
                                      

 

 
 
 

OÜ Pilvero 
 

Rannu valla soojusmajanduse 
arengukava 2017 – 2027 

 

 
 

KINNITATUD 
Ülo Kask 

Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 
kutsetunnistus nr 086076 

	

Rannu – Tallinn 
2017 

OÜ PILVERO 



Rannu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 – 2027 

OÜ Pilvero, 2017  2/66 

Sissejuhatus 
Käesoleva uurimis-arendustöö alusel koostatud planeerimisdokumendi „Rannu valla 
kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2027“ koostamist alustati 
2017. aasta juunis. Arengukava aluseks olev uurimus-arendustöö aruande koostas OÜ Pilvero 
Rannu Vallavalitsuse tellimusel 2017. aasta septembriks. Projekti rahastati 90% ulatuses 
„Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rakenduskava 2014–2020“ meetme 6.2 „Efektiivne 
soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevuse 6.2.3 „Soojusmajanduse arengukava 
koostamine“ vahenditest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel. 

Arengukava üldine eesmärk oli koostada Rannu valla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse 
arengukava järgnevaks kümneks aastaks, vaadelda kompleksselt ja hinnata nende 
kaugküttepiirkondade energiavarustuse ja küttesüsteemide jätkusuutlikkust. Arengukava peab 
aitama nii Rannu vallavalitsusel kui ka kohalikul kogukonnal soojusmajandust efektiivsemalt 
planeerida ning määratleda ja ellu viia oma haldusterritooriumil arengukavas näidatud suundi 
ja kujundada kohaliku kogukonna jätkusuutlikku mõtteviisi. 

Arengukavas antakse ülevaade arengudokumentide energiamajandust puudutavast osast, 
kirjeldatakse piirkonna soojusvarustussüsteemi osi, analüüsitakse kohalike taastuvate 
energiaressursside kasutamise võimalusi, koostatakse soojuskoormuse kestusgraafikud, 
hinnatakse kaugküttesüsteemi jätkusuutlikkust ja esitatakse olulisemate energiakandjate 
hinnaprognoosid. Töö tulemusena koostati arendusvariantide tehnilis-majanduslik analüüs (sh 
toodi välja soojuse hinnad pärast rekonstrueerimisi), pakuti soojusmajanduse edasise 
arendamise suundi ja tegevuskava nende elluviimiseks. Töö olulisimad tulemused esitatakse 
peatükkides 1 ja 4. 
Arengukava koostasid Rannu valla spetsialistid koostöös OÜ Pilvero töörühmaga, kuhu 
kuulusid Ülo Kask (volitatud soojustehnikainsener V, kutsetunnistuse nr 086076), Villu Vares 
(TTÜ emeriitdotsent) ja Livia Kask (volitatud soojustehnikainsener V, kutsetunnistuse nr 
065740). Töö täitjad tänavad Rannu valla spetsialiste abi eest lähteandmete saamisel. 
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1 Kokkuvõte 

1.1 Põhilised analüüsitulemused 
Kuni 2000. aastani kasutati Rannu alevikus kaugkütet, mille kaugkütetorustikud paiknesid 
maa-alustes betoonkünades katlamaja paiknes Ringtee äärses tööstuspiirkonnas Lasteaiast 
kagus. 

Suuremaid vallapoolseid investeeringuid energiamajandusse tehti peale kaugküttesüsteemist 
loobumist 2000. aastal, mil rajati valla hallatavatesse hoonetesse lokaalsed kerge kütteõliga 
köetavad katlamajad, mis tänapäeval töötavad põlevkiviõlil. Omavalitsuse hallatavate hoonete 
remontide ja korrastustööde käigus on rakendatud mitmeid energiasäästumeetmeid (vahetatud 
aknaid, uksi, paigaldatud uusi valgustusseadmeid, soojustatud seinu, korrastatud 
elektripaigaldisi, õhuvahetust jms). Enamik endisi kaugküttes olnud korterelamuid kasutab 
praegu lokaalseid küttepuude ja briketiga töötavaid küttekatlaid. Ühes korterelamus (Aia tn 4) 
on üle mindud pelletiga kütmisele.  

Valla poolt hallatava nelja hoone (Põhikool, rahvamaja, külakeskus Barbara ja lasteaed) 
praegune arvestuslik soojuse hind on seotud katlaid teenindavale firmale tehtavate maksetega 
vastavalt põlevkiviõli ühikhinnale ja kulule. Maksetes sisaldub lisaks kütuse hinnale ka 
katelde hoolduse kulud. Vastavalt põlevkiviõli hinnale muutumisele, mis omakorda sõltub 
nafta maailmaturu hinnast, kujuneb valla hoonete arvestuslik soojuse hind. Kuna katlad ja 
seadmed kuuluvad vallale, siis hinnas ei sisaldu seadmete amortisatsioonikulusid. 

Ilma amortisatsioonikuludeta on valla hoonetes soojuse arvestuslik hind olnud ligikaudu 
järgmine (arvestades katelde hinnangulist 80 – 85% kasutegurit): 

• aastal 2014:  60 – 64 €/MWh; 
• aastal 2015:  53 – 57 €/MWh; 
• aastal 2016:  44 – 46 €/MWh; 
• 2017 I poolaasta: 49 – 51 €/MWh. 

Seadmete amortisatsioonikulude osas täpne arvestus puudub, kuid hinnanguliselt lisandub 
toodud arvestuslikul hinnale vähemalt kaks-kolm eurot. Kuigi soojuse praegused kulud on 
põlevkiviõli madala hinna tõttu soodsad, oleks vallal võimalik tagada stabiilne 
keskkonnasõbralik soojusvarustus ja loobuda fossiilkütuste kasutamisest kaugküttesüsteemi 
taastamisega. Kaugküttesüsteemi taastamisel arvestatakse nii valla hoonete kui kortermajade 
võimaliku kaugküttevõrguga liitumisega. 

