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Sissejuhatus 
 

Käesolev uurimis-arendustöö alusel koostatud planeerimisdokumendi „Puhja valla kaugkütte 
võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2026“ koostamist alustati 2016. 
aasta septembris ja aruanne valmis OÜs Hagen&Partners Puhja Vallavalitsuse tellimusel 2016. 
aasta detsembris ja lõplikult 2017. aasta jaanuaris. Projekti rahastati 90% ulatuses Euroopa Liidu 
ühtekuuluvusfondide meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevuse 
„Soojusmajanduse arengukava koostamine" (6.2.3) vahenditest SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse (KIK) vahendusel. 
Arengukava üldiseks eesmärgiks oli koostada Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna 
soojusmajanduse arengukava järgnevaks kümneks aastaks, vaadelda kompleksselt ja hinnata 
antud kaugküttepiirkonda energia- ja kütusevarustuse süsteemide jätkusuutlikkust. Koostatud 
arengukava peab Puhja Vallavolikogu ja –valitsust ning kohalikke kogukondi aitama 
soojusmajandust efektiivsemalt planeerida, määratleda ja ellu viia oma haldusterritooriumil 
arengukavas näidatud suundi ja kujundada kohaliku kogukonna jätkusuutlikku mõtteviisi. 
Käesolevas arengukavas antakse ülevaade Puhja valla arengudokumentide energiamajandust 
puudutavast osast, kirjeldatakse valla soojusvarustussüsteemi osi, analüüsitakse kohalike 
taastuvate energiaressursside kasutusvõimalusi, koostatakse soojuskoormuse kestusgraafikud ja 
hinnatakse kaugküttesüsteemi jätkusuutlikkust ning esitatakse olulisemate energiakandjate 
hinnaprognoosid. Töö tulemusena koostati arendusvariantide tehnilis-majanduslik analüüs (s.h 
toodi välja soojuse hinnad peale rekonstrueerimisi), pakutakse soojusmajanduse edasise 
arendamise suundi ja tegevuskava nende elluviimiseks. Töö olulisimad tulemused esitatakse 
peatükis 2, 3, 4 ja 5. 
Antud arengukava koostamine toimus Puhja valla spetsialistide koostöös Hagen&Partners OÜ 
töögrupiga, kuhu kuulusid: Ülo Kask (Volitatud soojustehnikainsener V, kutsetunnistuse nr 
086076), Villu Vares (soojusenergeetika insener, TTÜ emeriitdotsent) ja Livia Kask (Volitatud 
soojustehnikainsener V, kutsetunnistuse nr 065740). Töö täitjad tänavad Puhja valla vastava ala 
spetsialiste osutatud abi eest lähteandmete saamisel. 
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1 Piirkonna kirjeldus ja arengusuunad 
Tartu maakond piirneb põhjas Jõgeva, lõunas Põlva ja Valga maakonnaga, läänes Võrtsjärvega 
ning idapiir Peipsi järvel on ühtlasi riigipiiriks Venemaaga. 
Tartu maakonna suurim linn on ülikoolilinn Tartu. Maakonnas on lisaks Tartule veel kaks linna 
— Elva ja Kallaste, 28 alevikku ja 319 küla. Tartu linn on Tallinnast 186 km, Jõhvist 130 km ja 
Pärnust 174 km kaugusel. Tartu maakonda läbib Eesti pikim Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa 
maantee ja Tallinn–Valga raudtee. Tartu maakonda jääb Eesti ainus kogu pikkuses (100 km) 
laevatatav jõgi, Võrtsjärve ja Peipsit ühendav Suur-Emajõgi. Ülenurmes asub lennujaam, kust 
toimuvad otselennud Riiga ja Stockholmi (Joonis 1.1). 
Tartu maakond on Eestis rahvaarvult teine ja pindalalt kuues maakond. 83% maakonna 
rahvastikust moodustavad eestlased. 
Tartumaa tähtsamad tööstusharud on elektroonikatööstus, klaaspakettide ja kilepakendite 
tootmine, metallitööstus, mööbli-, toiduainete-, rõiva- ja jalatsitööstus, ehitus. Oluline koht 
Tartumaa ettevõtluses on Tartu Teaduspargil, kus Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlaste 
osalusel luuakse sobiv ettevõtluskeskkond teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekkeks. 
Paljud Tartumaa ettevõtted on tuntud üle kogu Eesti ja rahvusvaheliselt. Näiteks AS A. Le Coq, 
Enics Eesti AS, Saint-Gobain Sekurit Eesti AS, Metec OÜ, Nõo Lihatööstus, AS Ilves-Extra, AS 
Samelin, AS Estiko-Plastar, AS Arens-Mööbel, Kodumaja AS, Salvest AS, Regio AS, Respo 
Haagised AS jt. Tartumaa suurim põllumajandusettevõte on põhiliselt loomakasvatusega tegelev 
AS Tartu Agro1. 

 
Joonis 1.1 Tartu maakond 

                                                
1 Eesti Statistika, http://www.stat.ee/ppe-tartu-maakond 

 

19/10/2016 Tartu maakond - Piirkondlik portree Eestist
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TARTU MAAKOND

Rahvaarv – 145 003
Pindala – 2 994,09 km²
Asustustihedus – 48,4 elanikku km² kohta
Maakonna keskus – Tartu linn
Omavalitsusüksusi – 3 linna ja 19 valda
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Tartu maakond asub kahe suure veekogu — Peipsi ja Võrtsjärve — vahel. Maakond piirneb põhjas Jõgeva, lõunas Põlva ja Valga
maakonnaga, läänes Võrtsjärvega ning idapiir Peipsi järvel on ühtlasi riigipiiriks Venemaaga.

Tartu maakonna suurim linn ja tõmbekeskus tervele LõunaEestile on ülikoolilinn Tartu. Maakonnas on lisaks Tartule veel kaks
linna — Elva ja Kallaste, 28 alevikku ja 319 küla. Tartu linn on Tallinnast 186 km, Jõhvist 130 km ja Pärnust 174 km kaugusel. Tartu
maakonda läbib Eesti pikim Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee ja Tallinn–Valga raudtee. Tartu maakonda jääb Eesti ainus
kogu pikkuses (100 km) laevatatav jõgi, Võrtsjärve ja Peipsit ühendav SuurEmajõgi. Ülenurmes asub lennujaam, kust toimuvad
otselennud Riiga ja Stockholmi.

Tartu maakond on Eestis rahvaarvult teine ja pindalalt kuues maakond. 83% maakonna rahvastikust moodustavad eestlased.

Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool annavad haritud spetsialiste tervele Eestile ja teistele riikidele ning on au sisse tõstnud
teadmistepõhise majanduse Tartumaal tervikuna. Tartus asub Eesti vanim teater Vanemuine.

Tartumaa tähtsamad tööstusharud on elektroonikatööstus, klaaspakettide ja kilepakendite tootmine, metallitööstus, mööbli,
toiduainete, rõiva ja jalatsitööstus, ehitus. Oluline koht Tartumaa ettevõtluses on Tartu Teaduspargil, kus Tartu Ülikooli ja Eesti
Maaülikooli teadlaste osalusel luuakse sobiv ettevõtluskeskkond teadus ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekkeks.

Paljud Tartumaa ettevõtted on tuntud üle kogu Eesti ja rahvusvaheliselt. Näiteks AS A. Le Coq, Enics Eesti AS, SaintGobain
Sekurit Eesti AS, Metec OÜ, Nõo Lihatööstus, AS IlvesExtra, AS Samelin, AS EstikoPlastar, AS ArensMööbel, Kodumaja AS,
Salvest AS, Regio AS, Respo Haagised AS jt. Tartumaa suurim põllumajandusettevõte on põhiliselt loomakasvatusega tegelev AS
Tartu Agro.

Tartumaa loodusele annavad rahvusvahelise tähtsuse Eesti suurim deltasoostik Emajõe suursoo ning Emajõe ülemjooksul
looklevad vanajõed ja laiuvad taastatud luhaalad, mis on elupaigaks kaitsealustele lindudele ja taimedele.

Tartu maakonna tähtsamad vaatamisväärsused on Jaani kirik ja kultuurikvartal, Toomemägi ja Tartu Ülikooli peahoone Tartu linnas,
Eesti Põllumajandusmuuseum, Peipsiäärsed vene vanausuliste ridakülad (Kolkja, Kasepää, Varnja), Alatskivi loss, Tõravere
Observatoorium ja Eesti Lennundusmuuseum.

Uuendatud: 26. september 2016
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Puhja vald asub Eesti keskosas, Tartumaa lääneosas ja lõunapool Emajõge. Vald paikneb Tartust 
25 km Viljandi suunas, piirnedes Laeva, Rannu, Kolga-Jaani, Tähtvere, Nõo ja Konguta vallaga. 
Valla pindala on 166,1 km2. 

Vallas on 19 asulat, sealhulgas 2 alevikku ja 17 küla. Rahvastiku tihedus on 13,6 in/km². Neli 
suuremat asulat moodustavad ca 71% kogu valla elanikest. Suurima elanike arvuga asulad on 
Puhja alevik (902), Ulila alevik (282), Rämsi küla (229) ja Mõisanurme küla (184), 
ülejäänud asulates jääb elanike arv alla saja (Joonis 1.2). 
Suur osa valla territooriumist on kaetud soodega. Valla lääneosas on Sangla soo, idaosas 
Laugesoo. Põhjaosas, Emajõe ülemjooksul, on luhad, sood ja metsad. Siinsed sood kuuluvad 
geneetiliselt Sangla soostikku, üldpindala 33 300 ha. Suuremad sood on valla lääneosas asuv 
Sangla soo (osa sellest) ning idaosas asuv Laugesoo (Ulila). Teised sood on Vilka, Keeri ja 
Siberinurme soo.2 

 
Joonis 1.2 Puhja vald 
 

1.1 Piirkonna iseloomustus 
01.01.2016. aasta seisuga elas Puhja vallas 2 226 inimest, mis moodustab maakonna 
elanikkonnast 1,5% (Tabel 1.1)3. 

Puhja valla rahvastiku soolis-vanuselise koosseisust ja selle muutumisest annab pildi Joonis 1.34. 
Rahvaarvu vähenemine on seotud eelkõige väljarändega, samuti negatiivse iibega. Rahvaarvu 
kahanemist on mõjutanud valla kodanike ametlik tööle ja elama asumine välisriikidesse, kõige 
enam Soome Vabariiki. Valla elanikest 50,4% on mehed ja 49,6% naised. Rahvastiku 

                                                
2 Puhja valla koduleht, http://www.puhja.ee/index.php?page=98& 
3 http://www.stat.ee/ppe-50415 
4 http://www.stat.ee/ppe-50953  
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taastootmise potentsiaali ja majandusliku kandevõime seisukohalt omab olulist tähtsust elanike 
vanuseline koosseis5. 

Rahvastiku tihedus on 13,6 in/km². (Joonis 1.4). Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli 2015. 
aastal 901,48 €. 

Rahvaarv on vähenenud kõigis kolmes suuremas asulas Puhjas, Ulilas ja Rämsis. Elanikkond on 
kasvanud eelkõige Tartu suhtes soodsa asendiga Tartu - Viljandi maantee äärsetes külades. 

 

 
Joonis 1.3 Puhja valla rahvastikupüramiid, 1.01.2016 

                                                
5 Puhja valla arengukava 2015-2022, Puhja 2015.a. 
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Joonis 1.4 Puhja valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011 

 

Tabel 1.1 Valik statistilisi  andmed Puhja valla sotsiaal-majandusliku ja 
demograafilise olukorra kohta6 

Näitaja 2012 2013 2014 2015 2016 
Rahvaarv, 1. jaanuar 2246 2252 2233 2219 2226 
Elussünnid 24 24 23 17  
Surmad 22 25 26 27  
Sisseränne 60 50 83 70  
Väljaränne 68 65 94 98  
Ülalpeetavate määr 55,8 57,8 57,5 58,7 56,5 
Demograafiline tööturusurveindeks 0,75 0,75 0,74 0,79 0,80 
Põhitegevuse tulud kokku 1864,3 1995,1 2057,8 2261,8  

füüsilise isiku tulumaks 922,9 1007,3 1062,8 1166,3  
Põhitegevuse kulud ja 
investeerimistegevuse väljaminekud kokku 

1770,7 2060,6 2447,7 2026,3  

üldised valitsemissektori teenused 187,1 192,4 190,1 220,5  
majandus 144,9 196,4 653,5 196,0  
vaba aeg, kultuur ja religioon 150,6 194,9 225,7 182,9  

                                                
6 http://www.stat.ee/ppe-50415 
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Näitaja 2012 2013 2014 2015 2016 
haridus 1035,6 1091,3 1162,0 1196,8  
sotsiaalne kaitse 212,8 337,8 167,2 190,2  

Toimetulekutoetused  eurot 25141,4 18245,0 14600,0 18986,0  
Registreeritud töötud 56 48 44 51  
Äriühingud 74 80 84   
Müügitulu, miljonit eurot 20,57 18,40 11,25   
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 769,31 814,94 847,19 901,48  
Brutotulu saajad keskmiselt kuus 794 816 805 782  
Kasutusse lubatud      

eluruumide pind, m² 285 355 0 326  
mitteelamute suletud netopind, m² 156 79 967 181  
Koolid 1 1 1 1  
Õpilased 236 226 224 208  

Üldkasutatavad rahvaraamatukogud 3 3 3 3  
lugejaid 889 886 836 792  

 
Ettevõtlus 

Puhja valla suurimaks tööandjaks on Puhja Vallavalitsus. Valdavalt tegutsevad Puhja valla 
ettevõtlussektoris alla 10 töötajaga mikroettevõtted. Vallas asuvatest ettevõtetest on suurim 
turbatootmisega tegelev Peat Mill OÜ, kus töötab üle 30 inimese. Üle 10 töötajaga ettevõtetest 
on vallas esindatud OÜ Lutsuland 25 ja OÜ Heko Põld 21 töötajaga7. 

Suur hulk inimesi käib tööl Tartus või Elvas, mis näitab sobivate töökohtade puudumist 
kohapeal. Väljaspool Puhja valda on suurimad tööandjad valla elanikele Enics Eesti AS, SA TÜ 
Kliinikum , Tartu Linnavalitsus, Elva Tarbijate Ühistu, Tartu Ülikool jne. 
Elamumajandus 

Peaaegu pooled valla elanikest elavad kortermajades, vallas on kokku ca 600 korterit. 
Korteriühistud on moodustatud Puhja alevikus, osaliselt Rämsi külas ja Ulila alevikus. 
Probleeme nii heakorra kui ka kommunaalmajanduse küsimustes on kortermajades, kus ühistuid 
moodustatud ei ole. Elamuehitus on aktiviseerunud Puhja–Viljandi–Kilingi–Nõmme maantee 
lähedusse jäävates asulates6. 
Energiamajandus 

Puhja aleviku kaugküttevõrgu soojuse tarbijaid varustab soojusega Peat Mill OÜ 
(pankrotistunud Sangla Turvas AS varade uus omanik). Peat Mill OÜ briketitehas asub aleviku 
piirest väljaspool ja soojus juhitakse aleviku kaugküttevõrku peamagistraali kaudu. 
Alevikus on kehtestatud kaugküttepiirkond. Aastane soojuskoormus on 3 600 – 4 000 MWh. Nii 
katlamaja kui kaugküttevõrk kuuluvad OÜle Peat Mill. Kehtiv soojuse piirhind on ~63 €/MWh, 
tänane reaalhind on 43 €/MWh ilma käibemaksuta. 

Ulila alevik. Varem varustati soojaga aleviku kaugkütte tarbijaid masuudikatlamajast. Tänasel 
päeval on kaugküttekatlamaja ja kaugküttevõrk likvideeritud. Endised kaugküttel hooned on üle 
viidud lokaal- või kohtküttele, kus kasutatakse kütmiseks soojuspumpi, kaminaid, ahje ja 
pioneerpliite või otsest elekterkütet. Hoonetes puuduvad keskküttesüsteemid. Osades elamutes 
on moodustatud korteriühistud. Vallale kuulub endine koolihoone, milles tegutsevad Ulila 
keskus ja Puhja raamatukogu Ulila haruraamatukogu, kus on osalt elekterküte ja osalt köetakse 
maasoojuspumbaga. Ühe KÜ hoone on värskelt renoveeritud. 

                                                
7 Puhja valla arengukava 2015-2022, Puhja 2015.a. 
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Rämsi küla. Korruselamud on ka olnud omal ajal kaugküttel. Rämsist Ulilasse on umbes 3 km. 
Nende kahe asula ühendamine kaugküttetoruga ei ole majanduslikult põhjendatud (kuigi seda on 
kaalutud). Kaugküttesüsteemiga võiks ühendada kuni 8 – 9 elamut (18 krt ja väiksemad). Lisaks 
neile oleks huvikeskus ja perspektiivne tööstusala. Osades elamutes on säilinud 
keskküttesüsteemid (ridaelamutes). 

