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SISSEJUHATUS
Puurmani valla soojusmajanduse arengukava koostamise aluseks on Energex Energy Experts
OÜ ja Puurmani Vallavalitsuse vahel 22.06.2016 sõlmitud töövõtuleping. Arengukava
tehnilised nõuded on määratud Majandus- ja Taristuministri määrusega nr. 40
„Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused” §10 „Nõuded
soojusmajanduse arengukavale”. Arengukava koostamist toetab 90% ulatuses SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.2
„Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevuse „Soojusmajanduse arengukava
koostamine" (6.2.3) vahenditest.
Puurmani valla soojusmajanduse arengukava 2017-2030 annab ülevaate valla kaugküttevõrgu
soojuse tootmisest ja tarbimisest ning analüüsib erinevaid meetmeid ja tehnoloogiaid, et
muuta soojuse tootmine ja tarbimine säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Sisuliselt
vaadatakse arengukavas perioodi kuni 2030. Arengukava on soovitatav iga 5 aasta tagant
uuendada.
Soojusmajanduse arengukava eesmärk on koostada Puurmani aleviku Ülejõe elamukvartali
kaugküttepiirkonna jätkusuutlik arenguvisioon ja soojuse tootmisel, tagades tarbijatele
pikaajaliselt soodsa soojuse hinna. Projekti tulemusel valmib Puurmani aleviku Ülejõe
elamukvartali võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava.
Arengukava koostasid Energex Energy Experts eksperdid Enar Kraav ja Viljar Stalkov
ning täiendas ja kinnitas volitatud soojusenergeetikainsener Leo Rummel. Arengukava
koostamiseks kasutati Puurmani Vallavalitsuselt ja Puurmani Soojus OÜ-lt saadud andmeid.
Energex Energy Experts tänab abi ja koostöö eest Puurmani Vallavalitsuse vallavanemat
Margus Möldri, majandusnõunikku Neeme Järva ning Puurmani Soojuse juhatajat Rannar
Raatse.
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1. PUURMANI VALLA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Geograafiline asetus
Puurmani vald on osa Jõgeva maakonnast. Jõgeva maakond paikneb Eesti kesk-idaosas.
Jõgeva maakonna naabriteks on kirdes Ida-Viru, põhjas Lääne-Viru, loodes Järva, edelas
Viljandi ja lõunas Tartu maakond. Jõgeva maakonna administratiivne keskus on Jõgeva linn.
Peale Jõgeva asub maakonnas veel kaks linna – Mustvee ja Põltsamaa – ning 11 alevikku ja
225 küla. Maakonna keskus Jõgeva linn asub Tallinnast 155 km kaugusel, Tartusse on sealt 53
km. Jõgevamaad läbivad Tallinna–Tartu ja Tartu–Jõhvi maantee kõrval ka ajalooline Piibe
maantee ning Tallinna–Tartu raudtee [1].
Jõgeva on rahvaarvult 10. ja pindalalt 9. Eesti maakond. 90% maakonna rahvastikust on
eestlased. Jõgeva maakond on kujutatud Joonisel 1.1.

Joonis 1.1. Puurmani vald ja Jõgeva maakond
Puurmani vald asub Jõgevamaa edelaosas. Vald piirneb lõunast Tartumaa Laeva vallaga,
põhjast ja läänest Jõgeva maakonna Põltsamaa vallaga ja idast Jõgeva, Palamuse ja Tabivere
valdadega. Valla territooriumi läbivad Tallinn-Tartu-Luhamaa (13,5 km ulatuses) ja PuurmaniVoldi-Uhmardu (18 km ulatuses) riigimaanteed. Valla keskuseks on Puurmani alevik, mis
asub maakonna keskusest Jõgeva linnast 27 km, Tartust 38 km, Põltsamaalt 20 km ja
Tallinnast 150 km kaugusel [2].
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Puurmani valla lääneosa paikneb Võrtsjärve madalikul, seal on ülekaalus metsa- ja sooalad
(Põdrasoo ning Keelepera, Torni ja Umbusi raba kuuluvad Alam-Pedja looduskaitsealasse).
Põhjaosa paikneb Kesk-Eesti lavamaal. Läbi valla voolab Pedja jõgi, millesse suubuvad
Kaave, Umbusi ja Pikknurme jõgi. Kaitse all on Puurmani mõisa park (14,5 ha), Saduküla
puuderühm (0,9 ha) ja Saduküla kooli park (3,3 ha), Söe arboreetum (osaliselt; 114 ha), Kursi
põlispuude rühm (2,3 ha; Kirikuvalla külas) ja Liivoja puude rühm (0,9 ha; Pööra külas).
Kaitstavaid looduse üksikobjekte on 4, sh Jaani-Hansu mänd [2].

1.2. Demograafiline olukord
Puurmani vallas elab 2016. aasta andmete põhjal 1509 inimest, mis moodustab 4,82% Jõgeva
maakonna elanikkonnast. Puurmani valla rahvastikutihedus on 5,15 inimest ühe
ruutkilomeetri peale. Puurmani valla loomulik iive on olnud nii positiivne kui ka negatiivne,
aga mehaaniline iive on alates 2007. aastast olnud negatiivne.
Lisaks Puurmani alevikule on vallas 12 küla. Kõige kaugemal valla keskusest asuvad
Härjanurme, Jõune, Pööra ja Saduküla külad, mille seos Puurmani alevikuga on olnud ainult
haldussidemete kaudu. Puurmani valla külade kaugus keskusest ja nende elanike arv on
täpsustatud Tabelis 1.1 [3].
Tabel 1.1. Puurmani valla külad
Näitaja
Nimetus
Puurmani alevik
Altnurga
Härjanurme
Jõune
Jüriküla
Kirikuvalla
Kursi
Laasme
Pikknurme
Pööra
Saduküla
Tammiku
Tõrve

Kaugus
keskusest

Elanike
(2015)

km
0
5
15
13
2
5
4
3
6
12
13
7
9
KOKKU
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arv Rahvastiku
osakaal
inim
528
34,2%
73
4,73%
81
5,25%
49
3,17%
66
4,27%
38
2,46%
57
3,69%
74
4,79%
159
10,3%
111
7,19%
179
11,59%
66
4,27%
63
4,08%
1544
100%
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Tabelis 1.1 kajastub, et kõige enam inimesi elab Puurmani alevikus - üle kolmandiku
Puurmani valla elanikkonnast (34,2%). Puurmani alevikust kõige kaugemates külades Härjanurme, Jõune, Pööra ja Saduküla - elab üle neljandiku valla elanikkonnast (27,2%).
Joonis 1.2 annab täpsema ülevaate Puurmani valla rahvastiku paiknemisest [4].

Joonis 1.2. Puurmani valla rahvastikutiheduse ruutkaart (2011)
Joonis 1.3 kujutab Puurmani valla soolist ja vanuselist arvukust graafiliselt
rahvastikupüramiidina. Puurmani valla sooline struktuur on üldpildis suhteliselt ühtlane.
Joonisest 1.3 lähtub, et vallas elab 734 meest ja 775 naist (48,6% : 51,4%). Puurmani vallas
elab Eesti keskmisest rohkem mehi erinevates vanuse gruppides. Kõige rohkem mehi on
vanuses 20-29 ja 40-49 eluaastat. Vallas elab Eesti keskmisest vähem naisi. Kõige vähem
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naisi on vanuses 30-39 eluaastat. Naiste ülekaal tekib alles pensionieas. Graafikust on näha, et
rahvastikupüramiid on hetkel pigem vananev (0-14 aastaste vähesus), kuid seda leevendab
noorte (15-29 aastaste) inimeste rohkus [4].

Joonis 1.3. Puurmani valla rahvastikupüramiid

1.3. Sotsiaalmajanduslik olukord
1.3.1. Tööealised inimesed
Tööealiste osakaal Puurmani valla elanikkonnast on 65%, laste ja pensioniealiste osakaal on
35%, vastavalt 12,6% ja 22,3%. Tabelis 1.2 on esitatud Puurmani valla koormuskoefitsiendid
[4]. Puurmani valla demograafiline tööturusurve indeks on 61% ehk iga tööturult lahkuja
kohta saabub tööturule 0,61 tööealist inimest. Eelneva parameetri illustreerimiseks on Tabel
1.3 [4].
Tabel 1.2. Puurmani valla rahvastiku koormuskoefitsiendid (2016)
Näitaja
Lapsed, 0-15 a Tööealised, 16-64 a Pensioniealised, 65+ a
Inimeste arv
191
982
336
Osakaal rahvastikust
12,66%
65,08%
22,27%
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Tabel 1.3. Puurmani valla demograafiline tööturusurve indeks (2016)
Tööturule sisenevad
Tööturult lahkuvad
inimesed vanuses 5-14 inimesed vanuses 55-64 Tööturusurve indeks
117
192
0,61
Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt
vanaduse tõttu potentsiaalselt lahkub. Puurmani vallas on viimase 10 aasta jooksul olnud
tööturusurve indeks alla ühe ja languses. See tähendab, et valla elanikkond on pigem
vanemapoolne ning on võimalus tööjõupuuduse tekkimiseks. Demograafilise tööturusurve
indeksi muutust võrreldes varasemate aastatega on kajastatud Tabelis 1.4 [4].
Tabel 1.4. Demograafilise tööturusurve indeksi muutus (2010-2016)
Demograafiline tööturusurve indeks 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kogu Eesti
0,77 0,75 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82
Puurmani vald
0,73 0,85 0,64 0,65 0,62 0,64 0,61
1.3.2. Palgatöötajad
Puurmani vallas on 2016. aasta seisuga 990 tööealist inimest. Mitmed tööealised inimesed
töötavad isiklikes taludes, isiklikes ettevõtetes, oma abimajapidamises või FIE-na [3].
Statistikaameti andmete kohaselt oli 2015. aastal palgatööl 546 inimest, saades brutotulu
keskmiselt 879,32 eurot kuus. Puurmani valla palgatöötajate kuu keskmine brutotulu on alates
2010. aastast kasvanud. Palgatöötajate kuu keskmine brutotulu aastate lõikes on esitatud
Tabelis 1.5 [4].
Tabel 1.5. Kuu keskmine brutotulu (2010-2015)
Näitaja
Jõgeva maakond
Kogu Eesti
Kesk-Eesti
Lõuna-Eesti
Puurmani vald

ühik
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2010
651,62
766,78
699,21
711,82
638,85

2011
683,31
797,65
731,37
740,28
677,41

2012
724,57
844,44
773,62
779,69
712,03

2013
778,95
900,11
825,91
834,86
774,91

2014
2015
830,23 887,72
954,02 1013,16
876,55 930,56
886,79 945,15
825,05 879,32

Puurmani valla palgatöötaja kuu keskmise brutotulu kasv on võrreldes varasemate aastatega
olnud stabiilne - keskmiselt 6% aastas. Puurmani valla kuu keskmine brutotulu on ainult 10
euro võrra väiksem maakonna keskmisest. Puurmani valla palgatöötaja brutotulu moodustab
87% kogu Eesti keskmisest brutotulust, kuid kui arvestada maakonna ja valla geograafilist
asendit, siis Puurmani valla kuu keskmine brutotulu moodustab 94% Kesk- ja Lõuna-Eesti
keskmisest brutotulust [5].
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1.3.3. Töötus
Puurmani vallas on registreeritud töötute hulk 2015. aastaks vähenenud alla 2%. 2015. aasta
seisuga oli registreeritud töötuid 25. Valla arengukava kohaselt võib esineda ka varjatud
tööpuudust – mitteametlikke töötuid, kes ei ole tööd leidnud peale ametliku töötuse lõppemist
[3]. Järgnevas Tabelis 1.6 on võimalik näha Puurmani valla registreeritud töötute vähenemist
viie aasta jooksul [4].
Tabel 1.6. Puurmani valla registreeritud töötud (2010-2015)
Näitaja
ühik
Registreeritud töötuid inim
Osakaal elanikkonnast %