Arengukavas on analüüsitud järgmisi põhimõttelisi kaugküttelahendusi: 

• Melior-M OÜ kuivati katlamaja baasil valla hoonete kütmine, kusjuures eraldi 
käsitleti kolme varianti: 

o kuivati katlamajast rajatakse kaugküttetorustik kõigi nelja valla hoone 
kütmiseks, lisaks paigaldatakse teine biokütusekatel, mis tagaks 
varustusekindluse ja täieliku soojusvarustuse ainult biokütuse baasil (variant 
1a); 

o kuivati katlamajast rajatakse kaugküttetorustik kõigi nelja valla hoone 
kütmiseks, varustuskindluse tagaksid köetavates hoonetes paiknevad 
põlevkiviõlil töötavad katlad (variant 1b); 

o kuivati katlamajast rajatakse kaugküttetorustik kolme valla hoone kütmiseks 
(Põhikool, rahvamaja ja külakeskus Barbara), varustuskindluse tagaksid 
köetavates hoonetes paiknevad põlevkiviõlil töötavad katlad (variant 1c); 
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• rajatakse uus biokütusekatlamaja endise kaugküttekatlamaja asukohta lasteaiast kagus 
ja soojusvõrk kõigi vesikeskkütet omavate valla hoonete, kortermajade, kaupluse ja 
tööstustarbijate ühendamiseks (variant 2); 

• rajatakse uus biokütusekatlamaja endise kaugküttekatlamaja asukohta lasteaiast kagus 
ja soojusvõrk kõigi valla hoonete ja kolme viiekorruselise kortermaja ühendamiseks 
(variant 3); 

• rajatakse pelletikatlamaja Põhikooli kõrvale ja kaugküttevõrk Põhikooli, rahvamaja ja 
külakeskuse Barbara kütmiseks (variant P3); 

• variandi P3 korral jääks lasteaed kaugküttest välja ja sinna võiks paigaldada lokaalse 
pelletikatla (variant PL); 

• rajatakse pelletikatlamaja Põhikooli kõrvale ja kaugküttevõrk Põhikooli, rahvamaja,  
külakeskuse Barbara ja lasteaia kütmiseks (variant P4). 

Soojuskoormuste baasolukorraks on loetud praeguse tasemel kuid normaalaastale taandatud  
tarbimine (100%), tegelikult kujunev tarbimine võib olla sellest erinev ja kõikuda ca 70% –
 110% piires baastarbimisest. Viimased soojad talved on alandanud tarbimist võrreldes 
normaalaastaga tingimustega umbes 10%, st tarbimine oleks siis 90% baastarbimisest. 
Hoonetes tehtavad renoveerimistööd ja rakendatavad energiasäästumeetmed võivad tarbimist 
veelgi alandada, kui aastani 2027 tõenäoliselt mitte rohkem kui 70% tasemeni.  
 

 
Joonis 1.1 Arvestuslik soojuse hind € /MWh eri variantide korral (ilma 

investeeringutoetusteta) 
 

Joonisel (vt Joonis 1.1) on näidatud arvestusliku soojuse hinna sõltuvus tarbimismahust 
erinevate lahendusvariantide puhul. Kõikides püsikulude arvustustes on soojuse tootmiseks 
vajalike seadmete elueaks loetud 15 aastat, soojusvõrgu jaoks 30 aastat ja WACC väärtuseks 
5,55%. Kütusekulude hinnangus on hakkpuidu hinnatasemeks võetud 15 €/MWhkütus, 
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viljajääkide hinnaks Melior-M hinnangul 1,2 €/MWhkütus ja pelletite hinnaks 150 €/t e ca 32 
€/MWhkütus. Seejuures kõik leitud hinnad ja investeeringud on näidatud ilma käibemaksuta. 
Biokütusekatlamajade rajamiseks ja nendel baseeruva kaugküttevõrgu rajamiseks võib saada 
KIK’ist investeeringutoetust maksimaalselt 50% ulatuses. Sellise maksimaalse toetusmäära 
korral kujuneks soojuse arvestuslik hind sõltuvalt tarbimise mahust vastavalt järgmisele 
joonisele (vt Joonis 1.2).  
 

 
Joonis 1.2 Arvestuslik soojuse hind € /MWh eri variantide ja 50% 

investeeringutoetuste korral  
 

Hinnaarvutused näitavad, et madalaima soojuse hinna tagaks kõigi potentsiaalsete tarbijate 
kaugküttesse ühendamine, st variant 2, mille korral investeeringutoetuste maksimaalmäär 
tagaks soojuse hinna taseme alla 45 €/MWh isegi tarbimise olulise langemise korral. Ilma 
investeeringutoetuseta jääks sama variandi korral hind vahemikku 44 – 58 €/MWh, kusjuures 
praeguse tarbimise tasemel ja sooja talve korral alla 50 €/MWh. 
Valla hoonete kolme suurema kortermaja kaugküttesüsteemi lülitamisel (variant 3) jääks hind 
maksimaalse variandiga 2 võrreldes ilma investeeringutoetusteta olukorras 3 – 4 €/MWh 
kõrgemaks, 50% investeeringutoetuse korral aga 5 – 7 €/MWh kõrgemaks. 