1.2 Kohaliku omavalitsuse võimekus 
Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks (KOV-indeks) näitab linna või valla erinevate võimete 
summat (nt kvantitatiivne võimekus ehk ressursid, süsteemi mitmekesisus, suhteline võimekus) 
ehk kohalike omavalitsuste üksuste potentsiaali midagi ära teha8. 10. oktoobril 2014. a toimus 
Geomedia OÜs valminud kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi avaldamine. Töö tulemusena 
on kohalike omavalitsusüksuste kohta loodud ühtsetest andmedefinitsioonidest lähtuv 
andmekogu, mis hõlmab aastaid 2005 – 2013. Kokku on näitajaid 29 ja nende põhjal on alates 
2005. aastast võimalik analüüsida linnades ja valdades toimuvaid arenguid. 

Iga KOV saab oma tulemusi võrrelda teiste omavalitsustega ja vastavalt sellele määrata oma 
arengu seisu, jälgida selle dünaamikat aastate lõikes ja vajadusel kavandada arengustrateegia 
muutmist. 2011. aastal oli Puhja valla võimekuse indeks 43,3, millega oldi tol ajal 226 valla 
hulgas 175 kohal (Joonis 1.5). 

 
Joonis 1.5 Puhja valla võimekuse indeks9 
Kahjuks ei ole Siseministeeriumi kodulehel varem asunud andmekogu enam leitav ja seda 
ilmselt ei täiendata iga-aastaselt. 

1.3 Pikaajaline eesmärk, mille raames käsitletakse 
sotsiaalmajanduse, elamumajanduse, ettevõtluse arenguid ja 
soojusmajanduse juhtimist KOVi tasandil 

Järgnevalt tuuakse välja Puhja valla üldised arengueesmärgid valdkondade kaupa, mida on 
kirjeldatud valla arengukava ja valla üldplaneeringu dokumentides. 
Energiamajanduse arengu eesmärgid ja ülesanded on järgmised: 

• Taristu rajamine ja kommunaalteenuste toimimise tagamine 
• Keskkonnasäästlike põhimõtete järgimine tegevuste kavandamisel 

Elamumajanduse areng. Elamumajanduse arengu eesmärgid ja ülesanded on järgmised: 

                                                
8 http://geomedia.ee/moiste/  
9 http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/KOV-indeks/#story=0  
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• Uute elukohtade loomine 
Ettevõtluse arengu eesmärgid ja ülesanded on järgmised: 

• Valla, kogukonna, vabaühenduste ja ettevõtjate ühine tegutsemine 
• Ettevõtluskeskkonna arendamine 
• Elujõulised piirkonnad ja kvaliteetne elu- ning ettevõtluskeskkond 

Soojusmajanduse juhtimine KOVi tasandil 

Soojusmajanduse valdkond on vallavanema kureerida. Volikogu kinnitab valdkonda puudutavad 
dokumendid (soojusmajanduse arengukava, kaugküttepiirkonnad ja nende muutmine jms). Puhja 
alevikus on kehtestatud kaugküttepiirkond. Nii katlamaja kui kaugküttevõrk kuuluvad OÜle Peat 
Mill. Kehtiv soojuse piirhind on ~63 €/MWh, tänane reaalhind on 43 €/MWh ilma 
käibemaksuta. 

1.4 Soojuse hind ja tarbijate maksevõime 
Soojuse hind kaugküttetarbijatele on 43 €/MWh + KM. 
Puhja valla palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli 2015. aastal 901,48 €. Statistikaameti 
kodulehel olevas tabelis (Tabel 1.2) puuduvad andmed hilisemate aastate kohta. 

Kui võtta elamute eluruumide pinna normaalaasta küttesoojuse erikasutuseks 120 kWh/(m2a), 
siis nt 56 m2 korteri omanik peaks aastas soojuse eest tasuma 120*56*51,6/1000 = 347 eurot, 
mis teeb vähem kui töötaja neto kuupalk (~729€/k), see on umbes 4% töötava elaniku keskmisest 
palgatöö sissetulekust. Kui peres teenivad kaks inimest, siis soojuse osakaal on pere eelarves 
väiksem, kuid üksikul pensionäril võib see moodustada olulise osa aastasest sissetulekust. 
Keskmise elaniku järgi vaadates ei tundu tasu aastase soojuse eest olevat väga suur, kuid elanike 
sissetulekud võivad olla asulati ja töökoha järgi väga erinevad ning mõnedele võib tasu aastase 
soojuse eest olla ka märksa suurem. 

Võrreldes Euroopa 28 riigiga, on Eestis majapidamiskulude osakaal (ligi 18 % keskmisest 
sissetulekust ning vähem kui 60 % Eesti keskmisest sissetulekust teenivatel inimestel ligi 35 % 
sissetulekust) alla ELi keskmise (vastavalt 22 % ja 41%). Euroopa võrdluses on välja toodud 
positiivsena laialtlevinud kortermajade majandamisel tegutsevaid korterühistuid ning 
negatiivsena hoonete väga suur energia kasutus, suured maksuvõlad10. 

1.5 Võimalikud arengud kütuste tarbimises, kütuste hinna 
prognoosid 

1.5.1 Kütuste tarbimise struktuur ja muutused Eesti soojusmajanduses 
Kütuste tarbimine soojuse tootmiseks (katlamajades ja elektrijaamades) ajavahemikul 2005-2014 
on kergelt langeva trendiga, jäädes piiridesse 10,3 TWh (10 318 GWh) 2014. aastal ja 14,7 TWh 
(14676 GWh) 2011. aastal. 2014. aastal tarbiti kütuseid ca 24% vähem (primaarenergia järgi) kui 
2005. aastal (Joonis 1.6.)11, kuid arvesse võtta tuleb ka 2014. aasta sooja talve mõju. 2014. aastal 
oleme jõudnud kütuste tarbimises kriisiaegsele tasemele (aastad 2008 – 2009). 

                                                
10 Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Aruande tööversioon, 1. detsember 2015. 
Arengufond, 2015. 
11 Eesti Statistika 
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Joonis 1.6 Kütuste tarbimise trend soojuse tootmiseks 2005 – 2014, GWh 
 

  

Joonis 1.7 Kütuste tarbimise struktuur soojuse tootmiseks aastatel 2005 ja 
2015  

Kui võrrelda soojuse tootmiseks tarbitud kütuste struktuuri aastatel 2005 ja 2015, siis võib 
vaadeldud ajaperioodil täheldada päris suuri muutusi. Nimelt on viimastel aastatel, võrreldes 
varasemate aastatega, vähenenud kõigi fossiilsete kütuste tarbimine ja suurenenud biokütuste 
tarbimine soojuse tootmiseks. Alates 2013. aastast on lisandunud ka üks uus energiaallikas – 
jäätmekütus, mida põletatakse Iru Elektrijaama jäätmepõletusplokis – bilansis ~3% 2014. aastal 
(Joonis 1.7.)12. 

Kokkuvõtvalt võib kütuste tarbimisel Eestis täheldada järgmisi trende: 
1. Kütuste kasutamine energia (elekter, soojus) tootmiseks on vähenenud ja eeldatavalt väheneb 

veelgi.13 Joonis 1.6. näeme kütuste kasutuse vähenemist soojuse tootmisel perioodil 2005-

                                                
12 Eesti Statistika 
13 ENMAK, www.energiatalgud.ee 
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2014. Joonis 1.8 on esitatud soojuse kasutuse muutuse stsenaariumid kuni 2050 aastani ja 
Joonis 1.9. elektri kasutuse muutuse stsenaariumid samas perspektiivis.14 Elektritarbimine 
jääb pigem stabiilseks või kasvab õige pisut, samas soojusekasutus on languses igas sektoris. 

2. Fossiilsete kütuste kasutus väheneb, suureneb taastuvate energiaallikate kasutamine energia 
muundamisel, seda nii elektri kui soojuse tootmisel. Joonis 1.7 esitatud võrdlusel näeme, et 
kui 2005. aastal oli puitkütuste osakaal soojuse tootmisel 21%, siis 2015. aastal juba 39%. 
Huvitav, et turbakasutus ei ole sel ajavahemikul muutunud, olles stabiilselt 3%. 

3. Jätkub puitkütuste katlamajade rajamine ja vanade fossiilkütuste katlamajade üleviimine 
puitkütustele (KIKi toetusmeetmed ja vastav määrus). 
 

 

Joonis 1.8 Soojuse tarbimise stsenaariumid kuni aastani 2050 

 

 

Joonis 1.9 Elektri tarbimise stsenaariumid kuni aastani 2050 

 

                                                
14 http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Energiatarbimine&menu-1 
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1.5.2 Kütuste hinnaprognoosid 
Käesolevas töös vaadeldakse vaid energeetikas kasutatavate vedelkütuste (ka maagaasi, kui 
vedelkütustest sõltuva kütuse) ja hakkpuidu kui peamise kodumaise energeetilise kütuse hindu ja 
nende muutumise tendentse. 
Nafta ja maagaas 

Järgnevalt on esitatud Joonis 1.10. (vt ka Joonis 1.10 A ja 1.11) ühe olulisima kütuste globaalse 
hinnakujundaja, nafta, lähima 10 aasta hinna muutuse Maailmapanga prognoos (nafta hind 
dollarites barreli kohta). Joonis 1.12. on esitatud teise olulise kütuse, maagaasi, mis mingil 
määral sõltub nafta hinnast, Maailmapanga hinnaprognoos aastani 2020.15 

 

 
Joonis 1.10 Toornafta hinna prognoos aastani 2025, US$/bbl [World Bank, Oct, 

2015]. 1 bbl = 159 l 

 

  
Joonis 1.10 A:  Nafta hinna muutus 11.2015 kuni 02.2016 [http://www.oil-

price.net/en/articles/20-dollar-oil-price-and-six-trends.php] 

                                                
15 http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets. 
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Joonis 1.11 Nafta hinna muutus vahemikus september 2016 kuni veebruar 

2017 [http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx] 
Viimased prognoosid ei näe ette lähiaastatel nafta hinna tõusu üle 55-57 US$/bbl. 

 
Joonis 1.12 Maagaasi hinna prognoos aastani 2020, $/mmbtu ja $/MWh 

[World Bank, Oct, 2015] 

Siinjuures tuleb silmas pidada, et Maailmapanga hinnad hinnaprognoosis on alati madalamad kui 
kütuse hind konkreetses riigis, kuna ei sisalda riiklikke makse (näit aktsiis, jne). 

Kokkuvõtlikult võiks öelda, et maagaasi hind jääb nii IMF kui ka Maailmapanga prognoosides 
reaalhindades samaks nagu on täna, nominaalhindades võib olla täheldatav ca 1,5%-line kasv 
aastas, mis on aga pigem tingitud inflatsiooni kasvuprognoosist. 
Võttes arvesse eelöeldut võiks Eesti Statistikaameti (ES) poolt avaldatud hinnastatistika alusel 
konstrueerida Eestile kohalduva riikliku maagaasi hinnaprognoosi (vt Joonis 1.13). Joonis 1.13. 
esitatud maagaasi hind EUR/MWh ei sisalda käibemaksu. Maagaasi hind 2013. ja 2014. aastal 
on Eesti keskmine, 2015. aasta hind on tegelikult 8 kuu keskmine ja saadud ES 
lühiajastatistikast, mis hõlmab kütuste hinda vaid energiaettevõtetes. Arvestades kütuste 
aktsiisipoliitikat Eestis (Tabel 1.2.), hakkavad tulevikus tõusma nii maagaasi kui kerge kütteõli 
hinnad.  
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2016. aasta alguse naftahind, sellega seoses maagaasihindki, on aga langenud juba alla 30 USD 
barrelilt ning paljud analüütikud arvavad, et see niipea oluliselt ei tõuse, olevat veel 
languseruumigi. See näitab, et tegelikke naftahindu pikaks ajaks ette prognoosida on üsna 
tänamatu. 

Tabel 1.2 Maagaasi aktsiis Eestis,  € /tuh m3 

Tähtaeg €/tuh m3 
Kuni 31.12.2015 28,14 
Alates 01.01.2016 33,77 
Alates 01.01.2017 40,52 

 

 
Joonis 1.13 Maagaasi hinna prognoos Eesti kohta 
 

Euroopa Liidus ja s.h Eestis on kliimapoliitika raames võetud pikaajaline suund taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtmiseks energiamajanduses ja transpordis. See tähendab ka seda, et 
suureneb biokütuste osakaal Eesti energiabilansis. Teine oluline mõjur on viimasel ajal 
muutunud poliitiline olukord, kus EL soovib suurendada kohalike energiaallikate (s.h tahkete 
biokütuste) kasutuselevõtmist energiamajanduses, et vähendada sõltuvust Venemaalt tarnitavast 
maagaasist. Viimati nimetatud suund võib taas tuua turba, kui kohaliku küttematerjali (kuigi ELi 
mõistes fossiilne ehk mittetaastuv kütus), kasutamise laienemise. Iseasi, kas kasutuse võtmiseks 
biokütuste kõrval ka mingeid toetusskeeme pakutakse. 

Puitkütused 
Kui osa eksperte arvavad, et nafta hind jääb madalaks pikemaks ajaks, siis PIRA Energy Groupi 
asutaja Gary Ross seda arvamust ei jaga. Tema hinnangul jõuab nafta hind kindlasti lähema viie 
aasta jooksul taas 100 dollarini barreli eest.16 
Kui võrrelda puidu hinna konkurentsivõimet nafta hinnaga, siis eelkõige sõltub see nafta hinna 
tasemest, sest puidu hind on palju stabiilsem (väiksema volatiilsusega). 2015. aasta teises 
kvartalis oli keskmine nafta hind17 esimese kvartaliga võrreldes 19,5% kallim (Joonis 1.14.). 

                                                
16 Äripäev 22.07.2015 
17 Aritmeetiline keskmine hind, mis on arvutatud keskmiste nädala hindade alusel 
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Jätkunud on nii dollari kui küttepuidu kerge kallinemine. Kvartaliga on dollar euro suhtes 
kallinenud ligi 1%18 ning küttepuit on odavnenud 0,6%,19 mis mõlemad täiendavalt tõstavad 
puidu konkurentsivõimet nafta hinna suhtes. 
Võttes arvesse eelpooltoodut, on puidu konkurentsivõime nafta suhtes 2015. aasta teises 
kvartalis, võrreldes eelmise kvartaliga, kasvanud enam kui viiendiku (21%). Aastaga on puidu 
konkurentsivõime nafta hinna suhtes langenud ligi 27%20. 
 

 
Joonis 1.14 Nafta ja puitkütuste hinna võrdlus  

 

Võrdluse tegemisel aluseks võetud: 1 barrel naftat võrdub 0,136 t naftat võrdub 0,136 toe; 1t 
puitu võrdub 2 tm puitu võrdub 0,22 toe (allikad: nafta hind - www.plus500.ee, puiduhind - 
KEM hinnastatistika).21 

Tabel 1.3-s esitatakse viimase viie aasta aastakeskmised puitkütuste hinnad ja joonisel (vt Joonis 
1.15) soojuseettevõtetes kasutatava hakkpuidu hinnaprognoos aastani 2025. Segapuudest ja 
raiejäätmetest valmistatud hakkpuidu aasta keskmiseks kütteväärtuseks on võetud 0,75 
MWh/pm3 (suhtelise niiskuse 45% juures).22 

 

 

                                                
18 Aritmeetiline keskmine hind, mis on arvutatud keskmiste nädala hindade alusel 
19 Arvutatud kuude aritmeetilise keskmise hinnana 
20 www.plus500.ee 
21 KEM – Keskühistu Eramets 
22 Puitkütus. Ü. Kask, P. Muiste, V. Vares. EBÜ, 2014. 



Puhja valla soojusmajanduse arengukava 2017 – 2026 

OÜ Hagen&Partners, 2016 – 2017  19/57 

Tabel 1.3 Ettevõtetes tarbitud kütuse keskmine maksumus 23 

Puitkütuse liik 2011 2012 2013 2014 2015 
Küttepuud, €/tm 24,17 25,57 23,81 26,74 25,10 
Hakkpuit, €/pm³ 12,97 15,84 12,42 11,58 11,23 
Hakkpuit, €/MWh 17,29 21,12 16,26 15,44 14,97 

 

 
Joonis 1.15 Eesti ettevõtetes kasutatava hakkpuidu hinnaprognoos 
 

Joonis 1.15-l on esitatud Eesti ettevõtetes kasutatava hakkpuidu keskmised hinnad aastatel 2011 
kuni 2015 (2015. a kohta on 8 kuu keskmine hind) ja hinnaprognoos kuni aastani 2025. 2011. ja 
2012. aasta kõrgem hind oli tingitud peamiselt hakkpuidu laialdasest kasutusest põlevkiviga 
koospõletamisel Balti Elektrijaamas. Osa hinnatõusu oli põhjustatud ilmselt ka ažiotaažist 
puitkütuste turul. Lähiajal võib mõnevõrra puitkütuse hinda, peale inflatsiooni, tõsta ka 
puitkütuste kasutuse suurenemine seoses vedel- ja gaaskütusel olevate katelde üleviimisega 
puitkütustele (kuigi 2015. aasta lõpu vedelkütuse ja gaasi hinnad seda eriti ei motiveeri). Teine 
tegur, mis võib hinnatõusu hakata mõjutama on Narva Elektrijaamad OÜ kavatsus hakata taas 
põletama põlevkivi koos biokütustega (peamiselt puitkütuseid). Proovitakse ilmselt ka jäätmete 
(jäätmekütuse) koospõletamist. 