2010 2011
60
49
3,85
3,2

2012 2013
38
36
2,62
2,5

2014
31
2,17

2015
25
1,80

1.4. Ettevõtluse olukord
2013. aasta andmete kohaselt on Puurmani vallas 44 äriühingut, mis kokku teenisid müügitulu
22,93 miljonit eurot [3].
Puurmani vald asub põlises agraarpiirkonnas ning läbi aegade on põllumajandus siin ka
põhiliseks ettevõtluse haruks. Puurmani piirkonna elanikest on väga suur osa hõivatud
põllumajandussektoris, samas esineb puudujääke teeninduses. Selle areng on aga tihedalt
seotud teiste majandussektorite olukorraga [3].
Põhilised tööandjad on põllumajandus- (OÜ Härjanurme Mõis Sadukülas ja Puurmani
Põllumajandusühistu Puurmanis) ja metsamajandusettevõtted. Pikknurmes asub Riigimetsa
Majandamise Keskuse Jõgevamaa metskonna keskus. Valla riigimaad haldavad Jõgevamaa
metskonna Pikknurme, Laiuse ja Põltsamaa metsandik. Valla kirdeossa Pedja jõele rajatud
tiikidel tegutseb suur ja moodne Härjanurme kala- ja vähikasvandus, puhkekompleksis
Kalatalu Härjanurmes saab kala püüda ja piknikku pidada. Kõigile huvilistele on ürituste
läbiviimiseks avatud Kaitseliidu Jõgeva malevale kuuluv Kirna Õppekeskus. Majutus- ja
toitlustusteenust pakuvad ka Jahimaja Trofee ja Kursi Jahiloss [2].
Teenindusega tegelevatest ettevõtetest on paljud seotud avaliku sektoriga. Kohalikule
elanikule on kõik esmatarbekaubad ja -teenused kättesaadavad.
Vallas tegutsevad järgmised teenindusettevõtted:
• Koolid: Puurmani Mõisakool
• Lasteaiad: Puurmani Lasteaed „Siilipesa”
• Tervishoiuasutused: Perearst (vastuvõtt Puurmanis)
• Hambaraviteenus: Piiri Hambaravi OÜ Puurmani hambaravikabinet
• Apteek: OÜ Maire Apteek
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•
•
•
•
•
•

•
•

Postipunkt: Kapluses Tarve Puurmanis
Raamatukogud: Puurmani raamatukogu ning Saduküla haruraamatukogu
Muuseumid: Kuperjanovi tuba lossis
Kauplused: Puurmanis, Sadukülas
Rändkauplus: Pikknurmes, Pööral, Jõunes, Härjanurmes, Tammikul, Kursis, Tõrves
Majutuskohad: Jahimaja Trofee, Kursi Jahiloss, Kirna Õppekeskus, Kalatalu
Härjanurmes, Puurmani Külalistemaja, Kirikuvalla külas „Jahiselts Gustavlie” kuuluv
jahimaja
Toitlustamine: Puurmani Mõisa SA, Jahimaja Trofee, Kursi Jahiloss, Kirna
Õppekeskus, Kalatalu Härjanurmes
Iluteenused: Puurmanis ja Sadukülas

1.4.1. Eesmärgid
Elanikkonna (külade) säilimise seisukohast on väga oluline ettevõtluse areng. Seepärast on
vaja luua uusi töökohti väljaspool põllumajandust, samuti tõsta investeerijate huvi piirkonna
vastu [3].
Puurmani valla arengukavas on ettevõtluse soodustamiseks pakutud avalikule sektorile
järgmisi võimalusi [3]:
• turismi arendamine valla vaatamisväärsustes, koos kohaliku käsitöö, toitlustuse ja
teenindusega;
• uute tegevusvaldkondade väljaarendamisele kaasaaitamine (transiitliikluse
teenindamine puhke- ja turismialal);
• tagada ettevõtjate informeeritus oma valdkonna võimalustest (turg, uus tehnoloogia,
koolitus);
• reklaamida piirkonda kui soodsat investeerimiskohta;
• planeeringute koostamisel arvestada ettevõtjate vajadusi;
• ette valmistada ettevõtluseks sobivad krundid ja piirkonnad
Piirkonna arengusuundade määratlemisel tuleb silmas pidada järgmisi eeliseid [3]:
• ülisoodne asend Tallinn–Tartu maantee ääres ning Tartu kui teadus- ja arenduskeskuse
läheduses;
• suhteliselt head põllumajandusmaad;
• põllumajandusliku kogemuse ning kvalifitseeritud põllumajandusliku tööjõu
olemasolu.

1.5. Elamumajanduse olukord
Olemasolev elamufond koosneb suurelamutest ja eramutest, sealhulgas ka taluelamutest.
Suurelamutes omavad kortereid Puurmani Põllumajandusühistu, OÜ Härjanurme Mõis,
Puurmani vald ja eraisikud: kokku 40 elamut 3–18 korteriga. Vallavalitsuse andmetel on
põhiosas elamufond rahuldavas seisukorras. [3]
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Ülevaadet nii eramajade kui ka kõigi eluruumide kohta ei ole vallavalitsusel ega ka
ehitisregistris. Vallavalitsuse arvestuses on kõiki hooneid kokku 1064. Eluruume on
vallavalitsuse hinnanguil ~900. Tegutsevad korteriühistuid on 2. Enamuse kortermaju on
moodustanud ühistu ja ostavad haldusteenust Elamumajanduse OÜ-lt. Paljud hooned vajaksid
seinte soojustamist ning katuste uuendamist [3].
Nii Sadukülas kui Puurmanis on üksikuid tühjalt seisvaid ja lagunevaid hooneid. Osale on
leitud omanikud, kuid viimased pole suutnud nende olukorda parandada. Tuleb suunata valla
poolset tähelepanu järelevalvele [3].
Puurmani valla arengukavas on seatud eesmärgid ja ülesanded valla elamumajanduse
arenguks [3]:
• koostada elamuehituseks mõeldud maade detailplaneeringud;
• rajada planeeritud aladele vajalikud kommunikatsioonid;
• müüa elamukrunte;
• nõustada korterelamuid ühistute loomisel;
• luua stardiabifond korteriühistute loojatele;
• müüa vallale mittevajalikud hooned;
• luua korterifond õpetajatele ja teistele valla vajalikele spetsialistidele

1.6. Soojusmajanduse olukord
Puurmani alevikus on 2010. aastal “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1
ja “Kaugkütteseaduse” §5 lõigete 2 ja 6 alusel loodud Puurmani kaugküttepiirkond.
Puurmani aleviku kaugküttepiirkond on osa Puurmani aleviku territooriumist, mis hõlmab
Ülejõe
elamukvartalit.
Kaugküttevõrguga
liitumine
oli
kohustuslik
kõigile
kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses oli tarbijapaigaldis
soojusega varustamiseks. Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasutanud
kaugkütet võisid jätkata senise kütteviisi kasutamist ja ei olnud kohustatud liituma
kaugküttevõrguga.
Kaugküttepiirkonnas kaugkütte teenust osutab Puurmani Soojus OÜ. Soojusettevõtjal on
kohustus arendada tema valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõsta nende efektiivsust, et
oleks tagatud Puurmani aleviku kaugküttepiirkonnas energiaressursside varustuskindlus, uute
liitujate võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava
soojusega varustamine [6].
Ülejõe elamukvartalis on kaugküttevõrku ühendatud 5 kortermaja. Lisaks läbib kaugküttevõrk
kahte kortermaja, kes võrgust soojust ei tarbi. Kaugküttepiirkonnaga mitteliitunud
suurelamuid köetakse enamasti individuaalkateldega.
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Puurmani valla omanduses olevaid objekte varustavad soojusega järgmised individuaalsed
energialahendused [3]:
Saduküla endine koolimaja

maaküte

Puurmani Mõisakool

vedelkütus, taastuvenergia (pellet)

Mõisa tõllakuur

taastuvenergia (pellet) – trass Mõisakooli katlamajast

Vallamaja

taastuvenergia (pellet)

Puurmani Lasteaed „Siilipesa”

taastuvenergia (pellet), soojuspump (õhk-vesi)

Puurmani kultuuri- ja vabaajakeskus taastuvenergia (pellet)
Noortekeskus, ambulatoorium

õhk-õhk soojuspumbad

Tuletõrjedepoo

elektriküte

1.6.1. Soojuse hind
Puurmani aleviku võrgupiirkonnale on Konkurentsiametiga kooskõlastatud soojuse müügi
piirhind 78,82 EUR/MWh, mis koos käibemaksuga on 94,58 EUR/MWh [7]. Soojusettevõte
ei rakenda tarbijatele soojuse piirhinda vaid Puurmani aleviku kaugküttepiirkonnas on
viimasel kahel aastal soojusettevõtte määratud soojuse hind püsinud 60 EUR/MWh
käibemaksuta, 72 EUR/MWh käibemaksuga.
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2. TARBIJAD
2.1. Kaugküttevõrgu tarbijad
Puurmani aleviku Ülejõe elamukvartalis on kehtestatud kaugküttepiirkond. Kaugküttevõrku
on ühendatud 5 soojustarbijat - Ülejõe tänav 29, 32, 33, 34 ja 37 kortermajad. Tabelis 2.1 on
esitatud tarbijate hoonete ülevaade.
Tabel 2.1. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu tarbijate ülevaade
Aadress
Ülejõe tn 29
Ülejõe tn 32
Ülejõe tn 33
Ülejõe tn 34
Ülejõe tn 37

Ehitatud Hoone tüüp Suletud pindala Eluruumi pindala Kubatuur
a
m2
m2
m3
18-KRT
1545,0
1047,3
5082
1976
12-KRT
1344,1
865,8
4560
12-KRT
1377,2
857,4
4931
1982
18-KRT
1543,6
1047,3
5082
1992
18-KRT
2017,5
1423,1
6775

Puurmani aleviku kaugküttevõrku ühendatud hoonete välist tehnilist seisukorda on võimalik
hinnata all järgnevatel Joonistel 2.1-2.11. Lisaks viisime läbi küsitluse maja haldusettevõtete
seas, et saada teada arvamus maja hetke seisukorrast ja tulevikuplaanidest.
Ülejõe tänav 29 maja ei ole peale ehitamist täiendavalt soojustatud. Haldaja hinnangul on
hoones ebapiisav soojustus, temperatuur ja õhuvahetus. Hoone on tihendamata ning elamusse
puhub sisse külma õhku. Vajadusel kasutatakse elektriradiaatoreid. Hinnanguliselt on pooltel
elanikel pakettaknad. Majal on olemas soojusvahetiga kinnine soojussõlm ning lokaalne katel
Viadrus U22. Elamu püstikutel ei ole paigaldatud reguleerimisventiilid ning radiaatoritel on
puudu termostaatventiilid. Samas, haldaja ei pea tõenäoliseks hoone renoveerimist KredEx-i
toetusega.

Joonis 2.1. Ülejõe tänav 29

Joonis 2.2. Lokaalne katel Viadrus U22
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Ülejõe tänav 32 maja ei ole peale ehitamist täiendavalt soojustatud. Haldaja hinnangul on
hoones ebapiisav soojustus, temperatuur ja õhuvahetus. Hoone on tihendamata ning elamusse
puhub sisse külma õhku. Mõningad tarbijad kasutavad lisaks kaugküttele ahjukütet,
elektrikütet või õhksoojuspumpa. Hinnanguliselt on pooltel elanikel pakettaknad. Majal on
olemas soojusvahetiga kinnine soojussõlm. Elamu püstikutel ei ole paigaldatud
reguleerimisventiilid ning radiaatoritel on puudu termostaatventiilid. Samas, haldaja ei pea
tõenäoliseks hoone renoveerimist KredEx-i toetusega.