Kui kasutada valla hoonete kütmiseks Melior- M OÜ kuivati katlamaja, siis soodsaima hinna 
annaks variant 1b ja kõrgeima 1a, st täiendava biokütusekatla paigaldamine kuivati katlamajja 
tõstaks põhjuseta soojuse hinda. 
Pelletikütte korral on investeeringute mahud väiksemad kui uue hakkpuidul töötava katlamaja 
rajamisel, mistõttu hinna sõltuvus tarbimise mahust on väiksem, samas kõrgem kütuse hind 
hoiab arvestusliku soojuse hinna isegi investeeringutoetuste korral üle 45 €/MWh taseme. 
Üldreeglina on pelletiküte sobivam lokaalkütte ja väikese kompaktse võrgulahenduse korral, 
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kuid investeeringutoetused võimaldaksid ka suurema võrgu korral konkurentsivõimelist 
hinnataset. 

1.2 Järeldusi ja soovitusi 
Tehtud analüüside põhjal saab teha rea põhimõttelisi järeldusi ja anda mõningaid soovitusi 
Rannu aleviku soojusvarustuse arendamisel.  

• Rannu alevikus on reaalne ja majanduslikult otstarbekas kaugküttevõrk taastada, 
kusjuures maksimaalne tarbijate liitumine tagaks tarbijatele soodsaima hinna. 

• Kuna kaugkütte taastamisel lakkaks või väheneks järsult põlevkiviõli kasutamine, siis 
oleks võimalik ja soovitav taotleda KIK’ist investeeringuteks toetust. 

• Käesolevas töös näidatud kaugküttetorustike paiknemise lahendused on koostatud 
variantide maksumuste võrdlemiseks, seega esialgsed ning vajavad täpsustamist 
arvestades teiste paigaldistega, samuti maaomandist tulenevate ja looduskaitseliste 
piirangutega. 

• Võtta valla volikogus arutusele (kas praeguses Rannu valla volikogus või pärast 
valdade ühinemist tekkivas uues Elva valla volikogus) kaugkütte võimalik taastamine 
Rannu alevikus, valida sobivaim lahendusvariant ja kaugkütteettevõtja. 

• Korteriühistute küsitlus näitas, et osa kortermaju soovib kaugküttega liituda. Seega on 
majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt otstarbekas kaugküttesüsteem taastada ning 
rajada hakkpuidukatlamaja tööstuspiirkonda endise kaugküttekatalamaja asukohta 
lasteaiast kagus. Selline lahendus võimaldaks kaugküttesse liita nii neli vallale 
kuuluvat hoonet, kaugkütet soovivad kortermajad, kaupluse ja tööstustarbijad.  

• Täpsustada kaugküttega liituda soovivate kortermajade, kaupluse ja tööstustarbijate 
soojustarbed. Vastavalt summaarsele koormusele valida katlamaja seadmed ning 
koostada kaugküttevõrgu skeem ja tehniline lahendus. Kaugküttevõrgu skeemi 
koostamisel ja torustiku läbimõõtude määramisel on soovitav arvestada esialgu 
kaugküttega mitteliituvate kortermajade võimaliku liitumisega tulevikus.. 

• Koos kaugküttesüsteemi rajamisega peavad liitujad oma vahenditest välja ehitama 
tarbija soojussõlme, mille maksumus sõltub tehnilisest lahendusest ja 
ühendusvõimsusest (orienteeruvalt 2 500 – 5 000 €). Katlamaja ja kaugküttetorustikud 
kuni tarbija liitumispunktini (soojussõlmeni) ehitatakse välja valla või 
kaugkütteettevõtja poolt.  

• Kui mingil põhjusel selguks, et kortermajad loobuvad soovist kaugküttega liituda, siis 
alternatiivse lahendusena soovitame loobuda kogu asulat hõlmava kaugküttevõrgu 
väljaehitamisest, kuid valla hoonete kütmisel siiski üle minna taastuvkütuse 
kasutamisele  ja rajada pelletikatlamaja koos ühendustorustikuga ainult Põhikooli, 
rahvamaja ja külakeskuse Barbara jaoks. Lasteaiale tuleks sel juhul paigaldada 
lokaalne pelletikatel.  

• Jätkata valla hoonetes kavandatud energiasäästumeetmete rakendamisega ning 
stimuleerida kortermajades energia tarbimist vähendavat renoveerimistegevust. 
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2 Piirkonna kirjeldus ja arengusuunad 
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 Lõuna-Eestile on ülikoolilinn Tartu. 
Maakonnas on lisaks Tartule veel kaks linna — Elva ja Kallaste, 28 alevikku ja 319 küla 
(Joonis 2.1). 
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, 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 Agro.1 
Rannu vald paikneb Tartu maakonna lääneosas Võrtsjärve idakaldal. Vald piirneb põhjas 
Kolga-Jaani, idas Puhja ja Konguta ning lõunas Rõngu vallaga. Valla läänepiiril on Võrtsjärv. 
Võrtsjärv on Eesti suurim siseveekogu. Valla pindala on 158,1 km2. Koos Võrtsjärvest Rannu 
valla territooriumile jääva osaga on territooriumi suuruseks 243,7 km² (Joonis 2.2).2 
Vallas on 19 asulat, 17 küla ja 2 alevikku. Rannu vallas on Tartu Maavalitsuse poolt 
koostatud Tartumaa sotsiaalse infrastruktuuri planeeringu alusel kaks kanti – Sangla kant ja 
Rannu kant. 

