 24 2270 74,9 222,1 97,8 100 120 1,85

3 Sügise 4 korterelamu 1980 3 24 2537 67,0 156,2 61,6 100 40 3,91

4 Sügise 4a korterelamu 156,2

5 Staadioni 1 korterelamu 1978 3 18 1637 79,4 145,4 88,8 40 12 12,12

6 Staadioni 3 korterelamu 1979 3 12 1270 78,7 109,8 86,5 50 40 2,75

7 Staadioni 4 korterelamu 1986 3 18 1660 78,3 102,2 61,6 50 25 4,09

8 Staadioni 5 korterelamu 1981 3 18 1616 80,4 158,2 97,9 50 40 3,96

9 Staadioni 6 lasteaed 1980 2 2505 135,7 357,0 142,5 65 6 59,50

10 Staadioni 7 korterelamu 1982 3 18 1628 79,9 148,4 91,2 70 35 4,24

11 Staadioni 9 korterelamu 1982 3 24 2040 98,0 190,3 93,3 80 32 5,95

12 Staadioni 11 korterelamu 1987 3 18 1604 81,0 140,2 87,4 50 10 14,02

13 Tallinna mnt 24 vallamaja 1974 5 2115 89,8 294,3 139,1 40 140 2,10

14 Tallinna mnt 24A korterelamu 2007 3 15 1442 132,5 91,9 50 18 7,36

15 Tallinna mnt 24B korterelamu 2007 3 15 1442 119,0 82,5 50 11 10,82

16 Tallinna mnt 26 korterelamu 1976 2 8 768 78,1 71,7 93,4 50 4 17,93

17 Tallinna mnt 28 korterelamu 1974 2 8 813 73,8 50,3 61,9 50 10 5,03

18 Tallinna mnt 30 korterelamu 1977 3 18 1637 84,3 155,9 95,2 40 50 3,12

19 Tallinna mnt 32 korterelamu 1989 3 30 2877 185,0 64,3 100 80 2,31

20 Põllu 1 korterelamu 1976 2 8 949 71,7

21 Põllu 3 korterelamu 1976 2 8 945 63,5 48,8 51,6 50 21 2,32

22 Põllu 5 Koolimaja 1978 3 3422 52,6 157,0 45,9

23 Põllu 5 võimla 2003 1 1065 160,5 150,7

24 Sügise 13 eramu 1 1 125,5 17,6 140,2

25 Sügise 15 eramu 2004 1 1 250,8 29,2 116,4

Kokku 286 36618,3 74,2 3307,8 92,8 1436 2,30

Piiri 12 tervisekeskus 1993 2 646 48,7 75,4

Tallinna 38 Waldorf kool 1771 2 688 140 203,5

Eri-

tarbimine

Suletud 

netopind

Kütte 

Erikoormus Tarbimine

80 247

80 109 2,91

0,19



Lisa 4 Aruküla aleviku kaugkütte soojuse tootmine ja tarbimine

Tootmine N.A Toot. Müük N.A.müük

MWh MWh MWh MWh MWh %

september 183 116 59 93,1 54,2 85,5 4,8 8,1%

oktoober 339 274 290 358,8 275,4 340,7 14,6 5,0%

november 474 360 385 506,9 371,4 489,0 13,6 3,5%

detsember 601 466 471 607,4 452,6 583,7 18,4 3,9%

jaanuar 647 674 632 606,7 604,1 579,9 27,9 4,4%

veebruar 612 725 742 626,4 712,3 601,3 29,7 4,0%

märts 562 520 493 532,8 463,6 501,0 29,4 6,0%

aprill 389 377 355 366,3 338,5 349,3 16,5 4,6%

mai 221 183 99 119,6 85,9 103,7 13,1 13,2%

Kokku 4028 3695 3526 3817,9 3358 3634,2 168 4,8%

Tootmine N.A Toot. Müük N.A.müük

MWh MWh MWh MWh MWh %

september 183 143 31 39,7 29 37,1 2 6,5%

oktoober 339 339 323 323,0 310 310,0 13 4,0%

november 474 413 418 479,7 402 461,4 16 3,8%

detsember 601 732 703 577,2 663,8 545,0 39,2 5,6%

jaanuar 647 664 656 639,2 625,9 609,9 30,1 4,6%

veebruar 612 542 567 640,2 541,9 611,9 25,1 4,4%