Joonis 2.3. Ülejõe tänav 32
Ülejõe tänav 33 maja ei ole peale ehitamist täiendavalt soojustatud. Haldaja hinnangul on
hoones ebapiisav temperatuur ja õhuvahetus. Hoone on tihendamata ning elamusse puhub
sisse külma õhku. Hinnanguliselt on üle pooltel elanikel pakettaknad. Majal on olemas
soojusvahetiga kinnine soojussõlm. Elamu püstikutel ei ole paigaldatud reguleerimisventiilid
ning radiaatoritel on puudu termostaatventiilid. Haldja arvates oleks tõenäoline hoone
renoveerimiseks kasutada KredEx-i toetust, et soojustada fassaadi ja katust ning paigaldada
soojustagastusega ventilatsioon.
Ülejõe tänav 34 maja ei ole peale ehitamist täiendavalt soojustatud. Haldaja hinnangul on
hoones ebapiisav temperatuur ja õhuvahetus. Hoone on tihendamata ning elamusse puhub
sisse külma õhku. Kõigile korteritele on paigaldatud pakettaknad, ainult trepikoja aknad on
vahetamata. Majal on olemas soojusvahetiga kinnine soojussõlm. Elamu püstikutel ei ole
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paigaldatud reguleerimisventiilid ning radiaatoritel on puudu termostaatventiilid. Samas,
haldaja ei pea tõenäoliseks hoone renoveerimist KredEx-i toetusega.

Joonis 2.4. Ülejõe tänav 33

Joonis 2.5. Ülejõe tänav 34

Ülejõe tänav 37 maja ei ole peale ehitamist täiendavalt soojustatud. Haldaja sõnul on hoones
ebapiisav soojustus, temperatuur ja õhuvahetus. Hoone on tihendamata ning elamusse puhub
sisse külma õhku. Hinnanguliselt on üle pooltel elanikel pakettaknad. Majal on olemas
soojusvahetiga kinnine soojussõlm ning lokaalne katel Molle. Elamu püstikutel ei ole
paigaldatud reguleerimisventiilid ning radiaatoritel on puudu termostaatventiilid. Samas,
haldaja ei pea tõenäoliseks hoone renoveerimist KredEx-i toetusega.

Joonis 2.6. Ülejõe tänav 37

Joonis 2.7. Lokaalne katel Molle

2.1.1. Kaugküttevõrguga ühendatud
Kaugküttevõrk läbib Ülejõe tänav 35 ja Ülejõe tänav 36 kortermaju, kes on kaugküttevõrguga
ühendatud, kuid võrgust soojust ei tarbi. Mõlemal kortermajal on keldris oma halupuidukatel.
Mõlemas hoones on kaugkütte valmidus olemas – kaugküttevõrguga liitmiseks on vaja ainult
ühendada soojusvaheti. Tabelis 2.2 on esitatud tarbijate hoonete ülevaade.
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Tabel 2.2. Ülejõe tänav 35 ja 36 hoone ülevaade
Aadress

Ehitatud Hoone tüüp Suletud pindala Eluruumi pindala Kubatuur
a
m2
m2
m3
Ülejõe tn 35
1983
18-KRT
1571,8
1143,3
5508
Ülejõe tn 36
1986
18-KRT
1653,2
1145,4
5781
Ülejõe tänav 36 maja ei ole peale ehitamist täiendavalt soojustatud. Hoone keldris on
halupuidu ahi. Korterite aknad on täielikult vahetatud pakettakende vastu.
Ülejõe tänav 35 maja ei ole peale ehitamist täiendavalt soojustatud. Maja korteritel on
osaliselt pakettaknad.

Joonis 2.8. Ülejõe tänav 36

Joonis 2.9. Laotud lokaalne ahi

Joonis 2.10. Kaugküttega ühendamata
soojussõlm

Joonis 2.11. Ülejõe tänav 35

Puurmani aleviku kaugkütte tarbijate lühikokkuvõte:
• kõik Puurmani aleviku tarbijate kortermajad on soojustamata;
• enamikes majades ei pea haldaja tõenäoliseks renoveerimist kasutades KredEx-i
toetust;
• väikest energiasäästu annab see, et osadel korteritel on aknad vahetatud ning soojuse
edastus toimub soojusvahetiga soojussõlmes;
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•
•
•
•
•

kõik tarbijad tarbivad soojuse ruumide kütteks ning soe tarbevesi toodetakse
elektriboileritega;
väikse kaugküttevõrgu kohta toimub liiga palju paralleeltarbimist lokaalsete katelde ja
õhksoojuspumpadega;
lokaalsete katelde kasutamine on halvendanud õhukvaliteeti piirkonnas;
enamus lokaalsed katlad on amortiseerunud (kuni 20 aastat vanad);
lokaalsed katlad on majade küttevõrguga ühendatud soojusvahetitega.

2.2. Soojuse tarbimine
Puurmani aleviku hooned tarbivad soojuse suhteliselt võrdselt, on märgata väikeseid
kõikumisi. Puurmani aleviku kaugkütte tarbijate tegelik soojuse tarbimine, mõõdetult
soojusettevõtte poolt, on kujutatud Tabelis 2.3. Tabelis on elimineeritud viimaste aastate
välisõhu temperatuuride kõikumise mõju ja tarbimine on viidud üle võrreldavale normaalaasta
tarbimisele, mis võtab arvesse erinevate perioodide pikaajalise väliskliima [8].
Tabel 2.3. Puurmani aleviku kaugküttesoojuse tarbimine (MWh)
Tegelik tarbimine
Hoone
Ülejõe tn 29
Ülejõe tn 32
Ülejõe tn 33
Ülejõe tn 34
Ülejõe tn 37
KOKKU

Normaalaasta tarbimine

2013 2014 2015 Keskmine
2013 2014 2015 Keskmine
93,62 109,05 97,58
100,08 99,53 121,65 116,97
112,72
7,04
5,98
7,10
6,71
7,63
6,69
8,70
7,67
58,37
0,00 52,76
55,56 54,74
0,00 65,35
60,04
94,45 109,90 107,92
104,09 101,02 122,75 132,20
118,66
93,09 111,50 99,63
101,41 99,60 124,38 119,56
114,51
346,57 336,43 364,99

367,85 362,52 375,47 442,79

413,61

Kõikumised soojuse tarbimises sõltuvad peamiselt hoonete seisukorrast ja välisõhu
temperatuurist. Ülejõe tänav 32 hoones toimub paralleeltarbimine elektriradiaatorite ja
soojuspumpadega. Ülejõe tänav 33 proovis 2013. aasta lõpul ning 2014. aastal kütta hoonet
lokaalsete kaminatega, kuid alates 2015. aasta sügisest on sellest loobutud ning tarbitakse
soojuse taas kaugküttest.
Jooniselt 2.12 on näha Puurmani aleviku soojuse tegeliku ja normaalaasta tarbimise erinevust.
Joonisele on lisatud kraadpäevade telg. Tänu sellele on võimalik võrrelda lühiajalise ja
pikaajalise perioodi keskmise väliskliima erinevust. Viimase kolme aasta kliima on olnud
soojem, kui pikaajalise perioodi keskmine väliskliima [8].
Joonisel 2.13 on Puurmani aleviku kaugkütte normaalaasta koormusgraafik. Koormusgraafiku
koostamisel on arvestatud lühiajalise -22 °C välisõhutemperatuuriga ja soojuskadudega.
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Jooniselt on näha, et Puurmani aleviku hinnanguline soojuse võimsus on arvutuslikul
ekstreemum välisõhutemperatuuril 188,46 kW koos 11,5% võrgukadudega.
Puurmani aleviku kütteperioodiks on märgitud 216 päeva ehk oktoobrist maikuuni, mis võib
aastate vältel erineda olenevalt sellest, kui soojad on septembrikuu lõpp ja maikuu algus.
Baaskoormus jääb 110 kW peale. Suurima tarbimisega kuud on veebruar, detsember,
november ja jaanuar.
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Joonis 2.12. Puurmani aleviku soojuse tarbimine
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Joonis 2.13. Puurmani aleviku kaugkütte koormusgraafik (normaalaasta)
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Joonisel 2.14 on Puurmani aleviku kaugküttevõrgu soojuse võimsuse ja välisõhutemperatuuri
suhe. Arvutuses on kasutatud 17 °C tasakaalutemperatuuri, mis vastab vana tüüpi, loomuliku
ventilatsiooniga ja renoveerimata kortermajadele.
250
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Joonis 2.14. Puurmani aleviku soojuse võimsuse ja välisõhutemperatuuri suhe
Jooniste ja tabelite uurimisel tasub meeles pidada, et mõningad tarbijad on soojuse
paralleeltarbijad, mille pärast ei ole näha hoonete tegelik soojuslik võimsus.
Tabelis 2.4 on kujutatud Puurmani aleviku tarbijate hoonete energiatõhusust. Puurmani
aleviku hooned on üldiselt ühesuguse tarbimisega. Ülejõe tänav 33 on uus kaugküttevõrguga
liituja ja seega puudub mitme aasta tarbimine, et teha põhjalikku järeldust. Ülejõe tänav 37
hoone keldris on lokaalne tahkekütuse katel ja paralleeltarbimise tõttu on energiatarve
keskmisest madalam.
Tabel 2.4. Puurmani aleviku tarbijate energiatõhusus
Aadress
Eluruumi energiatarve Kubatuuri energiatarve Erienergia
kWh/m2a
kWh/m3a
kW/K
Ülejõe tn 29
108
22
1,09
Ülejõe tn 32
9
2
0,07
Ülejõe tn 33
70
12
0,58
Ülejõe tn 34
113
23
1,15
Ülejõe tn 37
80
17
1,11
KOKKU
4,01
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kW
42,6
2,9
22,7
44,9
43,3
156,5
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Puurmani aleviku kaugküttevõrgus olevate tarbijate reaalset hoonete energiatõhusust on raske
hinnata, sest kõikidel tarbijatel on kasutusel kas lokaalne katel või soojuspump, mis vähendab
eluruumi energiatarvet kaugküttevõrgust. Seega, hoone on näiliselt energiatõhusam kui
tegelikul – soojuslik tarbimine on asendatud lokaalse katla soojusega või elektrienergiaga
töötava soojuspumba või elektriradiaatoriga.
Kokkuvõtvalt Puurmani aleviku hoonete energiatarbest:
• kõik hooned võiksid parandada oma tehnilist seisukorda soojustades välisseinad ja
katuse;
• hooned, mis tarbivad soojust lokaalsetest kateldest langetavad kaugkütte efektiivsust;
• praeguse energiatarbe juures võiks soojustamisel energiatarve langeda 80 kWh/m2a
peale;
• paralleeltarbimise lõpetamisel kaugkütte hind langeb, sest kaugkütte tarbimine
suureneb.

2.3. Kulutused soojuse tarbimisele
Puurmani aleviku kaugküttepiirkonnas on viimasel kahel aastal soojusettevõtte määratud
soojuse hind püsinud 60 EUR/MWh käibemaksuta, samas 2013. aastal oli hinnaks 61
EUR/MWh käibemaksuta.
Tabelis 2.5 on Puurmani aleviku kaugküttevõrgu tarbijate kulutused soojusele.
Tabel 2.5. Elanike kulutused soojusele

Hoone
Ülejõe tn 29
Ülejõe tn 32
Ülejõe tn 33
Ülejõe tn 34
Ülejõe tn 37
KOKKU

2013
EUR/
aastas
6853,0
515,3
4272,7
6913,7
6814,2
25368,9

Tegelik kulu
2014
2015
EUR/ EUR/
aastas aastas
7851,5 7025,5
430,6 511,1
0,0 3798,4
7912,9 7770,2
8028,1 7173,6
24223,2 26278,9

Igakuine tegelik kulu
Normaalaasta kulu
2013 2014 2015
Normaalaasta
EUR/ EUR/ EUR/
EUR/ EUR/ EUR/
tarbija tarbija tarbija
kp kuus tarbija
54,4 62,3 55,8 8115,8 1159,4 64,4
6,1
5,1
6,1
552,6 78,9
6,6
50,9
0,0 45,2 4323,2 617,6 51,5
54,9 62,8 61,7 8543,4 1220,5 67,8
54,1 63,7 56,9 8245,0 1177,9 65,4
220,3 194,0 225,7 29779,9 4254,3 255,7

Tabelis 2.5 on kujutatud Puurmani aleviku elanike igakuine kulutus soojusele korteri kohta.
Kolme aasta keskmine kulutus tarbijale on olnud 32 EUR kuus. Arvutused on tehtud
normaalaasta tarbimisele.
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Joonisel 2.15 on Puurmani aleviku kaugküttevõrgus olevate hoonete iga-aastane kulutus
soojusele. Ülejõe tänav 32 on jooniselt eemaldatud, sest hoonel puuduvad ühe tervikliku
aastase tarbimise andmed. Joonisel 2.16 on Puurmani aleviku kaugküttevõrgu tarbijate
igakuine kulutus soojusele.
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Joonis 2.15. Puurmani aleviku hoonete kulutused soojusele aastas
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Joonis 2.16. Puurmani aleviku tarbijate igakuine kulutus soojusele
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Keskmist palka teeniv (712 EUR neto) Puurmani aleviku tarbija kulutab igakuiselt kuni 9%
sissetulekust soojusele. Üksikule tööealisele on kümnendik palgast päris suur kulutus.
Vanaduspensioni (391 EUR neto) saav pensionär kulutab igakuiselt kuni 17% pensionist
soojusele. Üksikule pensionärile võib selline kulutus olla liiga suur. Soojuse kõrge hind on
tingitud paralleeltarbimisest ning kulutused kasvavad, sest hooned on soojustamata.
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3. TOOTMINE
3.1. Tootmise tehniline olukord
Puurmani Soojus OÜ tegeleb kaugkütte teenuse osutamisega Puurmani aleviku
kaugküttevõrgus, muud tootmistegevust Ülejõe tänav 38 kinnistul ei esine. Puurmani
katlamaja on Joonisel 3.1.