Ei ole tõenäoline, et lähiajal võiks järsult kasvada teise üha laiemat kasutust leidva kodumaise 
biokütuse - puitpelletite – hind. See kütus on maailmas vabalt kaubeldav ja ei ole põhjust 
prognoosida selle hinna järsku muutust. Eestis on viimsel ajal hind pigem stabiliseerunud ja 
olenevalt asukohast, kogusest ja kvaliteedist saab puitpelleteid osta hinnaga 160 – 180 €/t (big-
bag) või 200 – 220€/t puhurautoga kohaletoimetamisega. Loomulikult esineb mõnedel tarnijatel 
veidi kõrgemaid hindu. 

 
 

1.6 Eesti pikaajaline energia- ja kliimapoliitika 
Järgnevalt refereeritakse dokumenti „Eesti energiamajandus 2015”. Eesti Arengufondi aruanne, 
2015, Tallinn24 (üldeesmärgid, visioon, soojusmajandus, elamumajandus). 

                                                
23 Statistika andmebaas, tabel KE08. 
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Eesti energiamajanduse üldeesmärk on tagada tarbijatele turupõhise hinna ja kättesaadavusega 
energiavarustus, mis on kooskõlas ELi pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega, 
samas panustades Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise 
konkurentsivõime kasvu. 

Eesti energiamajanduse pikaajaline visioon aastaks 2050 on kirjeldatud ENMAK 2030 eelnõus. 
Alljärgnev tekst on väljavõte eelnõust 13.12.2015 seisuga.25 Eesti kasutab aastal 2050 oma 
energiavajaduse rahuldamiseks peamiselt kodumaiseid ressursse, mitte ainult elektri-, vaid ka 
soojuse tootmises ja transpordisektoris. Energiasektoris tehtud investeeringud on kaasa toonud 
kohalike fossiilsete primaarkütuste kasutamise efektiivsuse kahekordistumise, võrreldes tänase 
tasemega. Vastavalt dokumendis „Euroopa Liidu Energia Teekaart 2050“ sätestatud 
eesmärkidele on süsinikdioksiidi heitmete tase energiasektoris vähenenud enam kui 80 protsenti 
(võrreldes 1990. aasta tasemega). Väljakujunenud regionaalsel gaasiturul on Eesti kohalikku 
päritolu gaaskütused konkurentsivõimelised ning nende tootmismaht võimaldab vajadusel katta 
kuni kolmandiku Eesti gaasi tarbimisest. Eestist on kujunenud Põhja-Balti energiaturul moodsaid 
ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid kasutav energiat eksportiv riik. Eesti energeetiline 
sõltumatus ja selle pikaajaline kindlustamine on riigi elanike majandusliku heaolu, riigis 
tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime ja Eesti energiajulgeoleku peamine alustala. 
Samal ajal kui kulud biomassile, elektrile ning mootorikütustele (mootoribensiin ja diislikütus) 
suurenesid, vähenesid lõpptarbijate kulud kaugküttesoojusele ning fossiilsetele katlakütustele. 
2013. aastal oli Eesti Euroopa Liidu liikmesriikidest madalaima energiasõltuvusmääraga. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti energiamajandus on viimastel aastatel märkimisväärselt 
arenenud ning on mitmete indikaatorite alusel ELi liikmesriikide hulgas esimeste seas26. 

Energiamajanduse keskkonnamõjusid oli perioodil 2010 – 2014 mõlemasuunalisi. 
Positiivsetest mõjudest saab välja tuua taastuvate ja kütusevabade energiaallikate osakaalu 
suurenemist primaarenergia tarbimises võrreldes fossiilkütustega. Negatiivne on 
kasvuhoonegaaside suurenenud heide ning atmosfääri peenosakeste PM2.5 suurenenud keskmine 
sisaldus suuremate linnade välisõhus ja sellega eeldatavalt kaasnev negatiivne tervisemõju. Eesti 
positsioon World Energy Council’i poolt koostatavas energia jätkusuutlikkuse indeksis on 
langenud. 
Soojusmajanduse põhilised väljakutsed on soojusmajanduse jätkusuutlikkuse tagamine 
(täiendavate investeerimis- ja tegevustoetuste vajaduse vähendamine) ning kodumaiste ja 
taastuvate kütuste osakaalu suurendamine soojuse tootmisel. Soojuse tootmine vähenes 2014. 
aastal nii katlamajades (langus 8% vs 2010) kui ka lõpptarbijate lokaalsetes katelseadmetes 
(langus 10% vs 2010). Sealjuures suurenes kaugküttesoojuse tootmisel biomassi kasutamise 
osakaal 38 protsendini (langus 13% vs 2010) ning maagaasi osakaal vähenes 42 protsendini 
(langus 6% vs 2010). Lähiaastatel väheneb maagaasi osakaal kaugküttes veelgi, tulenevalt 
biomassile ülemineku jätkuvast trendist. Kaugküttesoojuse hinnatõus on odavamate kütuste 
kasutuselevõtu abil peatunud, kuid soojuse tarbimise vähenemise tulemusena hakkab tarbija 
jaoks suurenema võrguteenuse osa. Jätkusuutmatutes kaugküttevõrkudes on üheks hinnatõusu 
leevendavaks lahenduseks soojuse ühistuline tootmine kohalikest ressurssidest. 
Elamumajanduses on valdkondlikeks väljakutseteks elamufondi madal energiatõhusus ning 
probleemiks sisekliima standardile mittevastavus. Mitmesuguste uuringute tulemusena on 
selgunud, et elanikel puudub ilma täiendava toetuseta majanduslik motivatsioon kestlikuks ning 
energiatõhusamaks rekonstrueerimiseks. Sealjuures on rekonstrueerimisega vaja tegeleda nii 

                                                                                                                                                       
24 http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/EAF._Eesti_energiamajandus_2015.pdf  
25 ENMAK 2030 eelnõu (13.02.2015) alusel 
26 Võrreldavad andmed 2014. aasta kohta polnud analüüsi koostamise hetkel (11.2015) kättesaadavaks tehtud 
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korterelamutes kui ka väikeelamutes. Korterelamute ning väikeelamute rekonstrueerimise 
hoogustamiseks on vaja toetusi mahus 95 miljonit eurot aastas. Perioodil 2014–2020 on 
planeeritud korterelamute rekonstrueerimise toetamiseks vaid 14 miljonit eurot aastas. 
Varasemad uuringud on tõestanud, et riigipoolne hoonete rekonstrueerimise toetamine panustab 
majanduskasvu. Hoonete rekonstrueerimise eesmärgiks ei ole mitte ainult energiatõhususe 
saavutamine, vaid ka tööjõu tootlikkuse ning tervena elatud aastate kasv läbi parema sisekliima 
ja majanduskasv. 
Energiaühistuline tegevus on kogukondlik ühistegevus, mille peamine eesmärk on toota, jaotada 
ja müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja või soojust. Eesti Arengufondi 
poolt ellu kutsutud Energiaühistute Programmi ülesandeks oli kaasa aidata lõpptarbijate kulude 
vähendamisele ja parema elukeskkonna loomisele ning uute ettevõtlusvormide motiveerimisele 
ja investeeringute kaasamisele. Energiaühistute loomiseks Eestis on oluline panustada teavitus- 
ja nõustamistegevusse (sh piloteerimisse) ning tegeleda vajalike alusandmete koondamise ja 
analüüsiga. Programmi raames tehtud analüüsid näitavad, et energiaühistutel on Eestis 
potentsiaali eelkõige korterelamute ja ühiskondlike hoonete kütteprobleemide lahendamisel. 
Kaasnev ühiskondlik kasu avaldub maksutulu suurenemise ning küttekulude ja tervisemõjude 
vähenemise näol. Arengufondi aruande27 koostamise ajal oli Eestis ühistulise energia tootmisega 
võimalik alustada äriühinguna. Ühistulise tegevuse hoogustamiseks on otstarbekas muuta 
seadusandlust nii, et äriühingute kõrval oleks ka teistel ühinguvormidel vabamad võimalused 
energia tootmiseks, edastamiseks ja müügiks energiaühistute ökosüsteem on loodud, 
energiaühistulise tegevuse hoogustamiseks ning potentsiaali realiseerimiseks on vaja jätkata 
teavitustegevustega ja luua toetusprogrammid. 

Energiamajanduse korralduse seadus 
Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu28 eesmärk on tagada direktiivi ülevõtmine ja luua 
tingimused riigi 2020. aasta energia lõpptarbimise eesmärgi täitmiseks. Energiamajanduse 
korralduse seaduse eelnõul on ka rida olulisi valdkondlikke eesmärke ja ülesandeid: 

• Kogu seaduse eesmärk on suunata ka energiatarbimisega seotud toodete, teenuste ja hoonete 
hankimisel tähelepanu kogu eluringi kulude vähendamisele, vastukaaluks seni levinud 
peamisele hankekriteeriumile – odavaim soetusmaksumus. 

• Suunata lõpptarbijaid ise oluliselt ulatuslikumalt enda energiatarbimist kontrollima ja seeläbi 
säästma. See saavutatakse, tagades lõpptarbijatele tasuta ja kerge ligipääs oma 
tarbimisandmetele ning juurutades arukaid ja täpsemaid arvestisüsteeme (nutiarvesteid), kus 
see on kulutõhus ja teostatav 

• Arendada energiateenuste turgu, mis on eelduseks käesoleva eelnõu tulemuslikuks 
rakendamiseks ning üldiste eesmärkide saavutamiseks. Selleks tuleb korraldada teabe 
levitamist (energiatõhususe infopäevadel, infokeskkondades jne) kõikide turuosaliste vahel, 
et ületada võimalikke turutõrkeid ning vähendada investeeringute riske. Energiateenuste turu 
arendamise koosseisus edendatakse nende rahastute kasutamist, mis on eraldatud 
energiatõhususe suurendamiseks EL-i struktuurivahenditest. Energiatõhususe rahastamisele 
pööravad aina enam tähelepanu ka Euroopa investeerimispank ja muud Euroopa 
finantseerimisasutused. 

Visioon soojusmajanduse valdkonna arenguks aastani 205029 

                                                
27 Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Aruande tööversioon, 1. detsember 2015. 
Arengufond, 2015. 
28 http://eelnoud.valitsus.ee/main#R0qVpmmV  
29 ENMAK 2030 eelnõu (13.02.2015) alusel 
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Soojusmajanduses rakendatavad poliitilised valikud ja rakendatavad meetmed peavad lähtuma 
eesmärgist, et soojusmajandus on pikaajaliselt jätkusuutlik ega vaja tavapärasele 
majandustegevusele täiendavaid investeerimis- ega tegevustoetusi. Soojust toodetakse valdavas 
enamuses kohalikest ja taastuvatest kütustest ning kütusevabadest energiaallikatest. 

Valdkondlikud väljakutsed: 

• Märkimisväärne osa kaugküttesüsteemidest on üledimensioneeritud ja tehniliselt vananenud. 

• Demograafilise olukorra muutusest ning mikrotootmistehnoloogiate kiirest arengust 
tulenevalt on paljude kaugküttepiirkondade kestlik areng küsitav, vajalik on selgitada 
kaugküttepiirkondade jätkusuutlikkuse kriteeriumid ja nende põhjal jätkusuutlikud 
kaugküttepiirkonnad. Leida tuleb lahendus piirkondadele, mille kaugküttesüsteemid ei ole 
kestlikud kas tehnilise seisundi või kõrge soojuse hinna tõttu. 

• Kehtiv kaugküttealane regulatsioon ei motiveeri ettevõtteid investeerima energiatõhusasse 
tootmisesse. 

Valdkonda mõjutavad siseriiklikud tegurid 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) meetme 6.2 (Efektiivne soojusenergia tootmine ja 
ülekanne) tegevuste raames rahastatakse järgmisi soojusmajandusega seonduvaid tegevusi:  
6.2.1. Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus (43 mln € -> ~6,1 mln €/a). 

6.2.2. Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine (27,5 mln € -> ~3,9 mln 
€/a). 

6.2.3. Soojusmajanduse arengukava koostamine (0,5 mln € -> ~0,07 mln €/a). 
6.2.4. Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel (7 mln € -> ~1 mln €/a). 

ÜF meetme 4.3 (Suurema energia- ja ressursisäästu saavutamine ettevõtetes) tegevuste raames 
rahastatakse järgmisi soojusmajandusega seonduvaid tegevusi: 

4.3.1. Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; 
ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine (109 mln € -> ~15,6 mln €/a). 

Kaugkütteseaduse muutmise seadus 
Eelnõu on Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteemi taasesitatud seisuga 10.06.201630. 

Seaduseelnõuga taotletavad põhilised muudatused on kirjeldatud alljärgnevalt: 
• Soojuse müümisel tarbijale võib soojusettevõtja rakendada kas ühe- või kahetariifset 

müügihinda. Ühetariifne müügihind arvutatakse soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks 
vajalike kogukulude alusel. Kahetariifne müügihind koosneb püsitasust ja muutuvtasust ning 
need arvutatakse püsikulude ja muutuvkulude alusel. Kolm kuud enne kahetariifse hinna 
rakendamist peab soojusettevõtja avaldama oma veebilehel püsi- ja muutuvtasude 
kujunemise põhimõtted, mida tuleb rakendada võrgupiirkonna kõikidele tarbijatele 
võrdväärsetel tingimustel.  

• Võrgupiirkonnas, kus soojuse kaalutud keskmine müügihind ei ületa kehtestatud 
referentshinda, ei pea soojusenergia hinda Konkurentsiametiga kooskõlastama. 

Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused. Vastav määrus on vastu võetud 
06.01.2016 nr 3.31. Määrus jõustus 11.01.2016. aastal. Järgnevalt on toodud kaks olulist 
paragrahvi nimetatud määrusest, millega peab iga toetuse taotleja arvestama: 

                                                
30 Eelnõude Infosüsteem. Kaugkütteseaduse muutmise seadus. – http://eelnoud.valitsus.ee/main#25AX722q  
31 https://www.riigiteataja.ee/akt/108012016008  
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§ 2. Toetuse andmise eesmärk ja tulemus 
(1) Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse 
suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine. 
(2) Toetuse andmise tulemusena väheneb energia lõpptarbimine soojuse efektiivsema tootmise ja 
edastuse tõttu. 
(3) Projekt peab panustama vähemalt ühe järgmise meetme väljundnäitaja saavutamisse: 

1) renoveeritud või uus soojuse tootmisvõimsus kaugküttes megavattides; 
2) renoveeritud või uue soojustorustiku (mõeldud kaugküttetorustikku) pikkus kilomeetrites; 

3) arvestuslik CO2 vähenemine aastas. 
§ 6.  Toetatavad tegevused 

(1) Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab käesoleva määruse §-s 2 nimetatud 
eesmärkide, tulemuste ja väljundnäitajate saavutamisse. 

(2) Toetust antakse järgmistele tegevustele: 
1) soojustorustiku renoveerimine; 

2) soojuse tootmise seadme renoveerimine; 
3) uue kaugküttesüsteemi rajamine; 

1.6.1 Järeldused ja kokkuvõte 
Käsitletud dokumentide olulisemad järeldused, mis kehtivad nii kogu riigile kui ka igale 
omavalitsusele: 

• Soojuse tootmine ja tarbimine vähenevad jätkuvalt. Langustrend on pikaajaline. Peamine 
asjaolu on elamumajanduses tehtavad renoveerimistööd ja uute energiasäästlike hoonete 
rajamine 

• Kohalike taastuvate energiaallikate (peamiselt biomass) osakaal soojusvarustuses kasvab ja 
peab jätkuvalt kasvama. 

• Energiavarustussüsteemide tööst tulenevad keskkonnamõjud peavad jätkuvalt vähenema. 

• Soojusvarustussüsteemide efektiivsus on paranenud ja peab jätkuvalt kasvama. 

• Tulevikus võib käivituda energia ühistuline tootmine (Energiaühistud), milleks on enne vaja 
kohendada seadusi ja regulatsioone. 