 

                                                
1 http://www.stat.ee/ppe-tartu-maakond 
2 Rannu valla arengukava 2016-2021 
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Joonis 2.1. Tartu maakonna kaart 

 

 
Joonis 2.2. Rannu valla kaart 

 

11/07/2017 Tartu maakond - Piirkondlik portree Eestist

http://www.stat.ee/ppe-tartu-maakond 1/2

TARTU MAAKOND

Rahvaarv – 145 550 
Pindala – 2 993,00 km²
Asustustihedus – 48,6 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.

26/07/2017 Rannu Parish - Google Maps

https://www.google.ee/maps/place/Rannu+Parish,+Tartu+County/@58.302084,26.1363255,11z/data=!4m5!3m4!1s0x46eb4214ab441dd7:0x3595e51205e386c2!8m2!3d58.3040519!4d26.2083656?hl=en 1/1

Map data ©2017 Google Estonia 2 km 
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2.1 Piirkonna iseloomustus 
01.01.2017 seisuga elas Rannu vallas 1 521 inimest, mis moodustab maakonna elanikkonnast 
1% (vt Tabel 2.1)3. 
Rannu valla elanikkonna soolisest ja vanuselisest koosseisust ja selle muutumisest annab 
ülevaate Joonis 2.3.4 

 

Joonis 2.3. Rannu valla rahvastikupüramiid 1. jaanuari 2017 seisuga 

 
Asustustihedus on 10,9 elanikku 1 km2 kohta (Joonis 2.4)5. 

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu oli 2016. aastal 958,63 € (Tabel 2.1). 
 

                                                
3 http://www.stat.ee/ppe-55833 
4 http://www.stat.ee/ppe-50963 
5 http://www.stat.ee/ppe-51099 
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Joonis 2.4. Rannu valla asustustiheduse ruutkaart 
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Tabel 2.1. Valik statistilisi andmeid Rannu valla sotsiaal-majandusliku ja 
demograafilise olukorra kohta 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Rahvaarv, 1. jaanuar 1 530 1 524 1 527 1 581 1 521 
Elussünnid 16 15 12 9 ... 
Surmad 23 17 30 27 ... 
Sisseränne 39 51 60 35 ... 
Väljaränne 37 46 58 77 ... 
Ülalpeetavate määr 59,7 60,8 60,9 53,5 51,8 
Demograafiline tööturusurveindeks 0,82 0,81 0,76 0,73 0,63 
Kohalikud eelarved, tuhat eurot      
Põhitegevuse tulud kokku 1 427,9 1 466,5 1 564,9 1 618,5 ... 

füüsilise isiku tulumaks 780,3 854,8 911,2 929,0 ... 
Põhitegevuse kulud ja investeerimis-

tegevuse väljaminekud kokku 
1 420,4 1 627,1 1 544,2 1 855,8 ... 

üldised valitsemissektori teenused 114,8 114,1 123,5 127,1 ... 
majandus 124,7 129,1 127,8 169,6 ... 
vaba aeg, kultuur ja religioon 179,0 191,9 205,1 219,1 ... 
haridus 801,6 951,5 866,9 1 071,4 ... 
sotsiaalne kaitse 102,4 114,5 116,6 129,2 ... 

Toimetulekutoetused, eurot 8 397,6 9 705,4 13 038,0 18 206,0 ... 
Registreeritud töötud 30 23 24 19 ... 
Äriühingud 57 52 ... ... ... 
Müügitulu, miljonit eurot 21,27 17,34 ... ... ... 
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 

eurot 
857,53 881,25 926,14 958,63 ... 

Brutotulu saajad keskmiselt kuus 572 604 602 600 ... 
Kasutusse lubatud      

eluruumide pind, m² 0 0 0 330 ... 
mitteelamute suletud netopind, m² 62 361 0 159 ... 

Üldhariduse päevaõpe      
Koolid 1 1 1 1 ... 
Õpilased 128 114 118 112 ... 
Üldkasutatavad rahvaraamatukogud 3 3 3 2 ... 

lugejaid 453 395 441 303 ... 
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Ettevõtlus 

Rannu vallas on ligikaudu 1000 tööealist elanikku. 
Enamus töökohtadest on seotud toiduainetööstuse, põllumajanduse ja teenindava sektoriga. 
Olulisemad tööandjad (üle 20 töötaja) ettevõtluses on OÜ Estover Piimatööstus (100), OÜ 
Kure Mõis (20 töötajat) OÜ Rannu Mõis (20 töötajat) OÜ Melior-M (30 töötajat), OÜ Ranna 
Farm (17 töötajat) OÜ Harry Metall (60 töötajat). Olulised tööandjad väljaspool ettevõtlust on 
Rannu Vallavalitsus (70) ja Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskus (35). 

Piirkonna atraktiivseks muutmine ettevõtjale ja töötajale ning ettevõtluskeskkonna 
väljaarendamine on valla esmane ülesanne toetada ettevõtluse arengut vallas.6 

Elamumajandus 
Rannu vallale kuulub 2 elamut (Verevi ja Noorma külas) kokku 7 korteriga, lisaks on 
erinevates hoonetes 5 eraldi korterit. 
Energiamajandus 

Rannu vallas on valla haldusalas Rannu põhikool, Rannu lasteaed, Rannu rahvamaja ja Rannu 
külakeskus. Kõigis neis hoonetes on soojusega varustamine antud lepingu alusel firmale 
Oilterm OÜ. Igasse hoonesse on paigaldatud lokaalne kerge õli küttel töötav katel. Katlad 
koos põletite ja muude abiseadmetega kuuluvad vallale. Kütusena kasutatakse ilmselt 
põlevkiviõli kergfraktsioone. Iga aasta tehakse uus riigihange, et leida kütmist teostav firma, 
kes tarnib ka kütte. 