Joonis 3.1. Puurmani kaltamaja (Ülejõe tn 38)
Ülejõe tänav 38 maaüksusel asub katlamaja, milles paikneb üks puiduhakkel töötav katel
Kalvis K-500M-1, võimsusega 0,5 MW ja üks reservkatel, milleks on kergel kütteõlil töötav
katel Parca Norrahammar võimsusega 0,4 MW. Puurmani aleviku katlamaja andmed on
kujutatud Tabelis 3.1.
Tabel 3.1. Puurmani aleviku katlamaja andmed
Prioriteet
Katelseade
Katla vanus
Võimsus
Kütus

Katel
Katel
Põhikoormus
Reserv
Kalvis K-500M-1 Parca Norrahammar
2a
30 a
500 kW
400 kW
Hakkpuit
Põlevkiviõli
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Puurmani katlamaja põhikatel Kalvis K-500M-1 on kujutatud Joonisel 3.2 ning reservkatel
Parca Norrahammar Joonisel 3.3.
Katlamaja puiduhakke katla tööajaks on projekteeritud keskmiselt 5000 tundi aastas ning
kergel kütteõlil töötaval katlal võimalikes avariiolukordades aasta jooksul keskmiselt 100
töötundi.
Tavaolukorras toodetakse 100% soojusest hakkepuidu katlaga. Avariiolukorras kasutatakse
kergel kütteõlil töötavat katelt. Põhikatel ei tööta kunagi samaaegselt reservkatlaga.

Joonis 3.2. Põhikatel Kalvis K-500M-1
Põhikatel on varustatud automaatse kütuse etteande, tuhaärastuse süsteemiga, kaitseseadmete
ja muude automaatseks ning ohutuks tööks vajalike seadmetega. Kolle on liikuvate restidega.
Katla ja korstna vahele on paigutatud multitsüklon, mille puhastusefektiivsus on 90%. Katla
korsten on 16 meetri kõrgune. Välisõhu saastetaseme arvutuslikud LHK (lubatud heitkoguste
projekti) tulemused näitavad, et ettevõtte tegevuse tulemusena ei põhjustata kehtestatud
saastatuse taseme piirväärtuste ületamist ühegi saasteaine osas. Katlamaja on võimalik juhtida
läbi interneti.
Katelde kütuselaod on katlamajas. Hakkpuidu kütuseladu mahutab ühe kuu soojuse
tootmiseks vajamineva kütusega. Kütuseladu täidetakse kord kuus ühe auto koormaga.
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Reservkatel võetakse lühiajaliselt kasutusele siis, kui puiduhakke katel tehnilistel põhjustel ei
tööta. Reservkatelt on seni kasutatud ainult katla töökindluse kontrollimiseks. Reservkatla
käivitamise katsetused on olnud edukad ning katel on töökorras.

Joonis 3.3. Reservkatel Parca Norrahammar
OÜ Puurmani Soojus on korraldanud tuha äraveo ühiselt OÜ Tabivere Soojusega. Tuha
äravedu toimub koostöös AS Ragn-Sells-iga.

3.2. Katlamaja kütusemajandus
Soojusettevõtte sõnul osteti 2015. aastal 750 m3 hakkpuitu. Kütuse hinnaks koos transpordiga
on 14,13 EUR/MWh. Kütuse tegelikku kütteväärtust ei ole täpselt teada, seega on arvutustes
kasutatud keskmist hakkepuidu kütteväärtust 0,8 MWh/m3. Arvutuste tulemused on esitatud
Tabelis 3.2.
Kalvis K-500M-1 katla tootja lubatud kasutegur on 81%, kuid kütuse- ja tarbimispõhine aasta
keskmine katla kasutegur on 69%.
Madalam kasutegur on põhjustatud sellest, et katel ei tööta nimikoormusel (madal tarbimine),
erinevused peale- ja tagasivoolu temperatuurides ning kütusekulu on sisseostetav maht, mis ei
pruugi olla võrdne katlasse siseneva kütuse mahuga. Aasta keskmise kasuteguri tõstmiseks
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oleks vaja liita rohkem tarbijaid kaugküttevõrku, sest siis kasvab küttekoormus ning muutub
madalamaks tagasivoolu temperatuur.
Tabel 3.2. Puurmani katlamaja kütusemajandus
Katlamaja
Soojuse toodang
Soojuse tarbimine
Kütusekulu
Kütuse kütteväärtus
Primaarenergia
Võrgu soojuskadu
Võrgu kasutegur
Suhteline soojuskadu
Katla keskmine kasutegur
Kaugküttekasutegur

ühik
MWh
MWh
m3/a
MWh/m3
MWh
MWh

2013
2014
2015 normaalaasta
392
379
413
459
347
336
365
414
712
688
750
834
0,8
0,8
0,8
0,8
570
551
600
667
45
43
48
45
88,52% 88,65% 88,38%
90,20%
11,48% 11,35% 11,62%
9,80%
68,83%
68,83%
60,93%
62,08%

Kaugküttevõrgu aastane suhteline soojuskadu on vähem kui 10%, sest Puurmani
kaugküttevõrk on täielikult renoveeritud ja kasutab eelisoleeritud torusid.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Puurmani katlamaja ja selle katlad on heas seisukorras ning
vastavad kõikidele nõuetele. Põhiliseks puuduseks võib lugeda katla väikest kasutegurit,
milleks on 69%. Kasutegurit oleks võimalik tõsta valla poolt paralleeltarbimise keelamise ja
soojusettevõtte poolt uute tarbijate lisamisega võrku.

3.3. Soojuse hind
2015. aastal kooskõlastati Puurmani aleviku võrgupiirkonnale soojuse piirhind 78,82
EUR/MWh. Tabelis 3.3 on Konkurentsiameti poolt kinnitatud soojuse piirhind.
Tabel 3.3. Puurmani katlamaja kulutused
Puurmani katlamaja
Ühik Väärtus
Muutuvkulud
EUR/MWh
21,95
Tegevuskulud
EUR/MWh
13,17
Kapitalikulu
EUR/MWh
12,5
Põhjendatud tulukus EUR/MWh
31,21
Soojuse piirhind
EUR/MWh
78,82
Tabelis esitatud väärtusi on võimalik näha graafiliselt Jooniselt 3.4.
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Joonisel 3.5 on soojuse piirhinna kulutuste jaotus püsi- ja muutuvkulude vahel. Puurmani
aleviku kaugküttepiirkonnas moodustub püsikulu 72,2% ning muutuvkulud 21,95%.

Soojuse piirhinna komponendid
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Joonis 3.5. Soojuse piirhinna kulutuste jaotus
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3.4. Keskkonnakaitse
25.11.2015 vastu võetud ja alates 20.12.2018 jõustuv Euroopa Liidu keskmise suurusega
põletusjaamade direktiiv 2015/2193 seab heitmete piirmäärad uute 1-50 MW
sisendvõimsusega katlamajade heitmetele. Alates 2025 hakkavad samad piirmäärad kehtima
5-50 MW ja alates 2030 1-5 MW sisendvõimsusega olemasolevate põletusjaamade
heitmetele. Nõuded tahke biomassi, muu tahkekütuse, vedelkütuse, vedelgaasi ja maagaasi
korral on toodud Tabelis 3.4 [9].
Tabel 3.4. Heitmelimiidid keskmise suurusega põletusjaamadele alates 20.12.2018
Muu
Vedelkütus
Vedelgaas
Maagaas
tahkekütus
1-5
5-50
1-5
5-50 1-5
5-50 1-5
5-50 1-5
5-50
MW* MW* MW
MW MW
MW MW MW MW MW
200
200
1100
400
350
350 650
650
650
650
650
650
200
200
250
250
50
30
50
30
50
30 -

Heitmed Tahke biomass
mg/Nm3
SO2
NOx
Tolm

* Nõuded hakkavad olemasolevatele 1-5 MW kütusesisendiga katlamajadele kehtima alates 2030 ning 5-50 MW
võimsusega katlamajadele alates 2025.

Olemasolev katel Kalvis K-500M-1 alustas tööd 2014. aastal. Katla nimivõimsuseks on 500
kW. Reservkatel Parca Norrahammar on hinnanguliselt 30 aastat vana. Reservkatla
nimivõimsus on 400 kW. Kogu katlamaja nimivõimsuseks on 900 kW ning sellisel juhul ei
rakendu uued heitmelimiidid Puurmani katlamajale.
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4. PUURMANI KAUGKÜTTEVÕRK
4.1. Kaugküttevõrgu tehniline seisukord
Puurmani vallas on määratud Puurmani aleviku kaugküttepiirkond. Kaugküttevõrku haldab
Puurmani Soojus OÜ. Kaugküttevõrk on välja vahetatud 2012. aastal. Puurmani
kaugküttepiirkonna skitseering on kujutatud Joonisel 4.1, kus kaugküttevõrku on kujutatud
punase joonega.

Joonis 4.1. Puurmani kaugküttevõrgu skitseering
Kaugküttevõrgu torulõigud on järgmised:
1. Katlamaja Ülejõe 38 – Ülejõe 34 – Ülejõe 35 – Ülejõe 36 – Ülejõe 37
2. Katlamaja Ülejõe 38 – Ülejõe 32 – Ülejõe 29 ja Ülejõe 33
Torude läbimõõdud ja pikkused on Tabelis 4.1.
Tabel 4.1. Puurmani valla kaugküttevõrgu lõigud
Toru lõigud
Katlamaja
Ülejõe 34
Ülejõe 35
Ülejõe 36
Katlamaja
Ülejõe 32
Ülejõe 32

Ülejõe 34
Ülejõe 35
Ülejõe 36
Ülejõe 37
Ülejõe 32
Ülejõe 29
Ülejõe 33

Toru läbimõõt Toru pikkus
mm
m
63
51,15
63
61,71
50
56,32
32
55,67
50
107,91
32
35,15
32
60,99
KOKKU 2x428,90
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Kaugküttevõrk koosneb 100% maa-alustest eelisoleeritud Logstor LR Pex Series 2
plastiktorudest, võrgu töö temperatuurigraafik on 85/55 °C. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu
pikkus on 2x428,9 meetrit. Puurmani kaugküttevõrgu torude läbimõõtude osakaalud on
Tabelis 4.2.
Tabel 4.2. Puurmani valla kaugküttevõrgu torustik
Torustiku läbimõõt Torustiku pikkus Torustiku osakaal
mm
m
DN32-90
151,81
35,40%
DN50-150
164,23
38,29%
DN63-140
112,86
26,31%
KOKKU
2x428,90
100%