Arvestades eeltoodud trendidega tuleb soovitada, kus vähegi tehnilis-majanduslikult võimalik, 
renoveerida ja arendada välja kaugküttesüsteeme kohalikel taastuvatel energiaallikatel, koos 
piirkondliku keskkonnaseisundi parandamisega. Viimast võimaldab paremini kaugküttesüsteem 
kui palju tihedalt paigaldatud lokaalseid soojusallikaid, mis kasutavad energiaallikana 
põlevloodusvarasid. Kui lokaalsetes soojusvarustussüsteemides kasutatakse mittepõlevaid 
taastuvaid energiaallikaid (päikeseenergia, tuuleenergia, keskkonnasoojus soojuspumpade 
vahendusel) võib eelistada neid, kui nende baasil toodetud soojus on odavam kui 
kaugküttesüsteemis müüdud soojus. 
Kohalikud omavalitsused ja soojusettevõtjad ei tohiks unustada, et enne kaugküttesüsteemide 
renoveerimisele asumist tuleks korraldada soojuse ostukonkurss. (vt Kaugkütteseadus. Vastu 
võetud 11.02.2003. RT I 2003, 25, 154, jõustumine 01.07.2003. Kehtiv redaktsioon alates 
01.01.2015, § 141.Soojuse ostu korraldus). 
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2 Puhja kaugküttesüsteem 
Puhja vallas on toimiv kaugküttesüsteem käesoleval ajal ainult Puhja alevikus. Varasemalt on 
kaugküte toiminud ka Ulila alevikus ja Rämsi külas ning käesoleval ajal on ilmnenud uuesti huvi 
kaugküttevõrkude taastamise vastu. Esmane tutvumine Puhja ja Ulila alevike ning Rämsi küla 
soojusvarustusega toimus 25.08.2016. 
Puhja aleviku kaugküttevõrgu soojuse tarbijaid varustab soojusega Peat Mill OÜ (varem Sangla 
Turvas AS). Peat Mill OÜ turbabriketitehas asub aleviku piirest väljaspool ja soojus juhitakse 
aleviku kaugküttevõrku peamagistraali kaudu. Peamagistraal paikneb madaltugedel ja on 
valdavalt maapealse paigutusega. Asulasisese kaugküttevõrgu torustikku on 2014. a osaliselt 
renoveeritud. Sooja tarbevee valmistamine toimub kaugkütte baasil, seega kaugküte toimib kogu 
aasta jooksul, kuid tavaliselt on suvel kuni umbes pooleteist kuune katkestus, mille vältel 
toimuvad tehases remonditööd ja katel ei tööta. Katlakütuseks kasutatakse freesturvast ja 
briketitootmise jääke (sõelmeid). Reservkütusena on võimalus kasutada hakkpuitu. 
Valla üldplaneeringuga32 on Puhja alevikus kehtestatud kaugküttepiirkond. Aastane 
soojuskoormus on 4 500 – 5 000 MWh. Nii katlamaja kui kaugküttevõrk kuuluvad OÜle Peat 
Mill. Kehtiv soojuse piirhind on 63,17 €/MWh, tänane reaalhind on 43 €/MWh (ilma 
käibemaksuta). 

2.1 Soojusettevõtja 
Puhja aleviku kaugküttevõrgus on soojusettevõtjaks OÜ Peat Mill, mis omandas 2015. aastal 
pankrotistunud ASi Sangla Turvas varad ja taaskäivitas tootmise 2016. aasta augustis. Ettevõtte 
põhitegevuseks on turba tootmine ja turvast kogutakse umbes 600 ha suuruselt turbaväljalt. 
Toodanguks on nii kütteotstarbeline freesturvas, kui aiandus- ja allapanuturvas ning turbabrikett. 
Briketitehas koos katlamajaga asub Puhja alevikust umbes 1 km kaugusel Järvakülas. 

Briketitehase katlamajas on üles seatud aurukatlad. Põhikatlaks on 2011. a paigaldatud MW 
Power OY poolt toodetud biokütuste ja turba põletamiseks ettenähtud pöörleva kuhikkoldega  
aurukatel, mille tehniline lahendus pärineb OY Wärtsilä poolt väljaarendatud BioGrate 
põletustehnoloogial (vt Joonis 2.1). Selle katla aurutootlikkus on 7 t/h e ca 4,2 MW ja auru rõhk 
8 baari. Katel on varustatud multitsükloniga tahkete osakeste püüdmiseks suitsugaasidest. 2 MW 
kergel kütteõlil töötavat reservkatelt on kasutatud väga harva. 

 

                                                
32 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4280/5201/4062/Puhja_yldplaneeringu_tekst.pdf#&leiaKehtiv 
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Joonis 2.1 Peat Mill’i  katlamaja skeem ja režiimiparameetrid 25.augustil 

2016 juhtimissüsteemi monitoril.  Foto V. Vares 

 
Tõenäoliselt seoses omanikevahetusega on ilmnenud tõsiseid raskusi soojuse tootmist ja 
kasutamist puudutavate andmete hankimisel ning osa Peat Mill OÜ poolt esitatud andmeid on 
tuletatud kaudsel teel. Ettevõtte katlamajas tarbitud kütuse (freesturvas koos briketitööstuse 
jäätmete e sõelmetega) ja kaugküttevõrgu kaudu müüdud soojuse andmed on esitatud järgnevas 
tabelis (vt Tabel 2.1). Kasutades tabelis toodud kütuse tarbimise andmeid, ettevõtte kodulehel 
esitatud freesturba kütteväärtust 2,8 MWh/t, hinnangulist katla kasutegurit (85%) ja 
kaugküttevõrgu suhtelist soojuskadu (13%), saame hinnata soojuse kasutuse jaotust 
tehnoloogilise soojustarbe ja kaugkütte vahel (vt Joonis 2.2). Nagu jooniselt näha, vähenes 
2015.a briketitehase soojustarve seoses pankrotiprotsessiga kardinaalselt ja sel aastal kujunes 
kaugküttetarbimine ja tehnoloogiline soojustarbimine ligikaudu ühesuuruseks, enne aga oli 
kaugküttetarbimine kogu soojustoodangust ainult umbes kümnendik.  

2015. aasta soojustoodang võis katlamajas olla joonisel tooduga (vt Joonis 2.2) mõnevõrra 
suurem, sest põhikütusena kasutatud freesturbale lisati müümata jäänud briketitoodangu 
sõelmeid, mille kütteväärtus on freesturba kütteväärtusest märgatavalt kõrgem. Joonisele kantud 
kaugküttevõrgu soojuskao andmed ei ole saadud mõõtmise tulemusena ja seetõttu vastavaid  
numbrilisi väärtusi joonisele kantud ei ole. 
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Tabel 2.1 Peat Mill’i  katlamajas tarbitud kütus ja kaugküttevõrgu kaudu 
müüdud soojus 

Parameeter 2013 2014 2015 
Tarbitud kütus, t 17 279 2 0375 3 657 
Müüdud soojus, MWh/a 5 023 4 843 4 584 

 

 
Joonis 2.2 Katla ligikaudse soojustoodangu jaotumine aastatel 2013 – 2015 

 
Kaugküttes kulutatakse enamus soojusest kütteks ja väiksem osa tarbevee soojendamiseks. 
Tarbevee soojendamiseks vajalik soojushulk hinnati ligikaudu suvekuude keskmise tarbimise 
alusel. See andis võimaluse taandada tegelik kaugküttetarbimine nn normaalaasta klimaatilistele 
tingimustele. Tegeliku ja normaalaastale taandatud soojustarbimise aastased andmed on esitatud 
Joonis 2.3-l ja igakuised andmed järgmisel kolmel joonisel (vt Joonis 2.4 – Joonis 2.6). 

Kui tegelikud aastased kaugküttetarbimised on aastatel 2013 – 2015 umbes 10% vähenenud, siis 
normaalaastale taandatud tarbimine on jäänud praktiliselt samale tasemele – seega vähenemine 
on toimunud mitte energiasäästumeetmete rakendamise, vaid talvede soojenemise tõttu. 
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Joonis 2.3 Tegelik ja normaalaastale taandatud kaugküttesoojuse tarbimine 

aastate kaupa 
 

 
Joonis 2.4 2013. aasta tegelik ja normaalaastale taandatud kaugküttesoojuse 

tarbimine kuude kaupa 
 

2013	 2014	 2015	 Keskmine	2013	–	2015	
Tegelik	tarbimine	 5	023	 4	843	 4	584	 4	817	
N/a	tarbimine	 5	390	 5	234	 5	312	 5	312	
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Joonis 2.5 2014. aasta tegelik ja normaalaastale taandatud kaugküttesoojuse 

tarbimine kuude kaupa 
 

 
Joonis 2.6 2015. aasta tegelik ja normaalaastale taandatud kaugküttesoojuse 

tarbimine kuude kaupa 
 

 

Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	
Müüdud	soojus	 887	 668	 745	 475	 152	 91	 86	 104	 165	 440	 568	 642	
N/a	soojuskulu	 819	 751	 591	 445	 219	 62	 86	 104	 172	 495	 709	 836	
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2.2 Kaugküttevõrk 
Kaugküttevõrgu paiknemise, lõikude läbimõõtude ja pikkuste osas on andmed puudulikud (vt 
Tabel 2.2). On ligikaudu teada, et katlamajast algava maapealse torustikuosa pikkus on umbes 1 
km ja läbimõõt DN 250 mm. Betoonkanalis  torustikuosade kogupikkuseks on näidatud samuti 1 
km ja läbimõõduks DN 150 mm. Teadaolevalt on aleviku sees osa jaotustorustikku asendatud 
eelisoleeritud torudega, kuid täpsemad andmed selle kohta kahjuks puuduvad. 
Täiendavat infot on vähesel määral siiski võimalik saada Puhja aleviku infrastruktuuri jooniselt 
Puhja.dwg. Nt Nooruse tn 16 ja Nooruse tn 3 lähedal paiknevate soojustorustiku kaevudes on 
näidatud magistraaltorustiku diameetriks 2x156 mm ja harutorustiku diameetriks 2x108 mm. 
Seega suure tõenäosusega ei ületa aleviku sees kaugküttetorustiku torude läbimõõt DN 150 mm 
ja vähemalt osa torudest on DN 100 mm. Ilmselt on väiksema tarbimisega hooned ühendatud 
väiksema kui DN 100 mm torudega.  
 

Tabel 2.2 Puhja kaugküttevõrgu kohta esitatud andmed 

DN, mm Pikkus, mm 
Eelisoleeritud Maapealsed Kanalis 

100, 150 ja 
peenemad 500   

150   1000 
250  1000  

Kokku 500 1000 1000 
Kõik kokku 2500 

 

  

 

Joonis 2.7 Kaugküttevõrgu maapealsete lõikude tehniline seisukord on 
visuaalse hinnangu alusel rahuldav või hea. Fotod: V. Vares 

 



Puhja valla soojusmajanduse arengukava 2017 – 2026 

OÜ Hagen&Partners, 2016 – 2017  30/57 

Nagu maapealsete torustikuosade fotod (vt Joonis 2.7) näitavad, on isolatsiooni tehniline seisund 
üldiselt rahuldav või hea, mõningates kohtades vajab isolatsioon siiski korrastamist. 

Tehtud investeeringutest on teada, et maa-aluste torustike uuendamiseks on 2014. aastal 
kulutatud 200 000 €.  

Kuna torustike kohta on andmed puudulikud, ei ole kahjuks võimalik arvutuslikult hinnata 
kaugküttevõrgu soojuskadude väärtust. Esitatud aasta keskmine kaoprotsent 13% võib olla õige, 
kuid ligikaudu sama kaoprotsent on näidatud ka iga kuu jaoks kogu aasta jooksul ja see pole 
usutav, sest suvise madala tarbimise perioodil peab kadude osatähtsus olema reeglina tunduvalt 
suurem kui aasta keskmine.  

2.3 Tarbijad 
Kõik kaugküttetarbijad on varustatud uute plaatsoojusvahetitega soojussõlmede ja 
soojusarvestitega. Kõikides kaugküttel elamutes on moodustatud korteriühistud. Uusi 
potentsiaalseid liitujaid lähiajal ei nähta ette. Kaalutakse uue korterelamu ehitamist vallale 
kuuluvale kinnistule Viljani tee 38, lisaks sellele on olemas veel mõningaid kinnistuid 
uusarendusteks. Kolme Tartu Maja tüüpi elamut (neljakordsed, 36 korteriga) rekonstrueeritakse 
Kredex SA 40%-lise toetusega. 
Kaugküttetarbijate kohta on Peat Mill OÜ poolt esitatud keskmised aastased tarbimisandmed 
ajavahemikus 2013 – 2015 ja sellel lisaks kasutati Ehitisregistris olevaid andmeid. Nende 
andmete koond on esitatud järgnevas tabelis (vt Tabel 2.3). 
 
Tabel 2.3 Kokkuvõte Puhja aleviku kaugküttetarbijate andmetest  

Aadress Hoone 
kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tegelik 

tarbimine 
2013 – 2015,  

MWh 

Ehituse 
ja/või re-
konstru-
eerimise 

aasta 

Korru-
seid 

Suletud 
netopind,  

 
m2 

Kaalutud33 
kaugkütte-

soojuse 
erikasutus, 
kWh/(m2 a) 

Energia-
märgis 

Viljandi tee 36 Elamu 500,367  4 2 848,8 175,6 2011 – E 
Viljandi tee 34 Elamu 374,763 1985 4 2 683,8 139,6 2016 – G 
Viljandi tee 32 Elamu 372,846 1981 4 2 654,1 140,5 2016 – G 
Viljandi tee 30 Elamu 389,638 1978 4 2 654,1 146,8 2016 – G 
Viljandi tee 
28/1 

Gümnaasium 669,367 1976 4 4825 138,7  

Viljandi tee 24 Seltsimaja 108,943 1930 2 885,6 123,0  
Elva tee 1 Ambula-

toorium/ 
vallamaja 

51,919 
1978 2 285 

182,2 
 

Nooruse tn 16 Elamu 293,667 Rek 2012 3 2476 118,6  
Nooruse tn 18 Elamu 288,183  4 1909,2 150,9  
Nooruse tn 14 Elamu 355,200  3 2375,6 149,5  
Nooruse tn 12 Elamu 367,009  3 2375,6 154,5  
Nooruse tn 10 Elamu 359,743  3 2375,6 151,4  
Nooruse tn 8 Elamu 339,640  3 2375,6 143,0  
Nooruse tn 6 Lasteaed 294,250 1978 1 1450 202,9  

                                                
33 Vastavalt tarbimisandmetele suletud netopinna kohta 
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Aadress Hoone 
kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tegelik 

tarbimine 
2013 – 2015,  

MWh 

Ehituse 
ja/või re-
konstru-
eerimise 

aasta 

Korru-
seid 

Suletud 
netopind,  

 
m2 

Kaalutud33 
kaugkütte-

soojuse 
erikasutus, 
kWh/(m2 a) 

Energia-
märgis 

Nooruse tn 4 Raamatu-
kogu 9,904 1976 2 316,1 31,3  

Nooruse tn 2 Kauplus 102,735 2013 1 770,6 133,3  
Valla hallatavad hooned 
kokku 1134,383   7 761,70 146,2  
Ärihooned kokku 102,735   770,6 133,3  
Elamud kokku 3641,055   24 728,40 147,2  
Kõik tarbijad kokku 4878,173   33 260,7 146,7  

 

 
 

  

Joonis 2.8 Puhja aleviku administratiiv- ja ühiskondlike hoonete vaateid. 
Fotod V. Vares ja valla koduleheküljelt  

Fotodel Puhja Gümnaasium (Viljandi tee 28/1), Puhja Lasteaed Pääsusilm (Nooruse tn 6), ambulatoorium 
ja Puhja Vallavalitsus (Elva tee 1) ja Puhja Raamatukogu (Nooruse tn 4) 

 

Valla omanduses olevast kinnisvarast (vt Joonis 2.8) on renoveeritud gümnaasiumihoone ja 
lasteaed. Gümnaasiumi vana maja (ehitatud 1930ndatel) on veel renoveerimata. Seltsimaja ja 
vallamaja vajaksid renoveerimist, kuid lähema 10 aasta plaani ei ole neid võetud, kuid valla 
arengukavas nähakse nende renoveerimine ette. Hoone, milles asuvad päevakeskus ja 
raamatukogu, vajaksid samuti renoveerimist. Konsum’i (nüüd Coop) kauplus on renoveeritud. 
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Tabel 2.3 andmetes ilmnevad mitmed küsitavused. Näiteks kuulub 2011. a koostatud 
energiamärgise järgi Viljandi tee 36 elamu klassi E, kuid sellest madalama eritarbimise elamud 
Viljandi tee 34, Viljandi tee 32 ja Viljandi tee 30 kuuluvad 2016. a koostatud energiamärgiste 
järgi madalamasse klassi G. Kuna klaasi G kuuluvate hoonete energiamärgised on Ehitisregistris 
nähtavad, siis energiamärgises näidatud kaugküttetarbimised ei ole vastavuses Peat Mill OÜ 
poolt esitatud tarbimise andmetega – energiamärgises toodud kaugküttetarbimised on umbes 
poolteist korda esitatud tarbimisandmetest suuremad. 
 

  

Joonis 2.9 Puhja aleviku elamute vaateid. Fotod V. Vares 
Renoveeritavad korterelamud elamud Viljandi tee 32 ja 34 ning korterelamu Nooruse tn 16 

 

2.4 Kokkuvõte Puhja kaugküttesüsteemi toimimisest 
Kuna kõiki soovitud kaugküttesüsteemi ja tema toimimise andmeid ei õnnestunud hankida, siis 
tuli osaliselt kasutada ka hinnangulisi väärtusi. Järgneval joonisel (vt Joonis 2.10) on esitatud 
ligikaudne soojuskoormuste kestusgraafik normaalaastale taandatud perioodi 2013 – 2015 
keskmiste soojustarbimiste alusel. Suvist soojusvarustuse võimalikku katkestust graafikul 
arvestatud ei ole. Sooja tarbevee valmistamiseks kulunud soojushulka on hinnatud suvise 
soojuskoormuse alusel. 