2.2 Kohaliku omavalitsuse võimekus 
Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks (KOV-indeks) näitab linna või valla võimete 
summat (nt kvantitatiivne võimekus ehk ressursid, süsteemi mitmekesisus, suhteline 
võimekus) ehk kohalike omavalitsuste üksuste potentsiaali midagi ära teha7. 10. oktoobril 
2014. a avaldati kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks. Geomedia OÜ töö tulemusena on 
kohaliku omavalitsuse üksuste kohta loodud ühtsetest andmedefinitsioonidest lähtuv 
andmekogu, mis hõlmab aastaid 2005–2013. Kokku on näitajaid 29 ja nende põhjal on alates 
2005. aastast võimalik analüüsida linnade ja valdade arengut. 
Iga KOV saab oma tulemusi võrrelda teiste linnade ja valdadega ja määrata selle põhjal oma 
arengu seisu, jälgida selle dünaamikat aastati ja vajaduse korral muuta arengustrateegiat 
muutmist. 2011. aastal oli Rannu valla võimekuse indeks 54,6, millega oldi tol ajal 226 
omavalitsusüksuse hulgas 88. kohal (Joonis 2.5). 

                                                
6 Rannu valla arengukava 2016-2021 
7 http://geomedia.ee/moiste/ 
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Joonis 2.5. Rannu valla võimekuse indeks8 
 

Kahjuks ei ole varem Siseministeeriumi veebilehel asunud andmekogu enam leitav ja seda 
ilmselt ei täiendata iga aasta. 

2.3 Pikaajaline eesmärk (sotsiaalmajanduse, elamumajanduse ja 
ettevõtluse arengusuunad) ning soojusmajanduse juhtimine 
KOVi tasandil 

Järgnevalt tuuakse välja Rannu valla üldised arengueesmärgid valdkondade kaupa, mida on 
kirjeldatud valla arengukava ja valla üldplaneeringu dokumentides. 

Energiamajanduse arengu eesmärgid ja ülesanded on järgmised: 

• keskkonnaressursside säästlik kasutamine ja tasakaalustatud areng; 
• vallas ei ole keskkonda oluliselt mõjutavaid reostusallikaid. 

Elamumajanduse arengu eesmärgid ja ülesanded on järgmised: 

• vallale kuuluv elamufond on korrastatud; 
• piisav ja kaasaegne munitsipaalelamufond võimaldab vajadusel eluruumi abivajajale; 
• vald ja kortermajade ühistud teevad koostööd asulate heakorra teemal; 
• elanikel on võimalused aiamaa kasutamiseks ka korterelamute piirkondades; 
• sotsiaalelamispindadel on kaasaegsed elamistingimused. 

Ettevõtluse arengu eesmärgid ja ülesanded on järgmised: 

• Rannu vallas on ettevõtluse arengut soodustav kaasaegne ja keskkonnasäästlik 
infrastruktuur; 

• vallal on andmebaas võimalike ettevõtluseks sobivate kinnistute, kruntide ja maa-
alade kohta; 

• kohapeal on võimalik osta kohalike ettevõtjate-tootjate toodangut. 
 
Soojusmajanduse juhtimine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Vallas tegeleb soojusmajandusega vallavanem, kes korraldab ka konkursse firmade 
leidmiseks, kes kütaksid vallale kuuluvaid keskküttega hooneid. Katlad kuuluvad vallale. 
Kuni 2017. aasta suveni varustas riigihanke tulemusel ja lepingu alusel vallale kuuluvate 
hoonete lokaalkatlamaju vedelkütusega ja hooldas katlaid Oilterm OÜ. 

                                                
8 http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/KOV-indeks/ 
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Rannu aleviku korterelamud on kas lokaalküttel (puitkütuse katlad) või kohtküttel 
(elekterküte), lisaks kasutatakse mõnedes korterites õhk-õhk soojuspumpi. 
Vallas ei ole kehtestatud kaugküttepiirkonda. 

2.4 Soojuse hind ja tarbijate maksevõime 
Vald tasub firmale igakuiselt kütuse eest ja selles sisaldub ka katelde hoolduskulu. Vastavalt 
igas kuus muutuvale kütuse hinnale saaks leida ka soojuse hinna. Seni ei ole vallas hoonete 
kütmise juures soojuse hindu eraldi välja arvestatud. 
Käibemaksuta kütuse keskmised hinnad olid viimastel aastatel: 

• 2014 – 0,46 s/l (eurosenti liitri kohta); 
• 2015 – 0,41 s/l; 
• 2016 – 0,33 s/l; 
• 2017 – 0,37 s/l. 

Soojuse arvestuslikud hinnad, mis võiksid tulevikus kujuneda nii valla hoonete kui 
korterelamute liitmisel plaanitavasse kaugküttevõrku, on toodud variantide kaupa arengukava 
peatükis 4. 

Võrreldes Euroopa Liidu 28 riigiga on Eestis majapidamiskulude osakaal alla ELi keskmise: 
Eestis keskmise sissetuleku korral ligi 18%, teistes ELi riikides 22% ning Eestis vähem kui 
60% keskmisest sissetulekust teenivatel inimestel ligi 35% sissetulekust, teistes ELi riikides 
41%. Euroopa võrdluses on positiivsena välja toodud korteriühistuid, mis on kortermajade 
majandamisel laialt levinud ning negatiivsena hoonete väga suurt energiakasutust ja suuri 
maksuvõlgu9. 