4.2. Kaugküttevõrgu analüüs
Tabelis 4.3 on Puurmani aleviku kaugküttepiirkonna analüüsi tulemused.
Puurmani aleviku kaugküttepiirkonna koormus on keskmiselt 0,97 MWh/m normaalaastal.
Kaugküttepiirkonna soojuskadu on 11,5%, keskmiselt 45 MWh aastas ehk 10 W/m. Tabelist
saab järeldada, et Puurmani kaugküttevõrgu soojustrassi torude seisukord ei ole nelja aasta
jooksul kehvenenud.
Tabel 4.3. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu analüüs
Võrguarvutus
Soojuse toodang
Soojuse tarbimine
Soojuskadu
Suhteline soojuskadu
Soojusvõrgu kasutegur
Pealevoolu temperatuur
Tagasivoolu temperatuur
Temp. integraal
Torustiku kogupikkus
Torustiku kogupindala
Torustiku keskmine diameeter
Soojusvõrgu koormus
Tarbimiskoormus
Soojusvõrgu soojuskadu
Soojuskadu
Soojusläbikandetegur

ühik
MWh
MWh
MWh

°C
°C
105 °Ch
m
m2
m
MWh/m
MWh/m
MWh/m
W/m
W/(m2K)

2013 2014 2015 normaalaasta
392
379
413
459
347
336
365
414
45
43
48
45
11,5% 11,3% 11,6%
11,5%
88,5% 88,7% 88,4%
88,5%
75
50
3,30
2x428,9
156,63
0,058 0,058 0,058
0,058
0,91 0,88 0,96
1,07
0,81 0,78 0,85
0,97
0,1
0,1 0,11
0,11
10
10
11
10
0,89 0,85 0,95
0,90
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Soojusläbikandetegur iseloomustab soojusisolatsiooni efektiivsust. Mida väiksem on
soojusläbikandetegur, seda efektiivsem on torude soojusisolatsioon. Temperatuuri integraal
iseloomustab soojuskandja temperatuuritaset sõltuvalt aastakeskmisest välisõhu
temperatuurist. Mida suuremad on eelnevad parameetrid, seda suurem on suhteline
soojuskadu kaugküttevõrgus.
Tabelis 4.4 on tüüpiliste Rootsi kaugküttevõrkude soojusläbikandetegurid, et võrrelda
nendega Puurmani aleviku kaugküttevõrgu hetke tehnilist seisukorda [10].
Tabel 4.4. Kaugküttevõrkude soojusläbikandetegurite võrdlus
Kaugküttevõrk
Keskmine kaugküttevõrk
Rekonstrueeritud kaugküttevõrk
Hõreda asutusega kaugküttevõrk
Hõreda asutusega kaugküttevõrk paaristorudega (twin)
Puurmani aleviku kaugküttevõrk

Soojusläbikandetegur, W/(m2K)
0,8–1,0
0,5–0,6
1,3–2,2
0,9–1,3
0,9

Puurmani aleviku kaugküttevõrgus kasutatakse eelisoleeritud Logstor LR Pex paaristoru ning
kaugküttevõrgu soojusläbikandetegur on 0,9. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu
renoveerimine on olnud efektiivne, sest kaugküttevõrgu soojusläbikandetegur on võrdne
Rootsi hõreda asutusega kaugküttevõrguga, kus kasutatakse paaristorusid. Samuti ei jää
Puurmani aleviku kaugküttevõrk alla Rootsi keskmise kaugküttevõrgule.
Puurmani aleviku kaugküttevõrk on täielikult renoveeritud, seega veel madalamat suhtelist
soojuskadu on võimalik saavutada ainult kasutades madalamat pealevoolu temperatuuri.
Soojuskandja temperatuuri vähendamine vähendab suhtelist soojuskadu, kuid temperatuuri
vähendamine ei ole lihtne, sest see nõuab tarbija soojusvarustussüsteemide vahetust või
rekonstrueerimist.
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5. ANALÜÜS
5.1. Paralleeltarbimine
Paralleeltarbimiseks nimetatakse olukorda kaugküttevõrgus, kus tarbija tarbib soojust ka
teistest lokaalsetest allikatest [11].
Kaugkütteseaduse kohaselt:
• Kaugküttepiirkonnas tohib võrguga ühendatud tarbijapaigaldist võrgust eraldada ja
ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamisel kasutada muud viisi, kui
on kaugküte, kohaliku omavalitsuse volikogu määratud tingimustel ja korras.
• Kaugküttepiirkonnas võivad tarbijad lisaks kaugküttevõrgust saadavale soojusele
tarbida ka kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud soojust.
Kütusevabad taastuvad allikad on päikeseenergia ja sellest muundatud soojuse, tuuleenergia ja
sellest muundatud soojuse, maasoojus ja sellest muundatud soojuse, hoones kasutatud ja sealt
(ventilatsiooni, kanalisatsiooni jms kaudu) eralduv soojus ja sellest muundatud soojus.
Kaugkütteseaduse kohaselt saab järeldada, et soojusetootmine ja paralleeltarbimine lokaalsete
kateldega ja soojuspumpadega ei ole üldjuhul kaugküttepiirkonnas lubatud.
Paralleeltarbimise mõjud Puurmani aleviku kaugküttepiirkonnas:
• Lokaalkatelde paigaldamine suurendab majadevahelist õhusaastet. Kaugkütte eesmärk
on vähendada õhusaastet ja hajutada heitmed suurema ala peale, et hoida saasteainete
kontsentratsioon madalam.
• Kaugkütte katlamaja keskkonnaheitmete nõuded on rangemad ja kontrollitud
võrreldes lokaalsete kateldega.
• Paralleeltarbimine vähendab kaugküttevõrgu müüdud soojuse mahtu ning tõstab
kaugküttevõrgu tootja ja tarbija kulutusi soojusele.
• Paralleeltarbimine soojuspumpadega suurendab elektri tarbimist ja elektri tootmise
ressursikulu.
• Soojuse tootjal on kohustus tagada kaugküttevõrgu temperatuurigraafik ja
vooluhulgad, kuid soojuse tarbimise vähenemisega suureneb kaugküttevõrgu
soojuskadu.
Tabelis 5.1 on Puurmani aleviku hoonete hinnanguline tarbimise potentsiaal. Kahjuks
paralleeltarbimise tõttu ei ole võimalik tegelikku tarbimist täpselt teada. Arvestades hoonete
tehnilist seisukorda ja ehitamise aastat, võib eeldada kogemuslikult, et Puurmani aleviku
hoonete tegelik tarbimine on ligikaudu võrdne Eesti keskmise nõukogudeaegse hoone
tarbimisega ~ 30 kWh/m3a, hetkel koos paralleeltarbimisega on see ~22 kWh/m3a.
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Tabel 5.1. Puurmani aleviku soojuse tarbimise potentsiaal
Hoone
Eluruumi pindala Kubatuur Tarbimine Küte Eluruumi energiatarve
Aadress
m2
m3
MWh kW
kWh/m2a
Ülejõe tn 29
1047,3
5082
152 58
146
Ülejõe tn 32
865,8
4560
137 52
158
Ülejõe tn 33
857,4
4931
148 56
173
Ülejõe tn 34
Ülejõe tn 37
Ülejõe tn 35
Ülejõe tn 36
KOKKU

1047,3
1423,1
1143,3
1145,4
7529,6

5082
6775
5508
5781
37 719

152 58
203 77
165 63
173 66
1 130 430

146
143
145
151
1 062

Tabelis 5.1 esitatud potentsiaalne tarbimine on võimalik ainult juhul, kui lõpetatakse
lokaalsete katelde kasutus kaugküttevõrgus ning Ülejõe tn 35 ja 36, kuhu soojustrass on välja
ehitatud, kuid soojussõlmed rajamata, liituvad kaugküttevõrguga. Puurmani aleviku
kaugküttevõrgu paralleeltarbimise osakaal on arvutuslikult 47% (arvestamata Ülejõe tn 35 ja
36). Tabelist on näha, et sellisel juhul oleks võimalik kaugküttevõrgus olemasolevate
tarbijatega koormata katelt kuni 86% nominaalvõimsusest. Nominaalvõimsusele
lähedasematel koormustel töötamine tõstaks katla kasutegurit ning seega tõuseks
kaugküttevõrgu efektiivsus.
1130 MWh tarbimise, 85% katla kasuteguriga ning 10% suhtelise soojuskaoga langeks
soojuseenergia piirhind käibemaksuta 47 EUR/MWh peale, millest 23 EUR/MWh on
püsikulu ning 24 EUR/MWh muutuvkulu, mis oleks tavaline hakkpuidul töötavale
renoveeritud kaugküttevõrgule. 2016. aasta tarbimise andmetega on normaalaastale arvutatud
soojuse piirhind 94 EUR/MWh.
Tabelis 5.2 on paralleeltarbimise mõju tarbimisele. Näitena on valitud Ülejõe tn 29, 34 ja 37,
sest nende tarbimise andmed on kõige täielikumad ning sobivad antud näitesse.
Tabel 5.2. Paralleeltarbimise mõju tarbimisele
Hoone
Paralleeltarbimine Kulutused* Potentsiaalne tarbimine Kulutused* Sääst
Aadress
MWh
EUR/a
MWh/a
EUR/a
EUR/a
Ülejõe tn 29
113
10 596
152
7 166 3 430
Ülejõe tn 34
119
11 154
152
7 166 3 988
Ülejõe tn 37
115
10 764
203
9 553 1 212
* Paralleeltarbimise puhul on kaugküttesoojuse hind 100 EUR/MWh, potentsiaalse tarbimise puhul 52
EUR/MWh.

Tabelist on näha, et paralleeltarbimise lõpetamisel vähenevad kulutused soojusele.
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Kaugkütte sääst on seda suurem, et lisaks kaugkütte tarbimisele on tarbitud muid kütuseid ja
elektrienergiat, mis hetkel on paralleeltarbimise kulutuste all arvestamata.

5.2. Energiasäästumeetmed
Hoonete renoveerimisel tuleb energiatõhusus ja hea sisekliima tagada mõistlike lahenduste
abil. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu tarbijate energiasäästu potentsiaal on suur, sest kõik
Puurmani aleviku tarbijate kortermajad on soojustamata [12].
Kehtivate rekonstrueerimistoetuse saamise reeglite järgi tuleb 40% toetuse saamiseks
saavutada energiatõhususklass „C“ (energiatõhususarv ETA<150 kWh/(m2a) ja tagada korteri
kõigis ruumides mehaanilise ventilatsiooniga pidev ettenähtud õhuvahetus. 25% toetuse
saamiseks peab korterelamu saavutama energiatõhususarvu klassi „D“ (energiatõhususarv
ETA<180 kWh/(m2a). 15% toetuse tulemusena on eeldatav energiatõhusklass „E“
(energiatõhususarv ETA<220 kWh/(m2a). Energiatõhususarv sisaldab nii soojuse kui
elektrienergia tarbimist [12].
KredEx-ist 40% rekonstrueerimise toetuse saamiseks peab korterelamu saavutama:
• energiatõhususarvu klassi C (sisaldab nii soojus- ja elektrienergia kulu);
• soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad täies mahus;
• vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse
klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu ning paigaldama kõik aknad soojustuse
tasapinda või lisasoojustama aknad;
• soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse;
• paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni
süsteemi, mis teenindab kõiki korteri ruume.
Täiesmahus renoveerimine, isegi 40% toetusega, on kulukas aleviku elanikele. Ligikaudne
maksumus varasemate hoonete kogemuste põhjal on 160-250 EUR/m 2, mis toetusega on 128160 EUR/m2. Hinnad sõltuvad hoone tehnilisest seisukorrast enne renoveerimist. Tabelis 5.3
on renoveerimise kulutused koos toetusega. Tabelis 5.4 on energiasäästumeetmete efektiivsus
[13].
Tabel 5.3. Energiasäästumeetmete kulu toetusega
Energiasäästumeede
Ligikaudne maksumus
EUR/m2
Katuse soojustamine
15
Fassaadi soojustamine
49
Rõdude renoveerimine ja klaaspiirded
Küttesüsteem ja uus soojussõlm
Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem
Küttekulude jaotussüsteemi paigaldamine
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Tabel 5.4. Energiasäästumeetmete efektiivsus
Energiasäästumeede
Automatiseeritud soojussõlm
Püstikute reguleerimine
Termostaatventiilid küttekehadele
Vee tsirkulatsiooni korrastamine
Tsirkulatsioonitorude soojustamine
Akende tihendamine
Välisuste asendamine
Välisvuukide tihendamine
Välisseinte lisasoojustamine
Katuse soojustamine

Soojuse sääst
kWh/m2
17
20
11
6
4
25
3
10
8
10

Üldjoontes annab 40% osakaaluga toetusega rekonstrueerimine energiamärgise klass C
energiatõhususe nõuetele vastavaks ruumide küttenergia säästu keskmiselt 65% ja tarnitud
energia (soojus + elekter) säästu keskmiselt 50% [13].
Renoveerimise kaalumisel tuleb hinnata ka tarbijate maksevõimet. Varasemalt toetusega
renoveeritud hoonete kogemusel on peale renoveerimist 10 aasta laenu tagasimakse ja
remondifond kuus 0,8 – 1,5 EUR/m2 [13].
Puurmani aleviku kaugküttetarbijate küsitlusest järeldus, et enamik majahaldajatest ei pea
tõenäoliseks renoveerimisel kasutada KredExi toetust. Kui täielikku renoveerimist hetkel
tõenäoliseks ei peeta, siis tasub mõelda energiaauditi tegemisele, et leida hoone suurimad
soojuskaod, sest siis on teada, mis tegelikult vajab renoveerimist. Kui renoveerimises
üksmeelt ei saavutata, siis iga tarbija peaks vahetamata akende korral vahetama vanad aknad
uute pakettakende vastu. Tabelis 5.5 on esitatud SWOT analüüs hoone renoveerimisest.
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Tabel 5.5. Puurmani aleviku hoone renoveerimise SWOT analüüs
Tugevused
1. soojuse tarbimise alanemine;
2. hoone energiatõhususe tõus.