Koormusgraafikul on näidatud ka kaugküttevõrgu soojuskadu vastavalt esitatud suhtelisele 
soojuskaole umbes 13%. Kuna katlamajast kaugküttevõrku antud soojushulk ja soojuskadu ei ole 
mõõdetud, siis vastavad tegelikud andmed võivad olla erinevad. Arvestades suhteliselt pikka 
soojustorustikku, võib karta, et tegelik soojuskadu võrgus on suurem. Kuna andmed 
kaugküttevõrgu lõikude pikkuste ja torude läbimõõtude kohta on samuti lünklikud, puudub ka 
võimalus torustiku soojuskadude arvutuslikuks hindamiseks. 

Maksimaalselt vajalik soojusallikate hetkkoormus võib arvestuslikust mõnevõrra kõrgemaks 
osutuda, sest sooja tarbevee ööpäevane tarbimisrežiim pole ühtlane ning mõned tarbijad võivad 
rakendada sisetemperatuuri perioodilist (öist) alandamist, mille järel soojuskoormus paratamatult 
suureneb. Ligikaudu võib hetkeliseks maksimaalseks soojuskoormuseks lugeda umbes 2 MW. 
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Joonis 2.10 Hinnanguline koormuste kestusgraafik normaalaastale 

taandatud keskmise tarbimise alusel  
 

Kuigi andmete puudumisel pole paljusid Puhja kaugküttesüsteemi iseloomulikke näitajaid 
võimalik välja tuua, võib mõningaid järeldusi koondandmetest (vt Tabel 2.4) siiski teha, sh: 

• kaugküttekoormus moodustab briketitehase katlamaja kogu koormusest suhteliselt 
väikese osa. Kui briketitehases säilib normaalne tootmise maht, siis kaugküttekoormuse 
suvine madal tase praktiliselt ei mõjuta katlamaja efektiivsusnäitajaid; 

• kuigi briketitehase katlamaja asukoht on umbes 1 km kaugusel Puhja alevikust, jääb 
tarbimistihedus kaugküttevõrgu jooksva meetri kohta tasemele 1,8 – 2,0 MWh/m, mis on 
mõnevõrra kõrgem väiksemate kaugküttevõrkude keskmisest näitajast 1,72 MWh/m; 

• soojuse reaalne madal müügihind on seotud asjaoluga, et kasutatav kütus toodetakse (ja 
osalt kasutatakse tootmisjääke) soojuse tootja ettevõttes ning selle tõenäoline maksumus 
on turuhinnast madalam. Arvestades kaugküttesoojuse väikest osatähtsust, jääb ka 
kaugküttele jaotuv püsikulu suhteliselt madalaks. 

 
Tabel 2.4 Puhja kaugküttesüsteemi  iseloomulikud näitajad 

Näitaja 2013 2014 2015 
Keskmine 
2013–2015/ 
arvutuslik 

Ühik 

Tarbitud kütust (freesturvas) 
kokku 

17 279 20 375 3 657 13 770 t 

Summaarne primaarenergia 
kulu nii tehnoloogilise kui 
kaugküttesoojuse tootmiseks 

48 381 57 050 10 240 38 557 t 
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									h	

Arvestuslik	maksimaalne	hetkkoormus	1	840	kW	

Suvine	keskmine	koormus	202	kW	

Arvestuslik	kaugkü>eotstarbeline	toodang		6	037	MWh/a	

Arvestuslik	kü>evajadus	4	212	MWh/a	

Arvestuslik	soojustarve	tarbevee	soojendamiseks	1	100	MWh/a	

Arvestuslik	soojuskadu	kaugkü>etorusDkes	725	MWh/a	
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Näitaja 2013 2014 2015 
Keskmine 
2013–2015/ 
arvutuslik 

Ühik 

Tarbitud freesturvas 
kaugküttesoojuse tootmiseks, 
hinnanguline 

2 062 1 988 1 882 1 977 t 

Kaugkütteks kulutatud kütuse 
osatähtsus 

12 10 51 14 % 

Tarbitud primaarenergia 
kaugküttesoojuse tootmiseks, 
hinnanguline 

6 792 6 549 6 199 6 513 MWh 

KMst väljastatud soojus, 
hinnanguline 

5 774 5 567 5 269 5 536 MWh 

Müüdud soojus (tarbimine) 5 023 4 843 4 584 4 817 MWh 
Müüdud soojus taandatud 
normaalaastale 

5 390 5 234 5 312 5 312 MWh 

Soojuskadu kaugküttevõrgus, 
Peat Mill’i hinnang 

754 733 687 725 MWh 

Suhteline soojuskadu 13,1 13,1 13,0 13,0 % 
Võrgu torustike kogupikkus 2 500 m 
Tarbimistihedus 2 009 1 937 1 834 1 927 kWh/(a*m) 
Kaalutud keskmine diameeter  mm 
Erikoormuse karakteristika, K     kWh/ 

(a*mm*m) 
Soojuse ülekandejõudlus 
(hinnangulise maksimaalse 
soojuskoormuse järgi) 

≈0,8 kW/m 

Soojuse tootmise kasutegur     % 
Kaugkütte kasutegur     % 
Elektri eritarve väljastatud 
soojuse kohta 

    kWhe/MWhs 

Veevahetuse kordarv aastas      
Soojuse piirhind ilma 
käibemaksuta 

63,17 63,17 63,17 63,17 €/MWh 

Soojuse tegelik müügihind 
ilma käibemaksuta 2016.a 

   43 €/MWh 

 

2.5 Perspektiivsed soojuskoormused 
Tarbimise muutus tulevikus on seotud kahe asjaoluga: 

• uute tarbijate võimalik lisandumine ja 

• energiasäästumeetmete rakendamisega seniste tarbijate juures. 
Puhja vald kaalub uue korrusmaja ehitamist vallale kuuluvale kinnistule aadressil Viljandi tee 
38. Rohkem uute tarbijate täiendavat liitumist teada ei ole, kuid aleviku väiksemate hoonete 
lülitumiseks kaugküttesse on tehnilised võimalused olemas. Põhimõtteliselt on mõeldav ka 
Viljandi tee 11 paikneva müügi- ja hoolduskeskuse ühendamine kaugküttesse. Selle hoone 
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suletud netopind on 1367 m2, hinnanguline soojusvajadus umbes 100 MWh aastas. Kuna 
võimalik uute tarbijate lisandumine tõstaks tarbimise mahtu ainult 1 – 2 % võrra, mõjutab 
tarbimise mahtu tulevikus eelkõige energiasäästumeetmete rakendamine tarbijate juures. 
Siiani on renoveeritud Gümnaasiumi põhihoone ja lasteaed. Käesoleval ajal renoveeritakse 
kolme Tartu Maja tüüpi neljakordset elamut, mis arvestuslikult peaks võimaldama 40% soojuse 
säästu. Hinnates renoveerimistega saadavaks soojustarbe vähenemiseks kõige renoveerimata ja 
renoveerimisel olevate hoone kohta tervikuna 20%, kujuneks aleviku soojustarve aastaks 2026 
võrreldes 2013 – 2015 keskmise tasemega umbes 16% madalamaks. See hinnang kehtiks juhul, 
kui edaspidi oleks klimaatilised tingimused samad kui 2013 – 2015 keskmiselt. Tegelikult olid 
perioodil 2013 – 2015 talved nn normaalaastast pehmemad. Kui edaspidi oleks mõne aasta 
kraadpäevade arv normaalaasta tasemel või suurem, võiks vastava aasta tarbimine jääda isegi 
senisele keskmisele tasemele. 

Järgnevas tabelis on esitatud kolm võimalikku tarbimisstsenaariumi Min, Baas ja Max (vt Tabel 
2.5). Stsenaariumid vastavad ligikaudu järgmisele olukorrale: 

• stsenaarium Min: seni renoveerimata ja hetkel renoveerimisel olevate hoonete 
kogutarbimine alaneb umbes 20% ja klimaatilised tingimused on lähedased suhteliselt 
soojale 2015.-ndale aastale; 

• stsenaarium Baas: seni renoveerimata ja hetkel renoveerimisel olevate hoonete 
kogutarbimine alaneb umbes 20% ja klimaatilised tingimused on lähedased nn 
normaalaastale või seni renoveerimata ja hetkel renoveerimisel olevate hoonete 
kogutarbimine alaneb umbes 10% ja klimaatilised tingimused on lähedased suhteliselt 
soojale 2015.-ndale aastale; 

• stsenaarium Max: renoveeritakse ainult 3 hetkel renoveeritavat elamut ja klimaatilised 
tingimused kujunevad normaalaastast mõnevõrra külmemaks. 

 

Tabel 2.5 Tarbimisstsenaariumide andmed aastaks 2026 

Stsenaarium Tarbimine, MWh/a 
Min 4 000 
Baas 4 300 
Max 4 900 
 

2.6 Puhja kaugküttesüsteemi arendamisest 
Kui paljudel juhtudel mõjutab aastase tarbimismahu langus tuntavalt katlamajast väljastatava 
soojuse maksumust püsikulude suhtelise suurenemise tõttu, siis Puhja alevikus pole seda ette 
näha seni, kuni briketitehase tootmine püsib tavapärasel tasemel. 
Kui briketitehase katlamajast väljastatava soojuse hinna võime lugeda sõltumatuks 
kaugküttetarbimisest, siis müügihind siiski sõltub tarbimismahust. Põhjuseks on asjaolu, et 
absoluutsed soojuskaod kaugküttevõrgus püsivad samal tasemel sõltumatult tarbimisest, siis 
soojuskadude osakaal sõltub tarbimismahust ja see mõjutab ka soojuse müügihinda. 
Kui võtta soojuskadude väärtuseks senised 2013 – 2015 keskmised soojuskaod võrgus 725 MWh 
aastas (ca 13% selle perioodi tarbimist arvestades), siis mõjutaks tarbimise muutus müügihinda 
vastavalt joonisele Joonis 2.11. 

Nagu joonis näitab, ei tõsta tarbimise vähenemine seniselt 4817 MWh aastas tasemele 4000 
MWh aastas soojuse lõpptarbijahinda rohkem kui umbes 2,7% võrra. Võib eeldada, et pärast 
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jaotustorustike osalist renoveerimist 2014. aastal absoluutne soojuskadu mõnevõrra vähenes – 
seega tarbimise mõju lõpptarbija hinnale kujuneb edaspidi veelgi väiksemaks. Siiski on oluline 
teada, et esitatud soojuskadude andmed ei ole saadud mõõtmise tulemusena ning tegelik 
soojuskadu on teadmata. 

 

 
Joonis 2.11 Soojuse lõpptarbijahinna suhteline muutumine 725 MWh aastase 

soojuskao korral. Hinnataseme muutus on esitatud võrreldes 
hinnaga, mis kehtis 2013. – 2015. aasta keskmise tarbimismahu 
korral 

 
Kuigi visuaalse vaatluse järgi on kaugküttetorustiku maapealne osa põhiliselt rahuldavas või 
heas tehnilises seisukorras, on Peat Mill OÜ töötajate hinnangul kohati vajalik isolatsiooni 
korrastada. Täpsema hinnangu saamiseks on hädavajalik soojustorustiku paiknemine, lõikude 
pikkused, läbimõõdud ja tehniline seisukord kogu võrgu pikkuses kaardistada ja nende alusel 
koostada vajalike tööde kava. 

Briketitehase katlamajja on vajalik paigaldada kaugküttesüsteemi antava soojuse mõõtmiseks 
soojusarvesti. Jooksvate ekspluatatsiooniliste andmete (nii tehniliste kui rahaliste kulutuste) 
pidev registreerimine ja analüüs oleksid esmased meetmed, mis võimaldaksid koostada soojuse 
uue hinnakalkulatsiooni ja esitada see kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. 

2.7 Puhja kaugküttepiirkond – kokkuvõte 
Puhja kaugküttesüsteem toimib tehniliselt rahuldaval tasemel ja soojuse reaalne müügihind on 
suhteliselt madal. Seejuures soojusettevõtjal ei ole nõutavat ülevaadet (või ei peetud selle 
esitamist vajalikuks) ei kaugküttevõrgu paiknemise ja tehniliste andmete kohta. Tarbijate 
igakuiseid tarbimise andmeid ei ole sellisel moel koondatud, et neid saaks arengukava 
koostamisel analüüsida. Võimalik, et andmete puudulikkus on seotud briketitehase omaniku 
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vahetusega, kuid samas tarbijatele on arveid kogu aeg esitatud vastavalt tarbijate soojusarvesti 
näitudele. 

Briketitehase katlamajas puudub kaugküttesüsteemi antava soojuse mõõtmiseks soojusarvesti 
ning seetõttu esitatud soojuskadude väärtused on ebatõepärased ning vajavad kontrollimist pärast 
soojusarvesti paigaldamist. Jooksvate ekspluatatsiooniliste andmete (nii tehniliste kui rahaliste 
kulutuste) pidev registreerimine ja analüüs oleksid esmased meetmed, mis võimaldaksid 
koostada soojuse hinnakalkulatsiooni ja esitada see kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. 
Kokkuvõttes on Puhja soojusettevõtjal vajalik korrastada kaugküttesüsteemi andmekogu ja selle 
põhjal koostada kaugküttesoojuse uus hinnakalkulatsioon vastavalt Konkurentsiameti nõuetele 
ning esitada see soojuse müügihinna kooskõlastamiseks. 
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3 Ulila alevik 
Varasemal ajal on alevikus toiminud kaugküte ASle Tootsi Turvas kuuluva masuudikatlamaja 
baasil. Tänasel päeval on kaugkütte katlamaja ja kaugküttevõrk likvideeritud. Endised kaugküttel 
hooned on üle viidud lokaal- või kohtküttele, kus kasutatakse kütmiseks soojuspumpi, kaminaid, 
ahje ja pioneerpliite või otsest elekterkütet. Enamikus hoonetes on hoonesisesed 
keskküttesüsteemid likvideeritud. Osades elamutes on moodustatud korteriühistud. Vallale 
kuulub endine koolihoone, milles tegutsevad Ulila Keskus ning Puhja Raamatukogu Ulila 
harukogu. Hoone ühes osas on otsene elekterküte ja teist köetakse maasoojuspumbaga. Ühe 
korteriühistu hoone on värskelt renoveeritud. 
Ulilas on läbi viidud rahvakoosolekud ning elanikud on üles näidanud huvi kaugkütte 
taastamiseks. Elukoht on perspektiivne, sest asub ainult 15 km kaugusel (17 min autoga sõita) 
tõmbekeskusest Tartust.  

Järgnevate jooniste ja tabeli alusel (vt Joonis 3.1, ja Tabel 3.1) on võimalik kaugküttesüsteemi 
taasloomise perspektiivi hinnata. Väärib tähelepanu, et üks korterelamu (Kesk tn 21) on pärast 
renoveerimist saanud atraktiivse ilme ja kaugkütte sisseseadmine tõstaks veelgi kinnisvara 
väärtust. 

Mõnevõrra küsitav on endise põhikooli hoone Pargi tn 1 kõikide osade sobivus 
kaugküttesüsteemiga ühendamiseks, sest osa hoonet köetakse maa-vesi soojuspumbaga ja selle 
kaugküttega asendamise otstarbekus pole enne hoone energiaauditi koostamist selge. Hoone 
kolmekorruseline osa oleks igati sobiv ühendada kaugküttega, sest seal on praegu elekterküte. 

 

 
Joonis 3.1 Ulila kaart, millel saab näha kaugküttesse taaslülitavate hoonete 

paiknemist 



Puhja valla soojusmajanduse arengukava 2017 – 2026 

OÜ Hagen&Partners, 2016 – 2017  39/57 

 
Tabel 3.1 Ulila potentsiaalselt kaugkütteks sobivate korterelamute andmed 

vastavalt Ehitisregistrile  

Aadress Korruste 
arv 

Suletud 
netopind,  

m2 

Soojuskulu 
kütteks, 
MWh/a 

Kesk tn 12 3 1370,8 151 
Kesk tn 14 3 1370 151 
Kesk tn 20 3 1110,1 122 
Kesk tn 21 3 1520,1 167 
Kesk tn 22 3 1543,3 170 
Pargi tn 1 3 1741,8 192 
Kokku 6 hoonet  8656,1 953 
Kesk tn 4 2 461,5 51 
Kesk tn 6 2 398,1 44 
Kesk tn 8 2 757,7 83 
Kesk tn 10 1 226,9 25 
Kesk tn 16 2 737,7 81 
Pargi tn 4 2 837,2 92 
Pargi tn 2 2 653,3 72 
Kokku kõik hooned  21384,6 1400 

 
Eelnevas tabelis (Tabel 3.1) on hooned grupeeritud selliselt, et esimesed kuus hoonet on 
suuremad ja nende lülitamine kaugküttesse on suurema tõenäosusega. Siiski, ka ülejäänud 
hooned võiks kaugküttesse lülitada, kui hoonete valdajad (elanikud) seda soovivad ja on valmis 
ise investeerima hoonesisese küttesüsteemi ning soojussõlme väljaehitamisesse. Hinnanguliselt 
tuleks investeerida umbes 2 500 – 3 000 € korteri kohta. Täpsemalt oleks hoonete soojusvajaduse 
määramiseks, säästumeetmete rakendamiseks ja hoones tehtavate tööde maksumuste 
hindamiseks vajalik tellida hoonete energiaauditid. 