2.5 Võimalikud arengusuunad kütusetarbimises, kütuste hinna 
prognoosid 

2.5.1 Kütusetarbimise struktuur ja muutused Eesti soojusmajanduses 
Kütusetarbimine soojuse tootmiseks (katlamajades ja elektrijaamades) on ajavahemikul 2005–
2014 mõnevõrra vähenenud, jäädes 10,3 TWh (10 318 GWh) piiresse 2014. aastal ja 
14,7 TWh (14 676 GWh) piiresse 2011. aastal. 2014. aastal tarbiti kütuseid ca 24% vähem 
(primaarenergia järgi) kui 2005. aastal (Joonis 2.6), kuid arvesse tuleb võtta ka 2014. aasta 
sooja talve mõju. 2014. aastal oleme jõudnud kütusetarbimises kriisiaegsele tasemele (aastad 
2008–2009). 

                                                
9 Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Aruande tööversioon, 1. detsember 2015. 
Arengufond, 2015. 
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Joonis 2.6. Soojuse tootmiseks kütuste tarbimine 2005.–2014. a GWh10 

 

 
 

Joonis 2.7. Kütusetarbimise struktuur soojuse tootmiseks 2005. ja 2015. 
aastal 

 
Kui võrrelda soojuse tootmiseks tarbitud kütuste osakaalu aastatel 2005 ja 2015, siis võib 
täheldada päris suuri muutusi. Nimelt on viimastel aastatel tarbitud varasemast vähem kõiki 
fossiilseid kütuseid ja suurenenud on biokütuste tarbimine soojuse tootmiseks. 2013. aastal 

                                                
10 Statistikaamet 
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lisandus ka üks uus energiaallikas – jäätmekütus, mida põletatakse Iru Elektrijaama 
jäätmepõletusplokis (Joonis 2.7)11. 
Kokkuvõttes võib kütuste tarbimisel Eestis täheldada allkirjeldatud suundumusi. 

1. Kütuste kasutamine energia (elekter, soojus) tootmiseks on vähenenud ja eeldatavalt 
väheneb veelgi12. Joonis 2.6 kujutab kütusetarbimise vähenemist soojuse tootmisel 
perioodil 2005–2014. Joonis 2.8 esitab soojuse kasutuse muutuse stsenaariumid kuni 
2050. aastani ja Joonis 2.9 elektri kasutamise muutuse stsenaariumid samas 
perspektiivis13. Elektritarbimine jääb pigem stabiilseks või kasvab õige pisut, 
soojusekasutus on languses igas sektoris. 

2. Fossiilsete kütuste kasutus väheneb, suureneb taastuvate energiaallikate kasutamine 
energia muundamisel nii elektri kui ka soojuse tootmisel. Joonis 2.7 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 2.8. Soojuse tarbimise stsenaariumid kuni aastani 2050 
 

                                                
11 Eesti statistika 
12 ENMAK, www.energiatalgud.ee 
13 http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Energiatarbimine&menu-1 
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Joonis 2.9. Elektri tarbimise stsenaariumid kuni aastani 2050 
 

2.5.2 Kütuste hinnaprognoosid 
Käesolevas töös käsitletakse 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 

Joonis 2.10 (vt ka Joonis 2.11 ja Joonis 2.12) esitab Maailmapanga prognoosi ühe olulisima 
kütuste globaalse hinnakujundaja, nafta lähima kümne aasta hinna muutuse (nafta hind 
dollarites barreli kohta). Joonis 2.13 esitab Maailmapanga hinnaprognoosi aastani 2020 teise 
olulise kütuse, maagaasi kohta, mis mingil määral sõltub nafta hinnast14. 

 
Joonis 2.10. Nafta hinna prognoos 2025. aastani 

Allikas: Maailmapank, okt 2015 (1 bbl = 159 l) 

                                                
14 http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets. 
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Joonis 2.11. Nafta hinna muutus novembrist 2015 veebruarini 2017 

Allikas: http://www.oil-price.net/en/articles/20-dollar-oil-price-and-six- trends.php, 

http://www.oil-price.net/en/articles/shale-producers-opec-oil-price-war.php  

 

  
Joonis 2.12. Nafta hinna muutus jaanuarist 2017 aprillini 2017 ja maist 

juulini 2017 

Allikas: http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx 

 
Joonis 2.13. Maagaasi hinna prognoos 2020. aastani  

Allikas: Maailmapank, okt 2015 

16 

 

esitatud teise olulise kütuse, maagaasi, mis mingil määral sõltub nafta hinnast, Maailmapanga 
hinnaprognoos aastani 2020.11 

 
Joonis 1.9. Nafta hinna prognoos aastani 2025, USD/bbl [World Bank, Oct, 2015]. 1 nafta barrel (bbl) = 159 l. 

 
Joonis 1.9 A Nafta hinna muutus 11.2015 kuni 02.2016. [http://www.oil-price.net/en/articles/20-dollar-oil-price-and-six-
trends.php] 

 
Joonis 1.9 B Nafta hinna muutus vahemikus 12.2016 kuni märts 2016. [http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx] 

  

                                                
11 http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets. 
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Siinjuures tuleb silmas pidada, et Maailmapanga hinnad on prognoosi kohaselt alati 
madalamad kui kütuse hind konkreetses riigis, kuna prognoositav hind ei sisalda riiklikke 
makse (nt aktsiis). 
Kokkuvõttes võib öelda, et maagaasi hind jääb nii Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kui ka 
Maailmapanga prognoosides reaalhindades samaks nagu on praegu, nominaalhindades on 
täheldatav ca 1,5%-line kasv aastas. See on aga pigem tingitud inflatsiooni kasvuprognoosist. 