Nõrkused
1. soojuse hinna tõus;
2. laenukoormus;
2.1 motivatsiooni puudus;
2.2 korteriühistu ühismeelsuse saavutamatus.
Võimalused
Ohud
1. kulutused soojusele vähenevad (tarbimine 1. soojuse tarbimine ei vähene soovitud
alaneb rohkem kui hind tõuseb);
tasemele;
2. hoone väärtus tõuseb.
2. maksejõuetus.
Teeme eelduse, et tarbijad lõpetavad lokaalkatelde kasutamise ning planeerivad hooneid
renoveerida. Tabelis 5.6 on eeldatud, et hoone soojuse tarbimine alaneb renoveerimisega 120
kWh/(m2a) peale.
Tabel 5.6. Renoveeritud hoonete soojuslik energiatarve (120 kWh/(m2a))
Hoone
Tarbimise sääst Tarbimine Võimsus
Aadress
MWh
MWh
kW
Ülejõe tn 29
27
126
48
Ülejõe tn 32
33
104
39
Ülejõe tn 33
45
103
39
Ülejõe tn 34
27
126
48
Ülejõe tn 37
32
171
65
Ülejõe tn 35
28
137
52
Ülejõe tn 36
36
137
52
KOKKU
228
904
343
Peale hoonete renoveerimist on kaugkütte püsikulu 29 EUR/MWh ning muutuvkulu 29
EUR/MWh ehk soojuse piirhind oleks 58 EUR/MWh käibemaksuta. Soojuse piirhind tõuseb
peale renoveerimist, kuid hoonete tarbimine väheneb rohkem, kui soojuse hind tõuseb.
Renoveerimata hoonetega on aastane tarbimine 1130 MWh ja soojuse piirhind on 52
EUR/MWh käibemaksuta. Renoveeritud hoonetega on aastane tarbimine 904 MWh ning
soojuse piirhind on 58 EUR/MWh käibemaksuta. Renoveerimata hoonete aastane kulu on 59
tuhat EUR, kuid renoveeritud hoonete aastane kulu on 52 tuhat EUR. Seega, aastane sääst
oleks 7 tuhat EUR.
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5.3. Soe tarbevesi
5.3.1. Hetkeseis
Puurmani aleviku kaugküttevõrgu tarbijad ei tarbi sooja tarbevett kaugküttevõrgust, vaid
kasutavad elektriboilereid. Elektrienergiaga (elektriboiler) sooja tarbevee tootmisel loetakse
tootmise kasuteguriks 100%, kuigi elektriboileril on sarnaselt katlale ja kaugküttevõrgule
välisjahtumine ning hooldamata elektriboileri soojusülekandetegur väheneb küttekehale
tekkiva katlakiviga. Tabelis 5.7 on elektrienergia teenuse kogumaksumus. Võrguteenuse puhul
on arvestatud Elektrilevi põhitariifi. Elektriboileri sooja tarbevee tarbimise hind on
käibemaksuta 102,17 EUR/MWh.
Tabel 5.7. Elektrienergia kogumaksumuse komponendid (EUR/MWh)
Teenus
Marginaal Elektriaktsiis Taastuvenergia Võrguteenus Elektrienergia KM-ta
EUR/MWh
2,4
4,47
8,9
54
32,4 102,17
5.3.2. Sooja tarbevee tarbimine
Sooja tarbevee hinnanguline tarbimine on arvutatud „Soojusvarustuse kulude arvestamise ja
jaotamise metoodika” abil [14]. Arvutused Puurmani alevikus on tehtud oletusel, et kõik
hetkel soojavõrgus olevad hooned, ka need, kes täna soojust ei tarbi, hakkavad tarbima sooja
tarbevett. Arvutused põhinevad eeldusel, et üks inimene kasutab ööpäevas 50 liitrit vett, arv
on võetud mõõduka tarbimise jaoks. Teiseks eelduseks on kütteperiood, mis on 215 päeva ja
väljaspool kütteperioodi on 160 päeva. Lisaks, külma vee temperatuur kütteperioodil on 5 °C
ja väljaspool kütteperioodi 8 °C
Tulemused iga potentsiaalse liituja kaupa on kujutatud Tabelis 5.8 ja sealt selgub, et sooja
tarbevee tarbimisega suureneks tarbimine 289 MWh/a. 289 MWh/a tähendab, et keskmiselt
üks korter tarbib kuus ligikaudu 2 m3 sooja vett. Puurmani aleviku hinnanguline sooja
tarbevee tarbimine on 33 kW. Katla seisukohalt tuleb arvestada, et puiduhakkekatel töötab
stabiilselt minimaalsel koormusel 30% nimivõimsusest. 33 kW sooja tarbevee võimsus
tähendab, et kaugkütte baaskoormusekatla maksimaalne nimivõimsus saab sellisel juhul olla
maksimaalselt 110 kW. 500 kW katla korral töötaks katel koormusel 6% nimivõimsusest, mis
on liiga madal.
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Tabel 5.8. Sooja tarbevee hinnanguline tarbimine
Hoone
Tarbimine Võimssus
Aadress
MWh
kW
Ülejõe tn 29
40
4,6
Ülejõe tn 32
33
3,8
Ülejõe tn 33
33
3,7
Ülejõe tn 34
40
4,6
Ülejõe tn 37
55
6,3
Ülejõe tn 35
44
5
Ülejõe tn 36
44
5
KOKKU
289
33
Hinnanguliselt on sooja tarbevee tootmine kaugküttes tunduvalt tõhusam teistest variantidest,
kuid Puurmani aleviku kaugküttevõrgus tõenäoliselt ei ole võimalik lähitulevikus sooja
tarbevett toota kaugküttega, sest sooja vee tarbimise võimsus on liialt väike, et oleks võimalik
käitada katelt nii madalal koormusel suvisel perioodil. Hakkekatla minimaalne koormus on
30% nimivõimsusest. 400 kW põlevkiviõlikatla hinnanguline minimaalne võimsus on 40 kW,
mis samuti ületab võimalikku sooja vee tarbimiskoormust 33 kW. Lisaks on ebatõenäoline, et
kõik tarbijad ehitavad vastavad soojussõlmed ja torustikud sooja tarbevee, tarbimiseks.
5.3.3. Keskkonnaaspekt soojuse tootmisel
Lisaks hinna erinevusele, on soojuse tootmisel ka erinev keskkonna mõju. Tarbitud energia
erineb netoenergiast saamisviisi järgi. Arvestades energiakandjate kaalumistegureid, saab
arvutada hinnangulise tarnitud energia energiatõhusust. Kaalumisteguritega võetakse arvesse
tarnitud energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutust ja selle keskkonnamõju [15].
Hoonete energiatõhususe miinimumnõuetes § 9 „Energiakandjate kaalumistegurid” on kirjas
järgmised kaalumistegurid [12]:
1. taastuvtoormel põhinev kütus (puit ja puidupõhine kütus ning muu biokütus, välja
arvatud turvas ja turbabrikett) − 0,75;
2. kaugküte − 0,9;
3. vedelkütus (kütteõli ja vedelgaas) − 1,0;
4. maagaas − 1,0;
5. tahke fossiilkütus (kivisüsi ja muu selline kütus) − 1,0;
6. turvas ja turbabrikett − 1,0;
7. elekter − 2,0.
Kaugkütte kaalumistegurite uurimustöö soovituste kohaselt on otstarbekas kaugkütte
kaalumistegurit arvutada lähtudes kaugküttevõrgu soojuse tootmiseks kasutatavatest kütustest
ning tehnoloogiatest. Lisaks on soovitatud taastuvkütused eristada muundatud (brikett,
pelletid) ning väärindamata (halupuu, saepuru, hakkpuit) puitkütusteks. Muundatud
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puitkütuse kasutamisel kasutada 0,75 ning väärindamata 0,2 [15].
kaugküttevõrgu kaalumistegur on Tabelis 5.9.

Puurmani aleviku

Tabel 5.9. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu kaalumistegur
Ühik Normaalaasta
Müüdud soojuse
MWh
414
Tarbitud kütuseenergia MWh
459
Hakkpuit (0,2)
0,23
Puurmani aleviku kaugküttevõrgu keskmine kaalumistegur on 0,23, sest kaugküttes
kasutatakse taastuvat energiaallikat - väärindamata puitkütust, küttepuud.
Puurmani aleviku paralleeltarbimise osakaal potentsiaalsest tarbimisest on 47% ehk 379
MWh. Kaalumistegureid kasutades on võimalik võrrelda erinevate allikate kasutamise
keskkonnamõju primaarenergiana.
Joonisel 5.7 on hinnanguline primaarenergia kasutus soojuse tootmisel erinevate seadmetega
ja nende kasuteguritega. Päikeseenergia enda primaarenergia kasutus loetakse tinglikult 0,
kuid nende kasutamisel tuleb eeldada, et lisanduvad täiendavad kulutused pumpadele,
akumulatsioonipaakidele ja lisa elektrienergiale, mis katab puudujäägi (50%). Soojuspumba
tarbevee soojendamisel sõltub primaarenergia kasutus soojustegurist COP=2-3.
758
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Joonis 5.1. Paralleeltarbimise mahu primaarenergia kogus
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Joonistelt 5.7 on näha, et taastuva energiaallika (hakkpuit) täieulatuslik kasutamine
kaugküttes on primaarenergia kohaselt parim meetod soojuse tootmiseks.
Kaugkütte eelis on see, et kaugküttevõrk on juba olemas ning tarbija ei pea tegema
täiendavaid investeeringuid täiesti uute seadmete soetamiseks - vajalik on vaid
soojustorustiku rajamine või renoveerimine hoones. Lisaks on kaugkütte-ettevõttel kohustus
tõhustada tootmist, mille pärast ei kaasne tarbijale hooldustöid ja lisakulutusi.
Taastuvate energiaallikate kasutamisel ja puitkütuste põletamisel loetakse CO 2
emissioonifaktor nulliks, sest puitkütuste põletamisel eraldub sama kogus CO 2-te, mis
kasvamise ajal õhust biomassi seotakse. Eesti elektrienergia tootmise keskmine CO 2
emissioonifaktor: 0,926 t CO2/MWh ning CO2 emissioonide sisaldus Eesti segajäägis 2015.
aastal: 0,818 t CO2/MWh [16].
Tabelis 5.10 on võrreldud erinevate allikate CO2 heitmed, mis olid kujutatud Joonisel 5.7.
Võrdluseks on valitud allikad, mis tarbivad lisa elektrienergiat. Heitmete arvutamisel on
arvestatud primaarenergia kasutust ning Eesti elektrienergia segatootmise CO2
emissioonifaktorit. Tabelis ei kajastu vedel-, gaasi- ja tahkekütuste katlad, sest neil puudub
oluline otsene elektrienergia kasutus soojuse tootmiseks, st see kasutus on väga väike.
Tabel 5.10. Paralleeltarbimisega tekkivad CO2 heitmed
Allikas
Elektrienergia
Päikeseenergia (50% elekter)
Soojuspump (COP 2,5)
Kaugküte (hakkpuit)

Primaarenergia,
MWh/a
758
379
303
114

Heitmed
t CO2 aastas
620
310
248
0

Kui Puurmani aleviku tarbijad kasutaks kaugkütet soojuse tootmisel, väheneks Eesti CO 2
jalajälg 248-620 tonni võrra. Halupuu katelde puhul tasub meeles pidada, et lokaalsed katlad,
millel puudub suitsugaaside töötlus ja puhastus, halvendavad Puurmani aleviku õhukvaliteeti
ja keskkonda peenosakestega, mis on kahjulikud tervisele isegi kui põletatakse taastuvaid
kütuseid.