Kaugküttevõrgu rajamiseks ja katlamaja ehitamiseks tuleks leida teenuse pakkuja, kellel oleks 
võimalus taotleda investeerimistoetust KIK’ist (seda eeldusel, et rakendatakse taastuvkütust).  

Võttes kaugküttesüsteemi tõenäolise lahenduse aluseks kuue suurema hoone hinnangulise 
kütteotstarbeline soojustarbe umbes 100 kWh(m2 a) ja nende suletud netopinna vastavalt 
Ehitisregistri andmetele, saame aastaseks kogutarbimiseks 953 MWh. Kui lisaks küttele 
arvestada ka energiavajadust tarbevee soojendamiseks, suureneks hinnanguline kogutarbimine 
umbes 1191 MWh-ni aastas. 
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Joonis 3.2 Ulila potentsiaalselt kaugkütteks sobivate korterelamute ja Ulila 
Keskuse vaateid. Fotod V. Vares ja valla veebilehelt 

Kesk tn 21, Kesk tn 22, Kesk tn 20 ja Pargi tn 1 

 

3.1 Ulila kaugküttesüsteemi võimalikud lahendused  
Arengukava koostajate arvates on otstarbekas analüüsida mitut katlamaja võimalikku asukohta – 
kas vahetult köetavate hoonete lähedusse (nt Kesk tn 22 lähedusse teisele poole Kesk tn) või 
Suveaia tee 4 juurde. Viimasel juhul tekiks võimalus rajatava katlamajaga kütta ka sellesse 
piirkonda kavandatavaid tööstuspindasid.   

Üldreeglina on soovitav kaugküttekatlamaja rajada köetavate hoonete lähedusse, et minimeerida 
rajatava torustiku pikkust, maksumust ja soojuskadu. Valla esindajate sõnul on Ulilas kavas 
tootmispindade rajamine aleviku serva teisepoole Suveaia teed ja nii tootmispindade kui 
taasloodava kaugküttesüsteemi jaoks oleks vajalik tagada soojusvarustus. Ühtse katlamaja 
planeerimisel tuleb siiski arvestada järgmiste asjaoludega: 

• võimalik tootmispindade soojusvarustuse lahendamine ühisest katlamajast oleks mõeldav 
juhul, kui tootmispindade omanikega oleks võimalik sõlmida konkreetsed 
soojusvarustuse lepingud. Üldreeglina kujuneb tootmispindade soojustarve oluliselt 
väiksemaks võrreldes projektijärgsega ja see on sageli põhjustanud kaugküttekatlamaja 
võimsuse üledimensioneerimise ning asjatult suuri püsikulusid. Lisaks sellele sõltub 
tootmispindade tegelik kasutus ja soojustarve turuolukorrast; 

• võimalik katlamaja asukoht nii kaugküttel hoonetele kui tootmispindadele peaks sel juhul 
olema Suveaia tee 4 läheduses. Seejuures kaugküttetarbijateni tuleks rajada umbes 400 m 
pikkune ühendustorustik, millele lisanduks umbes 600 m jaotustorustik. 2017. a jaanuaris 
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on alustatud detailplaneeringu koostamist tootmispindade rajamiseks. On tõenäoline, et 
tootmispindade rajamist saaks alustada kas 2017. a lõpus või 2018. aastal ning alles 
seejärel saaks sõlmida konkreetseid soojusvarustuse lepinguid ning valida katelde 
vajalikud võimsused; 

• tootmispindade soojusvarustuses on põhiline küttekoormus. Seejuures tootmisruumides 
hoitakse tavaliselt madalamat temperatuuri kui eluruumides ja kütteperiood kujuneb 
lühemaks. Kuna sooja tarbevee vajadus on selliste tarbijate juures enamasti väike, 
muutub küsitavaks kaugkütte baasil sooja tarbevee valmistamise otstarbekus; 

• kaugküttevõrgu väljaehitamisel ja soojusallika rajamisel on soovitav kasutada taastuvaid 
energiaallikaid, milleks Ulilas oleks esmaseks eelistuseks kas hakkpuit või pelletid. 
Biokütuste baasil kaugkütte taastamisel on võimalik taotleda investeeringutoetust kuni 
50% ulatuses;  

• kaugkütte taastamine võib osutuda otstarbekaks ja jätkusuutlikuks juhul, kui katlamaja 
biokütusekatel valida vastavalt tegelikele soojuskoormustele. Seetõttu tuleb nii tarbijate 
arv ja tarbimise maht kui koormuste kestusgraafik võimalikult täpselt ette anda. 

Edasi käsitleme lähemalt kaugküttesüsteemi võimalikke parameetreid kahe katlamaja asukoha 
puhul, kusjuures eraldi variandina vaatleme aleviku kaugküttelahendust ilma kaugkütte baasil 
suvise sooja tarbevee valmistamiseta (vt Tabel 3.2 ). Nagu tabel näitab, kujuneb Suveaia tee 4 
juurde rajatava katlamaja korral soojusvõrgu tarbimistihedus väga madalaks (< 1,2 MWh/(m a)) 
ja see lahendus võiks olla konkurentsivõimeline ainult juhul, kui tarbimisele lisanduks 500 MWh 
või rohkem tööstustarbimist aastas. Tüüpiline tööstustarbijate soojustarve Rae vallas paikneva 
suure Põrguvälja tööstuspargi näitel on keskmiselt umbes 50 kWh/(m2 a), seega peaks 500 MWh 
aastatarbimisega rajatava tööstuspiirkonna kogupind ulatuma 10 000 m2-ni. Nii suure 
tööstuspinna rajamine Ulilasse on suhteliselt vähe tõenäoline ja enne katlamaja rajamise otsust 
peaks oodatav tööstuspiirkonna soojuskoormus olema teada. 

Katlamaja paiknemisel Suveaia tee 4 lähedal tingiks suurema soojuskao aleviku 
kaugküttevõrgus, sest lisanduks umbes 400 m ühendustorustikku. Samas ei paikneks katlamaja 
vahetult eluhoonete naabruses. Elamute ligiduses paikneva katlamaja korral kujuneks arvestuslik 
torustiku soojuskadu väiksemaks. Kui sooja tarbevett kaugkütte baasil mitte valmistada, 
lüheneks kaugküttevõrgu tööaeg umbes 5 400 h aastas ja samaaegselt väheneksid ka soojuskaod 
võrgus. Suvise sooja tarbevee valmistamine on kaugküttevõrgus üldjuhul otstarbekas siis, kui 
kõik või vähemalt enamik tarbijaid kasutavad kaugkütte baasil soojendatud tarbevett. Kui 
mitmed tarbijad otsustavad valmistada sooja tarbevett muul viisil (nt elektriboileritega), siis pole 
suvine kaugkütte baasil soojusvarustus tõenäoliselt otstarbekas. 
 

Tabel 3.2 Ulila kaugküttevõrgu võimalike lahenduste lähteandmed 

Näitaja Katlamaja paikneb 
elamute lähedal 

Katlamaja 
paikneb Suveaia 

tee 4 lähedal 
Küttevajadus, MWh/a 953 953 953 
Sooja tarbevee valmistamine, MWh/a 0 238 238 
Kokku soojusvajadus, MWh/a 953 1 191 1 191 
Kaugküttevõrgu ligikaudne pikkus, m 600 600 1 000 
Soojuskadu soojusvõrgus, MWh/a (%)  69 (6,7%) 114 (8,7%) 166 (12,3%) 
Vajalik katlamaja toodang, MWh/a 1 022 1 305 1 357 
Kaugküttevõrgu tarbimistihedus, MWh/(m a) 1,588 1,985 1,191 
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Kaugküttesüsteemi soojusallikate kütuste valikul tuleks juhinduda vajalikust võimsusest. Alates 
maksimaalsest koormusest umbes 320 kW sobib katlamaja põhikütuseks hakkpuit ja sellest 
madalama koormuse korral võiks analüüsida puitpelletite kasutamist. Hakkpuidu kasutamisel 
peetakse vajalikuks eraldi teisel kütusel töötava reservkatla paigaldamist, mida kasutataks ka 
lühiajaliste koormuse tippude katmiseks. 

Kui rajada katlamaja Suveaia tee 4 juurde, siis kujuneks arvestuslik koormuste kestusgraafik 
ilma tootmispiirkonna soojuskoormuseta vastavalt  Joonis 3.3-le. Biokütusekatla võimsuseks on 
siinkohal võetud 320 kW.  
Ulila potentsiaalsete kaugküttetarbijate maksimaalne arvestuslik soojuskoormus on vastavalt 
koormuste kestusgraafikule umbes 450 kW, seega oleks sobiv kasutada kas 320 kW või 500 kW 
võimsusega hakkpuidukatelt. Kasutades 500 kW hakkpuidukatelt oleks võimalik kogu 
soojuskoormus katta hakkpuiduga, kuid hakkpuidukatla võimaliku häire korral vajaksime teisel 
kütusel reservkatelt, nt põlevkiviõlil. Kui rajada katlamajja 320 kW võimsusega hakkpuidukatel 
baaskoormuse katmiseks ja umbes 200 kW vedelkütusel töötav tipukoormusekatel, siis oleks 
hakkpuidukatel väga sobivalt koormatud, vedelkütusevajadus oleks lühiajaline ja minimaalne 
ning investeeringu ning kütusekulude vahekord optimaalne. 
 

 
Joonis 3.3 Ulila potentsiaalselt rajatava kaugküttesüsteemi arvutuslik 

küttekoormuste kestusgraafik: katlamaja Suveaia tee 4 juures, 
biokütusekatel 320 kW  

 
Hakkpuidukatlaga tehnilise lahenduse korral tuleb silmas pidada, et selle minimaalne soovitav 
hetkkoormus on 30% nimikoormusest (st umbes 96 kW), kuigi mõeldav on katelt ekspluateerida 
ka 20% nimikoormuse juures (st umbes 64 kW). Ulilas oleks aga hinnanguline suvine koormus 
ainult 42 – 45 kW.  
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Et ikkagi saaks suvist soojusvarustust biokütusekatlaga korraldada, on mitu põhimõttelist 
varianti: kas kasutada kaht väiksemat biokütusekatelt või hoida katel töös perioodiliselt ja lisada 
katlamaja juurde akumulatsioonipaak. Kolmas variant oleks suvel kasutada tipukoormusekatelt, 
sest vedelkütusekatel (sh põlevkiviõlil töötav) saab probleemideta töötada märksa madalamal 
koormusel. Põlevkiviõli kõrgema hinna tõttu kujuneks soojuse hind suveperioodil kõrgemaks ja 
tavaliselt püütakse sellist lahendust vältida. 

3.2 Võimalike kaugküttelahenduste majanduslik võrdlus 
Kasutades hinnangulisi tarbimise, investeeringute ja käidukulude andmeid on võimalik leida 
arvutuslik soojuse hind nii ilma investeeringutoetusteta kui investeeringutoetuste korral, mille 
suurus oleks maksimaalselt 50% soojusvõrgu ja katlamaja biokütuse osa maksumusest. 
Soojuse hinnaarvutuse tulemused on koondatud järgnevasse tabelisse (vt Tabel 3.3). Arvutustes 
ei kajastu need kulutused, mida peaksid tegema tarbijad: st soojussõlme seadmete paigaldamine, 
küttesüsteemi ja sooja tarbevee süsteemi rajamine või kohandamine jm. Samuti pole siinkohal 
arvesse võetud katlamaja ja kaugküttetorustiku rajamiseks vajaliku maa (kinnistu) 
omandamiseks tehtavad kulutused. 

Kõik need hinnangud on ligikaudsed, kuid annavad siiski ettekujutuse soojuse hinna võimalikule 
kujunemisele kõigi loetletud hoonete kaugküttega liitumise korral. Enne kui kaugküttevõrgu 
rajamist Ulilas tegelikult alustada, tuleb saavutada kokkulepe kaugküttesse ühendatavate majade 
valdajatega (korteriühistutega), täpsustada tegelik soojusvajadus, hinnata paigaldatava 
soojussõlme parameetreid ja koostada tehnilis-majanduslik hinnang kogu projektile ja leida 
soojusettevõtja.  

 
Tabel 3.3 Ulila hakkpuidukatlamaja ja kaugküttevõrgu investeeringute ning  

Näitaja 

Katlamaja paikneb elamute lähedal Katlamaja Suveaia 
tee 4 lähedal Ilma sooja veeta Koos sooja veega 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

320 kW hakkpuidukatlaga ja 
vedelkütusekatlaga katlamaja, € 185 000 105 000 185 000 105 000 185 000 105 000 

Katlamaja amortisatsioonieraldised 
koos põhjendatud tulukusega 
annuiteedina (i=WACC=5,55%, 20 a), 
€/a 

15 545 8 823 15 545 8 823 15 545 8 823 

Eelisoleeritud torudest soojusvõrk, m 600 600 600 600 1000 1000 

Eelisoleeritud torudest soojusvõrk, € 180 000 90 000 180 000 90 000 320 000 160 000 

Soojusvõrgu amortisatsioonieraldised 
koos põhjendatud tulukusega 
annuiteedina (i=WACC=5,55%, 30 a), 
€/a 

12 453 6 227 12 453 6 227 22 139 11 070 

Katlamaja kogutoodang, MWh/a 1 022 1 022 1 305 1 305 1 357 1 357 

Soojuskadu võrgus, MWh/a 69 69 114 114 166 166 

Tarbimine, MWh/a 953 953 1 191 1 191 1 191 1 191 

Kapitalikulude komponent soojuse 
hinnas, €/MWh  29,38 15,79 23,51 12,64 31,64 16,70 



Puhja valla soojusmajanduse arengukava 2017 – 2026 

OÜ Hagen&Partners, 2016 – 2017  44/57 

Näitaja 

Katlamaja paikneb elamute lähedal Katlamaja Suveaia 
tee 4 lähedal Ilma sooja veeta Koos sooja veega 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

Ilma 
toetuseta 

50% 
toetusega 

Käidu ja hoolduskulu, €/MWh 10 10 10 10 10 10 

Hakkpuidukatla toodang, MWh/a 968 968 1237 1237 1287 1287 

Põlevkiviõlil töötava katla toodang, 
MWh/a 54 54 68 68 70 70 

Kulud hakkpuidule (η=85%, 14 
€/MWh), €/a 15 944 15 944 20 374 20 374 21 198 21 198 

Kulud põlevkiviõlile (η=90%, 40 
€/MWh), €/a 2400 2400 3022 3022 3111 3111 

Kütuse komponent soojuse hinnas, 
€/MWh 19,25 19,25 19,64 19,64 20,41 20,41 

Elektrikulu, MWh/a 19 19 21 21 22 22 

Kulutused elektrile, €/a 1 710 1 710 1 890 1 890 1 980 1 980 

Elektrikulu soojuse hinnas, €/MWh 1,79 1,79 1,59 1,59 1,66 1,66 

Arvestuslik soojuse hind, €/MWh  60,42 46,83 54,74 43,87 63,71 48,78 

 

Katlamaja paiknemisel Suveaia tee 4 läheduses nõuab täiendavaid kulutusi ühendustorustiku 
ehitamiseks, mis mõnevõrra suurendab püsikulusid. Ühtlasi suurendab pikenenud torustik ka 
soojuskadusid. Kokkuvõttes kujuneks soojuse arvestuslik hind umbes 5 – 9 €/MWh eest 
kõrgemaks kui katlamaja paiknemisel elamute lähedal.  