märts 562 711 490 387,3 470,6 372,0 19,4 4,0%

aprill 389 415 378 354,3 355,4 333,1 22,6 6,0%

mai 221 160 55 76,0 48 66,3 7 12,7%

Kokku 4028 4119 3621 3516,6 3446,6 3346,7 174,4 4,8%

95 -301,3 88,6 -287,5 6,4

2,7% -7,9% 2,6% -7,9% 3,8%

Tootmine N.A Toot. Müük N.A.müük

MWh MWh MWh MWh MWh %

september 183 149 42 51,6 39,8 48,9 2,2 5,2%

oktoober 339 296 279 319,5 263,3 301,5 15,7 5,6%

november 474 377 369 463,9 352,8 443,6 16,2 4,4%

detsember 601 453 431 571,8 410,5 544,6 20,5 4,8%

jaanuar 647 733 666 587,9 641,6 566,3 24,4 3,7%

veebruar 612 478 484 619,7 461,3 590,6 22,7 4,7%

märts 562 466 438 528,2 413,1 498,2 24,9 5,7%

aprill 389 350 281 312,3 258,8 287,6 22,2 7,9%

mai 221 218 84 85,2 72,3 73,3 11,7 13,9%

Kokku 4028 3520 3074 3540,1 2913,5 3354,7 160,5 5,2%

-547,0 23,5 -533,1 8,0 -13,9

-15,1% 0,7% -15,5% 0,2% -8,0%

Tootmine N.A Toot. Müük N.A.müük

MWh MWh MWh MWh MWh %

september 183 133 50 68,8 46,5 64,0 3,5 7,0%

oktoober 339 355 287 274,1 265,2 253,2 21,8 7,6%

november 474 456 433 450,1 392,8 408,3 40,2 9,3%

detsember 601 537 498 557,4 447,2 500,5 50,8 10,2%

jaanuar 647 554 519 606,1 460,9 538,3 58,1 11,2%

veebruar 612 470 500 651,1 442,6 576,3 57,4 11,5%

märts 562 443 391 496,0 355,3 450,7 35,7 9,1%

aprill 389 357 316 344,3 286 311,6 30 9,5%

mai 221 223 123 121,9 106,7 105,7 16,3 13,3%

Kokku 4028 3528 3117 3569,7 2803,2 3208,7 313,8 10,1%

43,0 29,6 -110,3 -146,0 153,3

1,4% 0,8% -3,8% -4,4% 95,5%

Tootmine N.A Toot. Müük N.A.müük

MWh MWh MWh MWh MWh %

september 183 45,5 63,3 42,4 58,9 3,1 6,9%

oktoober 339 294,8 318,8 278,5 301,4 16,3 5,5%

november 474 401,3 475,2 379,8 450,6 21,5 5,4%

detsember 601 525,8 578,5 493,5 543,5 32,2 6,1%

jaanuar 647 618,3 610,0 583,1 573,6 35,1 5,7%

veebruar 612 573,3 634,3 539,5 595,0 33,7 5,9%

märts 562 453,0 486,1 425,7 455,5 27,4 6,0%

aprill 389 332,5 344,3 309,7 320,4 22,8 6,9%

mai 221 90,3 100,6 78,2 87,3 12,0 13,3%

Kokku 4028 3334,5 3611,1 3130,3 3386,1 204,2 6,1%

MWh -409,0 -248,2 -554,8 -425,5

% -11,6% -6,5% -16,5% -11,7%

Vähenemine    4 

aastat

Võrredes 

eelmine aasta

Kuu
Normaalaasta 

kraadpäevad

Kraad-

päevad

Nelja kütteperioodi keskmine 2012/2015

Toodang Müük
Soojuskadu

Võrredes 

eelmine aasta

Kuu
Normaalaasta 

kraadpäevad

Kraad-

päevad

2014/2015

Toodang Müük
Soojuskadu

Võrredes 

eelmine aasta

Kuu
Normaalaasta 

kraadpäevad

Kraad-

päevad

2013/2014

Toodang Müük
Soojuskadu

Kuu
Normaalaasta 

kraadpäevad

Kraad-

päevad

2012/2013

Toodang Müük
Soojuskadu

Kuu
Normaalaasta 

kraadpäevad

Kraad-

päevad

2011/2012

Toodang Müük
Soojuskadu
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Lisa 8 Raasiku aleviku kaugkütte soojuse tarbimine