5.4. Kaugküttevõrk
Puurmani aleviku kaugküttevõrk on renoveeritud ning suhteline soojuskadu on väga madal –
kuni 10%.
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Joonisel 4.1 on kaugküttevõrgu toru lõigud võimalik jagada kaheks haruks:
1. Katlamaja Ülejõe 38 – Ülejõe 34 – Ülejõe 35 – Ülejõe 36 – Ülejõe 37
2. Katlamaja Ülejõe 38 – Ülejõe 32 – Ülejõe 29 ja Ülejõe 33
Tabelis 5.11 on Puurmani aleviku kaugküttevõrgu soojusvõimsuse potentsiaal. Puurmani
aleviku kaugküttevõrgu esimene haru algab toru läbimõõduga DN63. Hinnanguline toru
läbilaske võime temperatuurigraafikuga 85/50 °C on 317 kW. Puurmani aleviku
kaugküttevõrgu teine haru algab toru läbimõõduga DN50. Hinnanguline toru läbilaske võime
temperatuurigraafikuga 85/50 °C on 259 kW. Kokku on võimalik läbi torude kaugküttevõrku
toota soojusvõimsusega 576 kW.
Tabel 5.11. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu soojusvõimsuse potentsiaal
Toru läbimõõt Läbilaskevõime
Toru lõigud
mm
kW
Katlamaja
Ülejõe tänav 34
63
317
Ülejõe tänav 34 Ülejõe tänav 35
63
317
Ülejõe tänav 35 Ülejõe tänav 36
50
259
Ülejõe tänav 36 Ülejõe tänav 37
32
107
Katlamaja
Ülejõe tänav 32
50
259
Ülejõe tänav 32 Ülejõe tänav 29
32
107
Ülejõe tänav 32 Ülejõe tänav 33
32
107
KOKKU
576

5.5. Potentsiaalsed uued tarbijad
Potentsiaalseteks tarbijateks Puurmani aleviku kaugküttepiirkonnas (Ülejõe) on Ülejõe tänav
24, 26, 30 ja 40. Ülejõe tn 26 on 110 meetri kaugusel lähimast torust, mille tüüp on DN32.
Ülejõe tänav 24 on 165 meetri kaugusel ning Ülejõe tn 40 on Ülejõe tn 24 hoonest 256 meetri
kaugusel (kokku 421 meetrit). Ülejõe tänav 30 on 25 meetrit lähimast torust. Hooned on
Joonistel 5.2-5.5.
Ülejõe tänav 24 on töökoda, millel on oma lokaalne katel, seega 165 meetrine toru töökoja
liitmiseks on ebatõenäoline. Täpne tarbimine ei ole teada, kuid tarbimine ilmselt jääb alla
kortermajade tarbimisele. Ülejõe tänav 24 liitmine kaugküttevõrku 165 meetrise DN32 toruga
maksaks 33 000 EUR. 66 MWh tarbimisega väheneks kaugküttevõrgu püsikulu 3,3
EUR/MWh võrra. Tarbimiskoormus väheneks, sest Ülejõe tänav 24 võrguühenduse
tarbimiskoormus oleks 0,4 MWh/m.
Ülejõe tänav 26 ridaelamu on ebatõenäoline liituja, kuid hoone asub kaugküttevõrgule
lähedal. Ülejõe tänav 26 ridaelamu hinnanguline tarbimine on 43 MWh ehk 16 kW. 110
meetri kauguselt on võimalik hoonet liita nii DN50 kui ka DN32 torustikuga. Liitumise
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potentsiaalikus on madal, sest tarbimiskoormus on 0,4 MWh/m. Hoone võib võrku ühendada
DN32 toruga, mille 200 EUR/m maksumuse korral oleks liitmise maksumus 22 000 EUR.
Hoone liitmisel täiendava tarbimise lisandumisel väheneks püsikulu 2,2 EUR/MWh võrra.
Täisautomaatse ja kaasaegse soojussõlme loomise hind jääb 3000 ja 9000 EUR vahele.
Üldjuhul jääb soojusõlme rajamine tarbijate kanda. Soojusettevõtte poolt rajatud soojussõlme
korral jääb soojuse püsikulu muutumatuks.
Ülejõe tänav 30 hoone on kaugküttevõrgule lähedal ning hinnanguline tarbimine oleks 60
MWh ehk kaugküttevõrku lisanduks 22 kW tarbimisvõimsust. Hoones on korteritesse ehitatud
ahjud, seega liitumine on ebatõenäoline, sest see nõuaks kogu majasisese küttesüsteemi
ehitust. 25 m DN32 toru ehitus maksaks 5000 EUR, millele lisanduks soojussõlme ja
torustiku maksumus. Hinnanguline tarbimiskoormus on 2,4 MWh/m ehk soojusettevõte peaks
olema huvitatud kaugküttevõrgu laiendamisest. Soojuse hinna püsikulu vähenemine oleks 8,8
EUR/MWh.
Ülejõe tänav 40 on kohaliku omavalitsuse hoone, kuid selle liitmine kauguse tõttu on
ebatõenäoline, kuna kaugküttevõrgu lähimast torust oleks hoone 451 m kaugusel.
Hinnanguline tarbimiskoormus on 0,58 MWh/m.

Joonis 5.2. Ülejõe tänav 26

Joonis 5.3. Ülejõe tänav 24

Joonis 5.4. Ülejõe tänav 30

Joonis 5.5. Ülejõe tänav 40
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Uute tarbijate liitmisel tekib probleem kaugküttevõrgu soojusvõimsuse läbilaskevõimega.
Ülejõe tänav 24 hinnanguline tarbimine on 66 MWh ehk 25 kW ning Ülejõe tänav 40
ligikaudu 174 MWh ehk 60 kW. Lähim kaugküttetoru on DN32, mis ühendab Ülejõe tänav
37. DN32 toru läbilaskevõime on ligikaudu 107 kW. Ülejõe tänav 24, 37 ja 40 koos
ülevatavad seda võimsust, seega DN32 ei võimaldaks vajalikku soojusvõimsust
ekstreemumtemperatuuril. Mõistlik oleks võrku liita ainult Ülejõe tänav 30, mille
tarbimiskoormus on 2,4 MWh/m, kuid mille puhul oleks vaja ehitada ka majasisene
soojusvõrk. Joonisel 5.6 on Puurmani aleviku kaugküttevõrgu laiendamise skitseering.
Tõenäoliselt siiski uusi liitujaid olemasolevasse kaugküttevõrku ei liideta. Ilmselt kõige
suurem tõenäosus saada uus liituja on juhul, kui Puurmani Soojus finantseerib hoonesisese
soojussõlme ja torustiku loomist, vastasel juhul on liitumisetasu tarbijatele liiga kõrge. Uute
tarbijate liitumise motivatsioon peaks olema ka kohaliku elukeskkonna kvaliteedi ja
mugavuse tõstmine.
Kui lõpetada lokaalsete katelde kasutamine kaugküttevõrgus, siis sellisel juhul on võimalik
toota kogu soojus puiduhakke katlaga . Ülejõe tänav 30 liitmisel kaugküttevõrgugalähenetaks
katla maksimaalsele soojuslikule võimsusele (500 kW) - seda juhul, kui hooneid ei
renoveerita. Tipu- ja reservkatla kasutamisel (400 kW) kõrgema soojustarbimisega perioodil
ei ole täiendavate tarbijate liitmine probleemiks.

Joonis 5.6. Puurmani aleviku kaugküttepiirkonna potentsiaalne laienemine
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Tabelis 5.12 on potentsiaalse laienduse tarbimiskoormus.
Tabelist järeldub, et üle jätkusuutliku soojusvõrgu miinimum tarbimiskoormus 1 MWh/m on
ainult Ülejõe tn 30 ja seega on see ainuke potentsiaalne tarbija, mis on kaugküttevõrgule
otstarbekas.
Tabel 5.12. Potentsiaalsete tarbijate tarbimiskoormus
Hoone
Tarbimiskoormu
s
Aadress
MWh/m
Ülejõe tn 24
0,4
Ülejõe tn 26
0,39
Ülejõe tn 30
2,4
Ülejõe tn 40
0,58

5.6. Tootmise jätkusuutlikkus
Uus Kalvis K-500M-1 (500 kW) on piisava võimsusega, et katta Puurmani aleviku
kaugküttevõrgu tarbimine hetkel ning ka tulevikus juhul kui lokaalsete katelde kasutus
lõppeb. Lisaks on olemas 400 kW reservkatel, mis ei ole seni kasutust leidnud, kuid on
jätkuvalt töökorras.
5.6.1. Hetkeseis
Joonisel 5.7 on Puurmani aleviku kaugküttevõrgu hetkeseis.
500
450

Soojusvõimsus, kW

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

660

1320

1980

2640

3300

3960

4620

5280

Aeg, h

Küte

Soojuskadu

Joonis 5.7. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu hetkeseis
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Praegune 500 kW võimsusega katel töötab enamus ajast koormusel 20% nimivõimsusest.
Paralleeltarbimise ja madala tsüklilise koormuse tõttu kannatab suhteliselt uue katla
potentsiaalne eluiga ning efektiivsus.
5.6.2. Paraleeltarbimise lõppedes
Joonisel 5.8 on Puurmani aleviku kaugküttevõrgu soojusvõimsuse graafik juhul kui Ülejõe
tänava piirkonnas kehtestatakse kaugküttepiirkond. Kaugküttepiirkonnas on kohustuslik
tarbida kaugkütte soojust, seega lõppeks paralleeltarbimine lokaalsete kateldega. 500 kW
katel töötaks enamus ajast 50% koormusel. Katla võimsus on täna piisav, et toimida ka
tipukoormuse katlana.
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Soojusvõimsus, kW

400
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300
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200
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0
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2 640
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4 620
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Aeg, h

Küte
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Joonis 5.8. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu tarbimine paralleeltarbimise lõppedes
5.6.3. Energiasäästumeetmete rakendamisel
Joonis 5.9 on Joonise 5.8 täiendus energiasäästumeetmete rakendamisel. Joonisel on
Puurmani aleviku kaugküttevõrgu soojusvõimsuse graafik juhul kui tarbijad rakendavad
energiasäästumeetmeid. Olemasolev hakkpuidu katel töötaks enamus ajast 40% koormusel.
Olemasolev 400 kW võimsusega õli reservkatel oleks piisav töötamaks tippkoormuse ajal.
Eeldades tarbimise vähenemist energiasäästumeetmetega ja tarbimisharjumuste muutusega,
on tõenäoline, et tulevikus on otstarbekam vahetada olemasolev 500 kW võimsusega
hakkpuidu katel madalama võimsuse katla vastu. Väiksema võimsusega katel töötaks
nimivõimsusel kuni 5000 tundi, mis vähendaks soojuse tootmishinda ning muudaks tootmise
efektiivsemaks. Hetkeseisu muutmist raskendab asjaolu, et olemasolev 500 kW võimsusega
hakkpuidu katel on soetatud 2014. aastal.
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Joonis 5.9. Puurmani aleviku kaugküttevõrgu tarbimine pärast säästupotentsiaali
rakendamist
Tabelis 5.13 on eelnevalt esitatud kaugküttevõrgu arenguplaani analüüs. Arvutustes on
arvestatud, et Ülejõe tn 35 ja 36 liituvad kaugküttevõrguga.
Tabel 5.13. Puurmani aleviku potentsiaalse kaugküttevõrgu analüüs
Võrguarvutus
Soojuse toodang
Soojuse tarbimine
Soojuskadu
Suhteline soojuskadu
Soojusvõrgu kasutegur
Pealevoolu temperatuur
Tagasivoolu temperatuur
Temp. integraal
Torustiku kogupikkus
Torustiku kogupindala
Torustiku keskmine diameeter
Tarbimiskoormus
Soojusvõrgu tarbimine
Soojusvõrgu soojuskadu
Soojuskadu
Soojusläbikandetegur