Soojuse hinna märgatav erinevus katlamaja eri asukohtade korral ei võta arvesse võimalikku 
tööstustarbimist tulevikus, mis võib hinnangut mõjutada. Põhimõtteliselt oleks võimalik rajatavat 
tööstuspiirkonda soojusega varustada ka katlamaja paiknemisel elamute piirkonnas. Sellisel 
juhul tuleks tööstuspiirkonna varustamiseks rajada ühendustorustiku just sellise diameetriga 
torudest, mis vastaks töötuspiirkonna oodatavale soojuskoormusele. Senise kogemuse põhjal on 
tööstuspindade soojusvarustuses sooja tarbevee valmistamise koormus sedavõrd madal ja 
ajaliselt ebaühtlane, et seda enamasti ei lahendata kaugkütte baasil. Kui rajatav tööstuspiirkond 
sooja tarbevett kaugkütte baasil ei valmista, saaks ühendustorustiku küttevälisel perioodil 
katlamajast lahti ühendada ja sellega vähendada soojuskadusid. Katlamaja paiknemisel 
tööstuspiirkonnas tuleks aga elamute ühendustorustik suvise soojaveevarustuse tarbeks pidevalt 
töös hoida. 
Arvutused näitavad, et elamupiirkonnas kõigi tarbijate soojaveevarustuse lahendamine kaugkütte 
baasil annaks madalama soojuse hinna kui ilma sooja tarbevee varustuseta lahendus. Seejuures 
erinevus tuleneb põhiliselt müügimahtude erinevusest. Mida suurem on müügimaht, seda 
madalamaks jääb püsikulude (kapitalikulude) komponent soojuse hinnas. Järelikult suvist 
soojusvarustust kaugkütte baasil lahendades peaksime olema kindlad, et tarbijad oma sooja 
tarbevee süsteemid tõepoolest kaugküttesoojuse kasutamiseks ette valmistaksid. Kui ainult 
üksikud tarbijad sooviksid suvel sooja vett kaugkütte baasil valmistada, muutuks katlamaja 
suvine töös hoidmise otstarbekus küsitavaks.  
Sooja tarbevee valmistamisel kaugkütte baasil kujuneks katlamaja suvine keskmine koormus 
üsna madalaks, st alla 50 kW (vt Joonis 3.3 ja sellele järgnevaid selgitusi). Sellise madala 
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koormuse katmine kas 320 või 500 kW hakkpuidukatlaga nõuaks katelde töötamist äärmiselt 
ebaökonoomsel madala kasuteguriga režiimil, mis lisaks võib kahjustada kolde müüritist. Katla 
tsüklilise töötamise korral oleks võimalik hoida sobivamat katla koormust, kuid kolde sage 
jahtumine ja uus kuumutamine mõjuks ikkagi müüritist kahjustavalt. Suuremates katlamajades 
soovitatakse suvise soojuskoormuse katmiseks ja paindlikumaks tööks üles seada kaks 
hakkpuidukatelt. Väiksemaid kui 320 kW hakkpuidukatlaid paigaldatakse siiski suhteliselt harva, 
sest suuremate kateldega samaväärne tehniline lahendus suurendaks märgatavalt erimaksumust.  
Kui Ulilas peetakse vajalikuks lahendada suvise tarbevee valmistamine kaugkütte baasil, siis 
tuleb katlamaja tehnilise lahenduse väljatöötamisel arvestada suvise madala soojuskoormusega. 
Üheks täiendavaks võimaluseks oleks katlamaja juurde akumulatsioonipaagi paigaldamine, mis 
võimaldaks paremini optimeerida hakkpuidukatla tööd. Kui akumulatsioonipaagiga ühendada 
päikesekollektorid, võiks suvise soojaveevarustuse lahendada päikeseenergia baasil. 

Suvise soojaveevarustuse lahendamine päikeseenergia baasil on võimalik ka köetavatele 
hoonetele päikesekollektorite ja akumulatsioonipaakide paigaldamisega, mis ei nõuaks 
suveperioodil kaugküttevõrgu kasutamist. Põhimõtteliselt oleks mõeldav ka selline lahendus, 
mille korral hoonetele paigaldatud päikesekollektoriga soojendatakse kaugküttesüsteemi vett ja 
hoonete juurde hoonete juurde akumulatsioonipaake ei paigaldataks. Sisuliselt kujutaks selline 
lahendus olukorda, kus päikesekollektori paigaldanud tarbijad müüksid kaugküttesüsteemi 
päikesest saadavat soojust. Selline tehniline lahendus võiks teatud juhtudel olla majanduslikult 
põhjendatud, kuid siiani pole sellise majandamise võimalust kaugkütteseaduses veel arvestatud. 
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4 Rämsi 
Rämsi külas paikneb korterelamute grupp (vt Joonis 4.1, Joonis 4.2 ja Tabel 4.1) suhteliselt 
kompaktselt ja nende kütmiseks on mõeldav väikese kaugküttesüsteemi taastamine koos 
katlamajaga. Kuna soojustarve võrreldes Ulilaga on Rämsis väiksem (vt Joonis 4.3), siis võiks 
Rämsisse sobida ka pelletiküttel katlamaja.  
 

 
Joonis 4.1 Rämsi kaart 
 

Tabel 4.1 Rämsi potentsiaalselt kaugkütteks sobivate korterelamute andmed 
vastavalt Ehitisregistrile ja soojusvajaduse hinnangud 

Aadress Korruste 
arv 

Suletud 
netopind, 

m2 

Soojuskulu 
kütteks, 
MWh/a 

Maksimaalne 
soojuskoormus 

kütteks, kW 
Paju tee 1 2 814,3 90 57 
Rämsi tee 4 2 834,3 92 58 
Paju tee 3 2 1 030,8 113 72 
Rämsi tee 6 2 845,4 93 59 
Paju tee 5 2 1 045,8 115 73 
Rämsi tee 10 2 896 99 63 
Tuulemäe tee 2 2 1 059,6 117 74 
Kokku  6 526,2 718 457 
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Joonis 4.2 Rämsi potentsiaalselt kaugkütteks sobivate korterelamute 
vaateid. Fotod V. Vares 

 

 
Joonis 4.3 Rämsi potentsiaalselt rajatava kaugküttesüsteemi arvutuslik 
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Ühe variandina analüüsime Rämsisse sama katelde valikuga ja samadel kütustel (hakkpuit ja 
reservkütuseks põlevkiviõli) katlamaja rajamist. Teise lahendusena kontrollime soojuse hinna 
kujunemist pelletikatlamaja korral. On hästi teada, et hakkpuidu kasutamise korral kujunevad 
kapitalikulud suuremaks ja kütusekulud väiksemaks kui pelletite kasutamisel. Väikeste, st ainult 
mõne üksiku hoone tarvis üldreeglina hakkpuidukatlamaja ei rajata ja eelistatakse märksa 
kompaktsemat pelletikatlamaja. 

Valla esindajate info kohaselt on kaalutletud ka Ulila ja Rämsi loodavad kaugküttepiirkonnad 
ühendada magistraaltorustiku abil ja rajada nende jaoks ühine katlamaja. Käesoleva aja hindasid 
arvestades kujuneks ca 3 km pikkuse ühendustorustiku maksumuseks umbes 750 000 € ja 
aastaseks kapitalikuluks koos põhjendatud tulukusega üle 50 000 €/a. Selline püsikulu tõstaks 
ühendatud kaugküttevõrgus soojuse hinda rohkem kui 30 €/MWh võrra ja see ei ole 
aktsepteeritav. Samas – kahe eraldi katlamaja kogumaksumus jääks umbes 2 korda madalamaks 
ning kahe katlamaja asemel ühe kaht piirkonda varustav ei annaks märgatavat 
investeeringukulude vähenemist.  

Vedelkütusel reservkatlaga hakkpuidukatlamaja rajamise kulud oleksid samasugused kui Ulilas, 
sest valitud lahendused on identsed. Seejuures väiksema aastase soojustoodangu tõttu kujuneks 
katlamaja rajamisega seotud kulude komponent soojuse hinnas kõrgemaks, kuid lühema 
kaugküttevõrgu tõttu jääks arvestuslik soojuse hind Rämsis samale tasemele kui Ulilas (vt Tabel 
4.2). 
Kõigis hinnaarvutustes (nii Ulila kui Rämsi puhul) ei ole arvesse võetud investeeringuid, mida 
tõenäoliselt peaksid tegema tarbijad, st paigaldada soojussõlme seadmed, kohandada 
küttesüsteem jm. Samuti pole arvesse võetud katlamaja rajamiseks vajaliku krundi 
omandamiseks tehtavad kulutused (kui krunt tuleks osta). 
Valides kütuseks pelletid, oleks Rämsi rajatavasse katlamajja mõeldav paigaldada 2 kuni 3 
pelletikatelt koguvõimsusega 350 kW või veidi rohkem ning eraldi teisel kütusel reservkatelt 
poleks vaja. Ilma investeeringutoetusteta võib arvestada soojuse hinnaks umbes 72 €/MWh ja 
50% investeeringutoetuse korral umbes 61 €/MWh (vt Tabel 4.3).  
Kuna hakkpuidukatlamaja rajamisel kujuneks soojuse arvestuslik hind madalamaks, tuleks 
eelistada seda lahendust. Kui kaugküttega oleks valmis liituma ainult osa elamutest, tuleks 
tõenäoliselt rajada pelletikatlamaja.  

Kõik need hinnangud on ligikaudsed, kuid annavad siiski ettekujutuse soojuse hinna võimalikule 
kujunemisele kõigi loetletud hoonete kaugküttega liitumise korral. Enne kui kaugküttevõrgu 
rajamist Rämsis tegelikult alustada, tuleb saavutada kokkulepe kaugküttesse ühendatavate 
majade valdajatega (korteriühistutega), täpsustada tegelik soojusvajadus, hinnata paigaldatava 
soojussõlme parameetreid ja koostada tehnilis-majanduslik hinnang kogu projektile ja leida 
potentsiaalne soojusettevõtja. 
 

Tabel 4.2 Rämsi hakkpuidukatlamaja ja soojusvõrgu investeeringute ning 
soojuse maksumuse hinnangud  

Näitaja Ilma toetuseta 50% investeeringu-
toetusega 

320 kW hakkpuidukatlaga ja vedelkütusekatlaga 
katlamaja, € 

185 000 105 000 

Katlamaja amortisatsioonieraldised koos 
põhjendatud tulukusega annuiteedina 
(i=WACC=5,55%, 20 a), €/a 

15 481 8 786 
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Näitaja Ilma toetuseta 50% investeeringu-
toetusega 

Eelisoleeritud torudest 450 jm soojusvõrk, € 112 500 56 870 
Soojusvõrgu amortisatsioonieraldised koos 
põhjendatud tulukusega annuiteedina 
(i=WACC=5,55%, 30 a), €/a 

7 741 3 227 

Soojusvajadus, MWh/a 718 718 
Soojuskadu võrgus, MWh/a 80 80 
Vajalik katlamaja soojustoodang, MWh/a 798 798 
Kapitalikulude komponent soojuse hinnas, €/MWh  32,34 16,73 
Käidu ja hoolduskulu, €/MWh 10,00 10,00 
Hakkpuidukatla toodang, MWh/a 748 748 
Põlevkiviõlil töötava katla toodang, MWh/a 40 40 
Kulud hakkpuidule (η=85%, 14 €/MWh), €/a 12 177 12 177 
Kulud põlevkiviõlile (η=90%, 40 €/MWh), €/a 1 778 1 778 
Kütuse komponent soojuse hinnas, €/MWh 19,44 19,44 
Elektrikulu, MWh/a 16 16 
Kulutused elektrile, €/a 1 456 1 456 
Elektrikulu soojuse hinnas, €/MWh 2,02 2,02 
Arvestuslik soojuse hind, €/MWh  63,80 48,19 

 
Tabel 4.3 Rämsi pelletikatlamaja investeeringud ja soojuse maksumuse 

hinnangud 

Näitaja Ilma toetuseta 50% investeeringu-
toetusega 

2 – 3 katlaga pelletikatlamaja koguvõimsusega  
350 – 450 kW, € 

100 000 50 000 

Katlamaja amortisatsioonieraldised koos 
põhjendatud tulukusega annuiteedina 
(i=WACC=5,55%, 20 a), €/a 

8 368 4 184 

Eelisoleeritud torudest 450 jm soojusvõrk, € 112 500 56 250 
Soojusvõrgu amortisatsioonieraldised koos 
põhjendatud tulukusega annuiteedina 
(i=WACC=5,55%, 30 a), €/a 

7 741 3 870 

Kokku investeeringud, € 212 500 106 250 
Soojusvajadus, MWh/a 718 718 
Soojuskadu võrgus, MWh/a 80 80 
Vajalik katlamaja soojustoodang, MWh/a 798 798 
Kapitalikulude komponent soojuse hinnas, €/MWh  22,44 11,22 
Käidu ja hoolduskulu, €/MWh 5,00 5,00 
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Näitaja Ilma toetuseta 50% investeeringu-
toetusega 

Pelletite hind, €/t 167 167 
Pelletite vajadus (η=90%, kütteväärtus 4,6 MWh/t), 
t/a 

192,8 192,8 

Kulud kütusele, €/a 32 190 32 190 
Kütuse komponent soojuse hinnas, €/MWh 44,83 44,83 
Muud kulud, €/a 5 000 5 000 
Arvestuslik soojuse hind, €/MWh  72,27 61,05 
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5 Lokaalküttelahendused 
Nii Ulilas kui Rämsil oleksid kaugküttelahendused reaalsed ainult juhul, kui tõepoolest kõik 
sobivalt asetsevad potentsiaalsed tarbijad sooviksid kaugküttega liituda. Kui ühe või mitme 
hoone valdajad ei soovi kaugküttega liituda, võib kaugküttesüsteemi rajamine osutuda 
põhjendamatuks. Tõenäosus, et mõned hoonete valdajad ei soovi kaugküttega liituda, on suur ja 
seetõttu vaatleme siinkohal ka lokaalkütte perspektiivseid lahendusi. Kui kortermajas ei ole 
korteriühistust moodustatud, siis on vähetõenäoline, et selles hoones saavutataks üksmeel 
vajalike ühisettevalmistuste tegemiseks kaugküttega liitumiseks või ka hoonekeskse 
lokaalküttesüsteemi väljaarendamiseks. 
Reeglina tähendab kaugküttest loobumine seda, et jääb ära võimalus biokütuste baasil kaugkütte 
rajamiseks investeeringutoetuste taotlemiseks. Põhimõtteliselt võivad lokaalküttelahendused 
kuuluda hoonete renoveerimiskavasse, mille jaoks on KredEx’il võimalused investeeringu-
toetuste  andmiseks.  
Kaugküttesüsteemi rajamisel tuleb enamik investeeringuid teha soojusettevõtjal, kes võib teatud 
tingimustel saada investeeringutoetusi KIK’ist. Hoone valdajate (sh korteriühistud) kanda 
jääksid hoonesisesed tööd, nt soojussõlme paigaldamine, hoonesisese küttesüsteemi 
korrastamine või väljaehitamine ja tsentraalse soojaveevarustuse korrastamine. Enamasti jäävad 
need kulutused tasemele 2 000 – 3 000 € korteri kohta. Uue lokaalkütte soojusallika rajamisel 
tavaliselt eraldi soojussõlme pole tingimata vaja, kuid kütte- ja sooja tarbevee süsteemide 
korrastamine või väljaehitamine on siin samuti vajalikud, kusjuures hoonesiseste süsteemide 
juhtimisautomaatika peaks kuuluma lokaalse soojusallika komplekti. Järgnevalt jätame vaatluse 
alt välja fossiilkütustel töötavad küttekatlad. 

Kaasaegsetes lokaalküttelahenduste jaoks võib soovitada järgmisi soojusallikaid: 

• pelletikatlad; 

• maa-vesi või õhk-vesi soojuspumbad jmt. 
Hakkpuidukatlaid võib lokaalkütte jaoks soovitada ainult väga suurtele objektidele, mitte aga 
Ulila ja Rämsi hoonete jaoks. Väiksemate (kuni 8 korterit) elamute kütmiseks saab 
põhimõtteliselt kasutada ka kaasaegseid halupuukatlaid, kuid reeglina nõuab nende 
ekspluateerimine pidevat jälgimist sagedast hooldust, mida elanike ühistööna on võrdlemisi 
keeruline kõigi elanike soove arvestavalt korraldada. Pelletikatlad nõuavad hooldust ainult kord 
paar nädalas ning sobivad seetõttu palju paremini. Lisaks sellele nõuab halupuude ladustamine 
palju suuremat ruumi ja käsitsitööd. 

Mistahes soojuspumplahenduste kasutamisel peaks hoonesisene küttesüsteem töötama 
võimalikult madalatel küttevee temperatuuridel ja majanduslikult parima tulemuse annaksid 
soojuspumbad põrandakütte korral. Radiaatorkütte korral peaksid küttekehade pinnad olema 
poolteist kuni kaks korda tavalahendusest suuremad, mis võimaldaks hoida küttevee 
temperatuuri alla 55°C34. Olemasolevate hoonete jaoks soojuspumbaga lokaalküttelahenduse on 
võtmeküsimuseks just hoonesisese küttesüsteemi sobivus või mittesobivus kütmiseks madalate 
küttevee temperatuurirežiimi korral. 
Horisontaalse maakontuuriga soojuspumpade rakendamine eeldab sobiva vaba territooriumi 
olemasolu, mida enamike hoonete ümber Ulilas ja Rämsis ei ole. Vertikaalsete puuraukudega 
maakollektori loomisel tuleb puurimisteks saada keskkonnaameti luba. Reeglina kujunevad maa-

                                                
34 Enamik soojuspumpi ei ole ette nähtud vee kuumutamist üle 55°C , sest vee kuumutamine kõrgemale 
temperatuurile alandaks soojustegurit ja suurendaks elektrikulu 
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vesi soojuspumpade investeeringukulud mõnekümne protsendi võrra kõrgemaks kui õhk-vesi 
soojuspumpadel. 