Võttes arvesse eelöeldut, võib Statistikaameti avaldatud hinnastatistika alusel konstrueerida 
Eestile kohalduva riikliku maagaasi hinnaprognoosi (vt Joonis 2.14). Joonis 2.14 esitatud 
maagaasi hind ei sisalda käibemaksu. Maagaasi hind 2013. ja 2014. aastal on Eesti keskmine, 
2015. aasta hind on tegelikult 8 kuu keskmine ja saadud Statistikaameti lühiajastatistikast, mis 
hõlmab kütuste hinda vaid energiaettevõtetes. Arvestades Eesti kütuseaktsiisipoliitikat (Tabel 
2.2), tõuseb tulevikus nii maagaasi kui ka kerge kütteõli hind. 

2016. aasta alguse naftahind, sellega seoses maagaasi hindki, on aga langenud juba alla 
30 USA dollari barrelilt ning paljud analüütikud arvavad, et see niipea kuigivõrd ei tõuse, 
olevat veel langusruumigi. See näitab, et tegelikke naftahindade pikaks ajaks prognoosimine 
ei võimalda arvesse võtta kõiki ühiskonnas toimuvaid protsesse ja prognoositulemused ei 
pruugi tegelikkusele vastata. 
 

Tabel 2.2. Maagaasi aktsiis Eestis 

Tähtaeg € / 1000 m3 
Kuni 31.12.2015 28,14 
Alates 01.01.2016 33,77 
Alates 01.01.2017 40,52 

 

 
Joonis 2.14. Maagaasi hinna prognoos Eesti kohta 
 

Euroopa Liidus, sh Eestis, on kliimapoliitika raames pikaajaline suund võtta 
energiamajanduses ja transpordis kasutusele taastuvad energiaallikad. See tähendab ka seda, 
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et suureneb biokütuste osakaal Eesti energiabilansis. Teine oluline mõjur on viimasel ajal 
muutunud poliitiline olukord, kus EL soovib suurendada kohalike energiaallikate (sh tahkete 
biokütuste) kasutuselevõtmist energiamajanduses, et vähendada sõltuvust Venemaalt 
tarnitavast maagaasist. Viimati nimetatud suund võib taas laiendada turba kui kohaliku 
küttematerjali kasutamist (kuigi ELi mõistes on see fossiilne ehk taastumatu kütus). Iseasi on 
see, kas turba kasutuselevõtmiseks biokütuste kõrval ka mingeid toetusi pakutakse. 
Puitkütused 

Kui osa eksperte arvab, 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 eest15. 
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 hind16 esimese kvartaliga võrreldes 19,5% kallim (Joonis 
2.15). Jätkunud on nii dollari kui ka küttepuidu kerge kallinemine. Kvartaliga on dollar euro 
suhtes kallinenud ligi 1%17 ning küttepuit on odavnenud 0,6%18, mis mõlemad tõstavad puidu 
konkurentsivõimet nafta hinna suhtes. 
Võttes arvesse eeltoodut, 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%19. 

 
Joonis 2.15. Nafta ja puitkütuste hinna võrdlus 

Võrdluse tegemisel aluseks võetud: 1 barrel naftat võrdub 0,136 t naftat võrdub 0,136 toe 
(tonne of oil equivalent); 1 t puitu võrdub 2 tm puitu võrdub 0,22 toe (allikad: nafta hind – 
www.plus500.ee, puiduhind – KEM hinnastatistika)20. 

                                                
15 Äripäev 22.07.2015 
16 Aritmeetiline keskmine hind, mis on arvutatud keskmiste nädalahindade alusel 
17 Aritmeetiline keskmine hind, mis on arvutatud keskmiste nädalahindade alusel 
18 Arvutatud kuude aritmeetilise keskmise hinnana 
19 www.plus500.ee 
20 KEM – Keskühistu Eramets 
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Järgnevas tabelis (Tabel 2.3) esitatakse viimase viie aasta keskmised puitkütuste hinnad ja 
Joonis 2.16 soojusettevõtetes kasutatava hakkpuidu hinnaprognoos aastani 2025. Segapuudest 
ja raiejäätmetest valmistatud hakkpuidu aasta keskmiseks kütteväärtuseks on võetud 
0,75 MWh/pm3 (suhtelise niiskuse 45% juures)21. 
 

Tabel 2.3. Ettevõtetes tarbitud kütuse keskmine maksumus22 

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 2.16. Eesti ettevõtetes kasutatava hakkpuidu hinnaprognoos 

 
Joonis 2.16 on esitatud Eesti ettevõtetes kasutatava hakkpuidu keskmised hinnad aastatel 
2011–2015 (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 peale inflatsiooni mõnevõrra tõsta puitkütuse hinda 
ka nende kasutuse suurenemine seoses vedelkütuse ja gaasikatelde üleviimisega puitkütustele 
(kuigi 2015. aasta lõpu vedelkütuse ja gaasi hinnad seda eriti ei motiveeri). Teine tegur, mis 
võib hinnatõusu põhjustada, on Narva Elektrijaamad OÜ kavatsus hakata taas põletama 
põlevkivi koos biokütustega (peamiselt puitkütuseid). Proovitakse ilmselt ka jäätmete 
(jäätmekütuse) koospõletamist. 