ühik
MWh
MWh
MWh

°C
°C
105 °Ch
m
m2
m
MWh/m
MWh/m
MWh/m
W/m
W/(m2K)
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Joonis 5.8 Joonis 5.9
1245
994,4
1132
904
113,2
90,4
9,1%
9,09%
90,9%
90,9%
75
50
3,30
2x428,9
156,63
0,058
0,06
2,9
1,16
2,64
1,05
0,26
0,11
25,57
20,42
2,24
1,79
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Tabelis 5.14 on arvutatud hinnanguline soojuse piirhind.
Tabel 5.14. Soojuse hinna arvutus kaugküttevõrgule
Ühik
Soojuse tarbimine
Püsikulu
Muutuvkulu
Soojuse piirhind

MWh
EUR/MWh
EUR/MWh
EUR/MWh

Normaalaasta
414
62
32
94

Potentsiaal kui
paralleeltarbimine kaob
1 132
23
24
47

Tabelist 5.14 järeldub, et tarbimise lisandumisel ja paralleeltarbimise lõpetamisel väheneb
soojuse piirhind. Tänane tegelik soojuse müügihind on 60 EUR/MWh.
Tabelis 5.15 on esitatud lokaalsete kütteallikate soojuse tootmisehinna võrdlus.
Tabel 5.15. Alternatiivide võrdlus
Kulu, EUR/MWh Halupuit Pellet Soojuspump Maasoojuspump Radiaator
Püsikulu
23
10
20
39
5
Muutuvkulu
31
54
57
42
104
KOKKU
54
64
77
81
109
Soojuse hinna arvutustest järeldub, et efektiivne kaugküte on kõige soodsam meetod soojuse
tootmiseks. Lokaalne halupuidu katel pakub näiliselt konkurentsivõimelist hinda võrreldes
tänapäevase kaugkütte hinnaga. Lokaalse halupuidu katla rajamisel on arvestatud katlakütjate
kuluga, sest tegemist on mitte automatiseeritava katlaga. Puurmani alevikus transpordivad
kütust ja kütavad lokaalseid katlad majaelanikud ise, kuid automaatsete lahendustega
võrreldavuse tagamiseks on arvutatud halupuukatla kulu katlakütjate kasutamisel.
Lokaalkatelde lahendused ei taga kaugküttega võrreldavat mugavust. Lokaalkatlad vajavad
iganädalast hooldust, et säiliks katla efektiivsus ja eluiga. Halupuidu katel vajab katlakütja
kohalolekut ning hoonesisese kütuselao puudumisel peab katlakütja manuaalselt transportima
kütust. Pelletikatel vajab graanulkütuse punkrit, mis peab perioodiliseks täitmiseks olema
paigaldatud katlaruumi lähedusse. Õhksoojuspumba kasutamine soojustamata hoonetes ei
taga mugavat sisekliimat kõikides korteri ruumides ning stabiilse sisetemperatuuri
säilitamiseks kulutatakse rohkem elektrienergiat. Maasoojuspumba lahendus on rahaliselt
kõige kallim ning töömahukam investeering. Maasoojuspump vajab torustiku paigaldamisel
mahukat pindala, millega võivad kaasneda keskkonnakaitselised probleemid.
Maasoojuspumba efektiivsus on suurim renoveeritud hoonetes, kus soojusvarustuseks
kasutatakse madala temperatuurilist põrandakütet. Viimase meetodi rakendamiseks on
KredEx renoveerimistoetused.
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6. KOKKUVÕTE
6.1. Järeldused
Kõigi uute tootmisvõimsuste rajamisel ja olemasolevate väljavahetamisel tuleb
soojusettevõtjal järgida majandus- ja kommunikatsiooniministri määrust 21.06.2011 nr 47
„Soojuse ostmise konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika”.

6.2. Puurmani aleviku kaugküttevõrk
1. Puurmani kaugküttevõrku haldab Puurmani Soojus OÜ.
2. Kaugküttevõrgu soojuse piirhind 78,82 EUR/MWh on kooskõlastatud
Konkurentsiametiga. Tegelik müügihind on 60 EUR/MWh ilma käibemaksuta.
3. Kaugküttevõrku on ühendatud 5 tarbijat ja lisaks on kahel hoonel võimalik liituda
võrguga soojusvaheti paigaldamisel, sest torud on nendeni juba veetud.
4. Soojuse tarbimine Puurmani aleviku kaugküttevõrgus on normaalaastal 414 MWh/a.
5. Lokaalsete katelde kasutamise lõpetamisega on potentsiaalne soojustarbimine kuni
1132 MWh.
6. Puurmani katlamajas on kaks katelt. Põhikatlaks on hakkpuidul töötav Kalvis-500M-1,
võimsusega 500 kW ja põlevkiviõlil töötavaks reservkatlaks Parca Norrahammari,
võimsusega 400 kW.
7. Uus katlamaja rajati 2014. aastal. Sinna paigaldati uus ja automatiseeritud tehnika.
Ainult Parca Norrahammari katel on üle 30 aastat vana.
8. Põhikatla aasta keskmine kasutegur on 69%, mis on väiksem tootja poolt antud
väärtusest, 81%. Katla kasutegurit oleks võimalik tõsta uute tarbijate lisamisega või
tarbijate paralleeltarbimise lõpetamisega.
9. Puurmani aleviku kaugküttevõrk koosneb 100% maa-alustest eelisoleeritud
plastiktorudest, kogu kaugküttevõrgu pikkus on 2x428,9 meetrit.
10. Kaugküttevõrgu keskmine soojusvõrgu koormus normaalaastal on täna 0,97 MWh/m,
mis on alla nõutud jätkusuutliku soojusvõrgu miinimumi 1 MWh/m. Peale
paralleeltarbimise lõpetamist on hinnanguline tarbimiskoormus 2,64 MWh/m.
Tarbijate energiasäästumeetmete rakendamisel (120 kWh/(m2a) on hinnanguline
tarbimiskoormus üle miinimumi, 1,05 MWh/m.
11. Kaugküttevõrk on jätkusuutlik, kui lõpetatakse paralleeltarbimine.
12. Erinevate tegevuste mõju soojuse hinnale lähtuvalt Konkurentsiameti metoodikast on
ära toodud Tabelis 6.1.
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Tabel 6.1. Puurmani aleviku soojusmajanduse võimalike tegevuste mõju soojuse hinnale
Kulu

Olemasolev ParalleelMajade
Ülejõe tn 30 lisamisel*
tarbimiseta* soojustamisel*

EUR/MWh
Püsikulu
Muutuvkulu
KOKKU

62
32
94

23
24
47

0% toetust 50% toetust
29
22
22
24
24
24
53
46
46

Sooja
tarbevee
tootmisel
18
24
42

*Paralleeltarbimiseta ehk juhul, kui majad, milleni täna on ehitatud soojusvõrk, lõpetavad kohalike kateldega
soojuse tootmise.

6.3. Ettepanekud
1. Omavalitsusel jagada infot KredEx-i renoveerimistoetuse kohta kaugküttevõrgus
olevatele renoveerimata hoonete elanikele, et vähendada soojustarbimist ja inimeste
rahalisi kulutusi soojusele ning võimaldada teha tulevikus investeeringud
kaugküttevõrku vastavalt juba vähenenud soojustarbimisele.
2. Soojusettevõttel uurida võimalust lisada kaugküttevõrgule lähedal olevad
potentsiaalsed liitujad Ülejõe tänav 24, 26, 30, 35 ja 36. Ülejõe tn 30 on kõige
suurema tarbimiskoormusega - 2,4 MWh/m. Ülejõe tänav 35 ja 36 liitmine teha
esmasjärgus, kuna kaugküttetorud läbivad mõlemat hoonet.
3. Vallavalitsusel tagada kaugküttepiirkonna määruse muutmisega, et Ülejõe piirkonnas
kaugküttevõrguga ühendatud hooned tarbiksid ainult kaugkütte soojust ja ei toodaks
osa või kogu soojust välisõhku rikkuvate madala kasuteguriga amortiseerunud
lokaalsete kateldega. Kui tarbijad, kelleni on uus kaugküttevõrk ehitatud, tarbiksid
uues katlamajas toodetud soojust, langeks kõigi tarbijate soojuse hind tänaselt tasemelt
60 EUR/MWh (tegelik tootmise kulu on palju kõrgem, sest piirhind on 79 EUR/MWh)
märksa madalamale tasemele - 47 EUR/MWh, mis on soodsam kui arvestuslik
halupuukatla soojuse hind 54 EUR/MWh koos arvestusliku kütjate tööaja kuluga –
tegelikult kütavad majaelanikud ise ja neile tasu ei maksta.
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6.4. Tegevuskava
Tabelis 6.2 on Puurmani aleviku kaugküttevõrgu soovituslikud tegevused.
Tabel 6.2 Puurmani aleviku kaugküttevõrgu tegevuskava
Tegevus
Aeg
Vallal aidata vastavate asutamiskoosolekute korraldamisega luua korteriühistud 2017
kortermajadel, kus need puuduvad, et elanikud koos hakkaksid tundma muret oma
hoonete seisukorra eest, tegeleks hoonete kaasajastamisega ja renoveerimisega.
Soojusettevõttel selgitada kaugküttevõrgu piirkonnas olevatele tarbijatele, kuidas 2017
paralleeltarbimine mõjutab kaugküttepiirkonna soojuse piirhinna kujunemist.
Soojusettevõtte ja Vallavalitsuse koostöös võtta vastu kohaliku kaugküttepiirkonna 2017
kehtestamise määruse muutus, mille kohaselt lõpetataks teistele kaugküttevõrgus
olevatele tarbijate soojuse hinda tõstev lokaalkateldega paralleelne tarbimine. Esialgsel
hinnangul tuleks ümber sõnastada määruse § 3 lõige (4), mille kohaselt isikud, kes
kaugküttepiirkonna kehtestamisel kaugkütet ei tarbinud, võivad jätkata senise
kütteviisi kasutamist. Tuleks lisada täpsustus, et see kehtib ainult tarbijatele, kelleni ei
ole välja ehitatud kaugküttevõrku.
Soojusettevõtjal teha kindlaks, kas käesolevas arengukavas toodud lokaalsete 2017
küttelahendustega hooned oleksid huvitatud liitumast kaugküttevõrkudega. Antud
arengukava põhjal on võimalik hinnata kaasnevaid kulusid ja tulusid. Eesmärk oleks
kaugküttepiirkonna elujõulisuse suurendamine (Säilitada üle 1 MWh/m soojuse
tarbimiskoormus).
Puurmani vallal kutsuda KredEx-i spetsialistid tutvustama korteriühistutele 2017
energiamärgiste, energiaauditite ja majade soojustamisega kaasnevat kasu ning
KredEx-i poolt selleks pakutavaid toetusi.
Tarbijatel hooneid renoveerida nii, et nad vastaksid hoonete energiatõhususe 2017
miinimumnõuetele ja tänu sellele vähendada hoonete kulu küttele. Võimalik
kokkuhoid hoonete kaupa on antud arengukavas välja arvutatud. Vallal tutvustada
soojusmajanduse arengukava korteriühistutele ja elanikele.
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