Õhk-vesi soojuspumpade kasutamine on muutunud suhteliselt populaarseks ühiskondlike ja 
tööstushoonete kütmisel. Korterelamute korral võib probleemiks osutuda väliselemendist tulev 
müra. Kui üksikelamu korral saab väliselemendi paigutada hoone sellisesse külge, kus müra ei 
häiri, siis korterelamute korral jääks väliselemendist tulenev müra ikkagi mõne korteri 
magamistoa vaikust häirivasse lähedusse.  
Soojuspumpade jooksvad kulud on seotud elektritarbimisega, mille määrab aasta keskmine 
soojustegur.35  Soojuspumpade asjatundliku rakendamise korral võib õhk-vesi soojuspumpade 
aasta keskmine soojustegur olla tasemel 2,5 ja maa-vesi soojuspumpadel kuni 3. Paljudel 
juhtudel optimeeritakse soojuspumpade rakendamist sel teel, et tippkülmade ajal (soojuspumba 
soojustegur ja soojustootlikkus on siis madalad) rakendatakse alternatiivset soojusallikat, 
enamasti elektrit. 
Vaatleme lähemalt lokaalsete pelletikatelde rakendamise võimalusi ja lähtume hinnangulistest 
Ulila ja Rämsi hoonete soojusvajadustest (vt Tabel 3.1 ja Tabel 4.1). Sõltuvalt hoone suurusest 
soojusvajadusest võib vaja olla erineva võimsusega pelletikatlaid (vt Tabel 5.1), kusjuures on 
arvestatud, et katlad oleks võimelised katma ka täiendavat sooja tarbevee koormust. 
 

Tabel 5.1 Pelletikatla sobiva võimsuse hinnangud 

Küttevajaduse 
vahemik, MWh/a 

Küttevajaduse vahemikku jäävad hooned 
Ulilas ja Rämsil 

Pelletikatla 
(katelde) 

hinnanguline 
võimsus, kW 

150 – 200 Ulila: Kesk tn 12, 14, 21, 22; Pargi tn 1 120 – 150 

100 – 150 Ulila: Kesk tn 20 

Rämsi: Paju tee 3, 5; Tuulemäe tee 2 

100 – 120 

50 – 100 Ulila: Kesk tn 4, 8, 16; Pargi tn 2, 4 

Rämsi: Paju tee 1; Rämsi tee 4, 6, 10 

50 – 100 

25 – 50 Ulila: Kesk tn 6, 10 25 – 50 

 

Tabelis esitatud pelletikatelde võimsuse andmed on hinnangulised ja vajavad täpsustamist pärast 
hoonele energiaauditi tegemist ja tegeliku soojusvajaduse määramist. Katelde valikul tuleb 
arvestada täiendavalt mitut olulist aspekti. Osa pelletikatelde tootjaid/müüjaid esitavad katla 
võimsuse andmed soojusväljastuse alusel, osa aga põleti võimsuse alusel, st kütusega katlasse 

                                                
35 Soojusteguri (COP) väärtus näitab, mitu korda on soojuspumba seadmete elektritarve väiksem soojustoodangust. 
Soojuspumpade tootjad annavad enamasti soojusteguri väärtuse mõne üksiku madalatemperatuurilise soojusallika 
temperatuuri korral, milleks õhk-vesi soojuspumpade puhul on tüüpiliselt +7°C. Aasta keskmine soojustegur 
(SCOP) sõltub paikkonna klimaatilistest tingimustest ja on reeglina tunduvalt madalam kui +7°C puhul. Kui õhk-
vesi soojuspumba jaoks on antud ka aasta keskmine soojustegur, siis üldreeglina ei ole see vastavuses Eesti 
kliimaga, vaid kehtib mingi Euroopa keskmise kliimaga kohas (tüüpiliselt Strasbourg) 
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antud soojusvõimsuse järgi. Viimasel juhul on katla soojuslik väljundvõimsus väiksem ja sõltub 
katla kasutegurist, mis võib tüüpiliselt jääda vahemikku 80 – 90%. 

Teiseks tuleb arvestada, et enamike katelde soovitatav koormuste diapasoon on 30 – 100% katla 
nimivõimsusest ning suveperioodil võib olla probleeme sooja tarbevee valmistamiseks sobiva 
madala koormuse katmisel. Selleks võib olla otstarbekas kasutada kaht eri võimsusega katelt, 
millest väiksemat kasutatakse suveperioodil, maksimaalsete soojuskoormuste ajal on aga töös 
mõlemad katlad. 
Turul on saadaval väga erineva reguleeritavusega pelletikatlaid, millest lihtsamad ja odavamad 
töötavad madalatel koormustel (10 – 20%) ebastabiilselt ja madala kasuteguriga. Selliste katelde 
korral oleks tingimata vajalik akumulaatorpaagi kasutamine, mis võimaldaks kateldele sobival 
koormusel perioodilist tööd.  
Mitmed kallimad pelletikatlad võimaldavad töötada väga erinevatel võimsusrežiimidel, nt: 

• tavarežiim 30– 100% koormusel; 
• madalatel (ca 10 – 30%) koormustel töötaks katel automaatselt ja katkendlikult, seejuures 

mittetöötamise ajal jääb koldesse nn tugileek, mis vajadusel kiiresti koldesse pealeantava 
värske kütuse süütab; 

• väga madalatel koormustel (alla ca 10%) kustutatakse pikema koormuse puudumise 
korral ka tugileek. Pärast koormuse taastumist toimub pealeantava värske kütuse 
automaatne süütamine mõne minuti jooksul 

Järgnevalt esitame ligikaudse majandusarvutuse kahele hoonele (Ulila: Kesk tn 21 ja Rämsi: 
Paju tee 5) võttes aluseks nende hinnangulised kütteotstarbelised soojusvajadused koos täiendava 
sooja tarbe vee valmistamise koormusega, arvutame katlamaja ligikaudse maksimaalse 
koormuse, vajalikud investeeringud ja kulukomponendid (vt Tabel 5.2). 

 
Tabel 5.2 Kahe hoone pelletikatlaga lokaalkütte lahenduse majanduslik 

hinnang (kõik hinnad ilma käibemaksuta) 

 Ulila, 
Kesk tn 21 

Rämsi,  
Paju tee 5 

Soojusvajadus kütteks, MWh 167 115 
Soojusvajadus koos tarbevee soojendamisega, MWh 205 140 
Vajalik pelletikatelde toodang, MWh 486 594 
Valitud pelletikatel ligikaudse väljundvõimsusega, kW 85 60 
Katlamaja seadmete maksumus koos paigaldusega, € 25 000 20 000 
Katlamaja amortisatsioonieraldised koos põhjendatud 
tulukusega annuiteedina (i=WACC=5,55%, 20 a), €/a 

2 092 1 674 

Kapitalikulude komponent soojuse hinnas, €/MWh  10,20 11,96 
Käidu ja hoolduskulu, €/MWh 5,00 5,00 
Pelletite hind, €/t 167 167 
Pelletite vajadus (η=85%, kütteväärtus 4,6 MWh/t), t/a 52,4 35,8 
Kulud kütusele, €/a 8751 5 979 
Kütuse komponent soojuse hinnas, €/MWh 42,70 42,70 
Muud kulud, €/a 1 000 1 000 
Arvestuslik soojuse hind, €/MWh  62,78 66,80 
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Nagu arvutused näitavad, ei erine kütusekulude komponent soojuse hinnas oluliselt pelletiküttel 
kaugküttekatlamaja vastavast kulukomponendist, kuid mõnevõrra suurenevad püsikulud, sest 
üldreeglina suureneb investeeringute erimaksumus (€/kW) seadme ühikvõimsuse alanemisega. 
Võrreldes kaugküttekatlamajaga on lokaalküttes keerulisem hinnata nii investeeringu suurust kui 
käidu- ja hoolduskulusid ning muid võimalikke kulusid. Kui katel ja muud seadmed õnnestub 
paigaldada keldriruumidesse, siis sõltub kogukulu tugevasti sellest, kui palju tuleb teha kulutusi 
ruumide ettevalmistamiseks, kas ukseavad võimaldavad katla ja teiste seadmete paigutamist või 
tuleb neid ajutiselt laiendada, kas tuleohutusnõuete täitmiseks on vaja lisakulutusi, jne. 
Hooldus- ja käidu- ning muud võimalikud kulud sõltuvad tugevasti sellest, kas püütakse kogu 
katlamaja majandamine korraldada oma (korteriühiste liikmete) jõududega või sõlmitakse mõne 
firmaga hooldusleping. Oma jõududega täielik ekspluateerimine võib mingil perioodil edukalt 
õnnestuda, kuid mistahes tõsisema häire korral tuleb teha suhteliselt suuri ühekordseid kulutusi.  
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6 Kokkuvõte, ettepanekud ja tegevuskava 
Käesoleval ajal on Puhja vallas toimiv kaugküttesüsteem Puhja alevikus. Varem on kaugkütet 
kasutatud ka Ulilas ja Rämsis. 
Puhja aleviku kaugküttevõrgu tarbijaid varustab soojusega Peat Mill OÜ (pankrotistunud 
Sangla Turvas AS varade uus omanik). Peat Mill OÜ briketitehas asub aleviku piirest väljaspool 
ja soojus juhitakse aleviku kaugküttevõrku peamagistraali kaudu. Peamagistraal paikneb 
madaltugedel ja on valdavalt maapealse paigutusega. Asula sisese kaugküttevõrgu torustik on 
osaliselt korrastatud. Suvel varustatakse tarbijaid ka sooja tarbeveega, kuid tavaliselt on umbes 
ühe kuu jooksul tehases remont,  katel ei tööta ja soojusvarustuses on katkestus. Katlakütuseks 
kasutatakse freesturvast ja briketitootmise jääke (sõelmeid). Reservkütusena on võimalus 
kasutada hakkpuitu. 
2011. aastal tehase soojustootmisüksus rekonstrueeriti ja paigaldati uus hakkpuidu ja freesturba 
põletamiseks sobiv Soome firma MW Power Oy (endine Valmet Oy) restkoldega (pöörlev 
kuhikrest) aurukatel MW Biopower 4,2 MW (tootlikkus 7 t/h auru, rõhk 8 baari). Katlal on 
multitsüklon tahkete osakeste püüdmiseks. Katlamajas on olemas ka kergel kütteõlil töötav 2 
MW reservkatel, mida on väga harva kasutatud. 

Alevikus on kehtestatud kaugküttepiirkond. Aastane soojuskoormus on umbes 5 000 MWh. Nii 
katlamaja kui kaugküttevõrk kuuluvad Peat Mill OÜle. Kehtiv soojuse piirhind on ~63 €/MWh, 
tänane reaalhind on 43 €/MWh ilma käibemaksuta. 
Kolme Tartu Maja tüüpi elamut (4 kordne, 36 krt) rekonstrueeritakse Kredex’i 40%lise 
toetusega. Kõikides kaugküttel elamutes on moodustatud korteriühistud. Kõigi tarbijate juures on 
uued plaatsoojusvahetitega soojussõlmed ja soojusarvestid. Uusi potentsiaalseid liitujaid lähiajal 
ei nähta ette. Uusi detailplaneeringuid ei ole samuti kehtestatud ega algatatud, kuid kinnistuid 
uusarendusteks on olemas. 

Valla omanduses olevast kinnisvarast on renoveeritud gümnaasiumihoone ja lasteaed. 
Gümnaasiumi vana maja (ehitatud 1930ndatel) on veel renoveerimata. Seltsimaja ja vallamaja 
vajaksid renoveerimist, kuid lähema 10 aasta plaani ei ole neid võetud, kuigi valla arengukavas 
nähakse nende renoveerimine ette. Hoone, milles asuvad päevakeskus ja vajaks samuti 
renoveerimist. 
Ulila alevik. Varem varustati aleviku kaugküttetarbijaid soojaga masuudikatlamajast. Tänasel 
päeval on kaugkütte katlamaja ja kaugküttevõrk likvideeritud. Endised kaugküttel hooned on üle 
viidud lokaal- või kohtküttele, kus kasutatakse kütmiseks soojuspumpi, kaminaid, ahje ja pliite 
ning ka otsest elekterkütet. Hoonetes puuduvad keskküttesüsteemid. Osades elamutes on 
moodustatud korteriühistud. Vallale kuulub endine koolihoone, milles tegutsevad Ulila Keskus 
ning Puhja Raamatukogu Ulila harukogu. Hoone ühes osas on otsene elekterküte ja teist 
köetakse maasoojuspumbaga. Ühe korteriühistu hoone on värskelt renoveeritud. 

Ulilas on läbi viidud rahvakoosolekud ning elanikud on üles näidanud huvi kaugkütte 
taastamiseks. Elukoht on perspektiivne, sest asub ainult 15 km kaugusel (17 min autoga sõita) 
tõmbekeskusest Tartust. 
Rämsi küla. Korruselamud on varem olnud kaugküttel. Rämsilt Ulilasse on umbes 3 km ja 
nende kahe asula ühendamist kaugküttetoruga on varem kaalutud. Nii pika ühendustorustiku 
rajamine ei ole siiski majanduslikult põhjendatud. Kaugküttesüsteemi võiks rajada kuni 8 – 9 
elamu kütmiseks. Osades ridaelamutes on keskküttesüsteemid säilinud. 
Puhja valla soojusmajanduse perspektiivse arengu kohta võib teha rida järeldusi. 

• Puhja aleviku kaugküttesüsteem on tehniliselt hästi toimiv, soojuse madala reaalhinnaga 
süsteem ja selle säilitamine on ainumõeldav soojusvarustuse lahendus; 
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• kaugküttega seotud andmestik ja jooksev ülevaade kaugkütte toimimisest on puudulik 
ning vajab korrastamist. Selle tõenäoliseks põhjuseks võib olla briketitehase ja selle 
katlamaja varade üleminek uuele omanikule; 

• kuna briketitehase katlamaja põhikoormuseks on tehnoloogiline soojustarve, siis 
kaugküttetarbimise mahtude muutumine tulevikus ei mõjuta oluliselt katlamaja 
koormust ja kaugküttesoojuse hinda; 

• on soovitav läbi viia kaugküttesüsteemi torustiku kaardistamine ja tehnilise seisundi 
ülevaatus, mille tulemusena saaks välja selgitada torustiku renoveerimisvajaduse; 

• tuleb koostada Puhja aleviku kaugküttesoojuse hinnakalkulatsioon ja esitada see 
Konkurentsiametile kooskõlastamiseks; 

• nii Ulilas kui Rämsis on olemas tingimused kaugküttesüsteemi taastamiseks, kuid 
vastava otsuse tegemisele peab eelnema hoonete valdajate kindel soov ning 
tarbimismahtude täpsustamine vastavalt hoonete energiaauditite tulemustele; 

• kaugkütte rajamisel Ulilasse ja Rämsile tuleb leida soojusettevõtja; 
• nii Ulilas kui Rämsil on kaugkütte alternatiivina võimalik leida sobiv 

lokaalküttelahendus, milleks võiks hästi sobida pelletiküte. Seejuures tuleks hoone 
valdajatel (korteriühistutel) kogu tegevus ise korraldada ja täies mahus finantseerida, 
mis tõstaks arvestusliku soojuse hinna kaugküttelahendustest mõnevõrra kõrgemaks;  

• Puhja valla soojusmajanduse arendamise tegevuskava ettepanek on toodud järgmises 
tabelis (vt Tabel 6.1). 

 

Tabel 6.1 Puhja valla soojusmajanduse arendamise tegevuskava  

Tegevus Teostaja Maksumus Aeg/ 
kestus 

Rahastamise 
allikas 

Soojuse hinnakalkulatsiooni 
koostamine ja 
Konkurentsiametile esitamine 

Peat Mill OÜ – 2017 – 

Potentsiaalselt kaugküttesse 
lülitatavate Ulila ja Rämsi 
hoonete energiaauditite 
tellimine  

Energiaaudiitorid 
koostöös hoonete 
valdajate ja Puhja 
vallaga 

ca 500 € 
hoone kohta 

2017 – 
2018 

Hoonete valdajad 

Projekteerimise lähteandmete 
ettevalmistamine Ulila ja Rämsi 
kaugküttesüsteemide rajamiseks 

Energiavaldkonna 
konsultant koos 
Puhja 
vallavalitsusega 

ca 1000 € 2017 – 
2018 

Valla eelarve 

Hangete korraldamine Ulila ja 
Rämsi soojusettevõtja leidmiseks 

Puhja vallavalitsus – 2018 – 
2019 

– 

Investeeringutoetuste 
taotlemine Ulila ja Rämsi 
kaugküttevõrgu ja katlamaja 
rajamiseks 

Soojusettevõtja 
koos Puhja 
vallavalitsusega 

– 2018 – 
2020 

– 

Ulila ja Rämsi kaugküttevõrkude 
ning katlamajade 
projekteerimine ja ehitamine 

Soojusettevõtja Ulila ca 
365 000 € 
Rämsi ca 
297 500 € 

2020 – 
2022 

Soojusettevõtja 
koos 
investeerimis-
toetusega 

Valla poolt hallatavate hoonete 
energiamärgiste koostamine 

Energiaaudiitor ca 60 € hoone 2017 – 
2022 

Puhja vallavalitsus 

Tarbijate energiasäästu alane 
teavitus (teabepäevad, seminarid, 
õpitoad, jaotusmaterjalide 
koostamine jms) 

Puhja vallavalitsus 
koos 
konsultantidega 

2 000 € 2017 – 
2026 

Valla eelarve 
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