Kuu

MWh % MWh % MWh % MWh % MWh %

Jaanuar 289 141 148 51,2% 270 129 141 52,2% 309 143 166 53,7% 230 106 124 53,9% 275 130 145 52,7%

Veebruar 290 156 134 46,2% 229 122 107 46,7% 217 111 106 48,8% 203 92 111 54,7% 235 120 115 48,8%

Märts 237 97 140 59,1% 145 124 21 14,5% 184 85 99 53,8% 194 98 97 49,7% 190 101 89 46,9%

Aprill 175 79 96 54,9% 150 74 76 50,7% 162 68 94 58,0% 134 72 62 46,2% 155 73 82 52,8%

Mai 101 92 9 8,9% 50 11 39 78,0% 119 24 95 79,8% 89 47 42 47,2% 90 44 46 51,5%

Juuni 22 5 17 77,3% 0 0 0 0,0% 79 4 75 94,9% 0 0 25 2 23 91,1%

Juuli 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0,0%

August 7 0 7 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 2 0 2 100,0%

September 57 14 43 75,4% 143 13 130 90,9% 136 32 104 76,5% 0 0 84 15 69 82,4%

Oktoober 117 22 95 81,2% 177 65 112 63,3% 168 67 101 60,1% 0 0 116 39 77 66,7%

November 155 40 115 74,2% 216 83 133 61,6% 208 95 113 54,3% 0 0 145 55 90 62,3%

detsember 178 179 -1 -0,6% 218 113 105 48,2% 218 135 83 38,1% 0 0 154 107 47 30,5%

Aasta 1628 825 803 49,3% 1598 734 864 54,1% 1800 764 1036 57,6% 851 415 436 51,2% 1469 684 785 53,4%

Väljast 

KM

Müük 

MWh

Soojuskadu

Keskmine

Väljast 

KM

Müük 

MWh

Soojuskadu Väljast 

KM

Müük 

MWh

Soojuskadu

201520132012 2014

SoojuskaduVäljast 

KM

Müük 

MWh

Väljast 

KM

Müük 

MWh

Soojuskadu



Lisa 9 Raasiku aleviku kaugkütte tarbijad

Raasiku kaugküttepiirkond

Aadress kasutus 3 aastat 3 aastat

m² m³ kW W/m² MWh kWh/m²

1 Paju 1 katlamaja

2 Paju 5 korterelamu 1993 2/8 774 2693 45 58,5 44 56,8

3 Paju 7 korterelamu 1989 2/8 760 2856 48 63,1 44,3 58,3

4 Tallinna mt 19 kauplus 1976 1 1081 6330 106 98,4 97,3 90,0

5 Tallinna mnt 19/3 tervisekeskus 1976 1 388 1607 27 69,6 47,7 122,9

6 Tallinna mnt 21 rahvamaja 1964 1 838 3700 62 74,2 127 151,6

6 Meierei 25 lasteaed 1932/2014 2 1368 6085 102 74,7 85 62,1

7 Meierei 27 kool 1960 2 1865 6535 110 58,9 308 165,1

8 Meierei 27 elamu 1960 1 184 700 12 63,9 24,3 132,1

7258 513 70,6 777,6 107,1

Kooli piirkond 5724 24957 419,3 439,6 689,3 723,8

EritarbimineArvestuslik 

koormus

Eri-

koormus

Ehitus-

aasta

Korruseid/k

ortereid

Suletud 

netopind

Hoone 

maht

Tarbimine
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