Teisena kasutatakse kodumaistest biokütustest üha laialdasemalt puidugraanuleid. Nende hind 
suure tõenäosusega lähiajal järsult ei suurene. Puidugraanulid on maailmas vabalt 
kaubeldavad ja ei ole põhjust prognoosida nende olulist hinnamuutust. Eestis on viimasel ajal 
puidugraanulite hind pigem stabiliseerunud ja olenevalt asukohast, kogusest ja kvaliteedist 

                                                
21 Puitkütus. Ü. Kask, P. Muiste, V. Vares. EBÜ, 2014. 
22 Statistika andmebaas, tabel KE08 / https://www.stat.ee/34172/. 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

€/
m
3

Puiduhakke hinnaprognoos,	€/pm³



Rannu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 – 2027 

OÜ Pilvero, 2017  26/66 

saab neid osta hinnaga 160–180 €/t (big-bag ehk 1 m3 kott) või 200–220 €/t puhurautoga 
kohaletoimetamisega. Loomulikult esineb tarnijast olenevalt ka veidi kõrgemaid hindu. 

2.6 Eesti pikaajaline energia- ja kliimapoliitika 
Järgnevalt refereeritakse dokumendis „Eesti energiamajandus 2015”23 esitatud üldeesmärke ja 
visiooni ning soojusmajanduse ja elamumajanduse käsitlust. 
Eesti energiamajanduse üldeesmärk on tagada tarbijatele turupõhise hinna ja 
kättesaadavusega energiavarustus, mis on kooskõlas ELi pikaajaliste energia- ja 
kliimapoliitika eesmärkidega, panustades Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi 
parendamisse ning pikaajalise konkurentsivõime kasvu. 
Eesti energiamajanduse pikaajaline visioon aastaks 2050 on kirjeldatud ENMAK 2030 
(Energiamajanduse arengukava 2030) eelnõus. Alljärgnev tekst on väljavõte eelnõust 
13.12.2015 seisuga24. 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 praeguse tasemega. Euroopa Liidu 
energia teekaardis 2050 sätestatud eesmärkide järgi on süsinikdioksiidi heitmete tase 
energiasektoris vähenenud enam kui 80% (võrreldes 1990. aasta tasemega). Väljakujunenud 
regionaalsel gaasiturul on Eesti kohalikku päritolu gaaskütused konkurentsivõimelised ning 
nende tootmismaht võimaldab vajaduse korral katta kuni kolmandiku Eesti gaasitarbimisest. 
Eestist on kujunenud Põhja-Balti energiaturul moodsaid ja keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid 
kasutav energiat eksportiv riik. Eesti energeetiline sõltumatus ja selle pikaajaline tagamine on 
riigi elanike majandusliku heaolu, riigis tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime ja Eesti 
energiajulgeoleku peamine alustala. 
Samal ajal kui kulud biomassile, elektrile ja mootorikütustele (mootoribensiin ja diislikütus) 
suurenesid, vähenesid lõpptarbijate kulud kaugküttesoojusele ning fossiilsetele katlakütustele. 
2013. aastal oli Eesti Euroopa Liidu liikmesriikidest madalaima energiasõltuvusmääraga. 
Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti energiamajandus on viimastel aastatel märkimisväärselt 
arenenud ning on mitme indikaatori alusel ELi liikmesriikide hulgas esimeste seas25. 

Energiamajanduse keskkonnamõjud olid aastatel 2010–2014 mõlemasuunalised. 
Positiivsetest mõjudest saab välja tuua taastuvate ja kütusevabade energiaallikate osakaalu 
suurenemise 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 koht maailma energianõukogu (World Energy Council) koostatavas energia 
jätkusuutlikkuse indeksi pingereas on langenud. 
Soojusmajanduse põhilised lahendamist vajavad probleemid 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% võrreldes 2010. 
aastaga) kui ka lõpptarbijate lokaalsetes katelseadmetes (langus 10% võrreldes 2010. aastaga). 

                                                
23 Eesti Arengufondi aruanne, Tallinn 2015 
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/EAF._Eesti_energiamajandus_2015.pdf  
24 ENMAK 2030 eelnõu (13.02.2015) alusel 
25 Võrreldavad andmed 2014. aasta kohta polnud analüüsi ajal (nov 2015) kättesaadavaks tehtud 



Rannu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 – 2027 

OÜ Pilvero, 2017  27/66 

Sealjuures suurenes kaugküttesoojuse tootmisel biomassi kasutamise osakaal 38%ni (langus 
13% võrreldes 2010. aastaga) ning maagaasi osakaal vähenes 42%ni protsendini (langus 6% 
võrreldes 2010. aastaga). Lähiaastatel väheneb maagaasi osakaal kaugküttes veelgi tulenevalt 
biomassile ülemineku jätkuvast suundumusest. Kaugküttesoojuse hinnatõus on odavamate 
kütuste kasutuselevõtu abil peatunud, kuid soojuse tarbimise vähenemise tõttu suureneb 
tarbija jaoks võrguteenuse osa. Jätkusuutmatutes kaugküttevõrkudes on üks hinnatõusu 
leevendav lahendus soojuse ühistuline tootmine kohalikest ressurssidest. 

Elamumajanduses on valdkondlikud probleemid elamufondi väike energiatõhusus ning 
sisekliima standardile mittevastavus. Mitmesuguste uuringute tulemusena on selgunud, et 
elanikel puudub ilma lisatoetuseta majanduslik motivatsioon kestlikuks ja energiatõhusaks 
rekonstrueerimiseks. Rekonstrueerida on vaja nii korter- kui ka väikeelamuid. Selleks, et 
nende rekonstrueerimist hoogustada, 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 eesmärk ei ole mitte ainult 
energiatõhususe saavutamine, vaid ka tööjõu tootlikkuse kasv, parema sisekliima tõttu tervena 
elatud aastate kasv 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 ülesanne oli aidata vähendada 
lõpptarbijate kulusid, luua parem elukeskkond ning motiveerida uusi ettevõtlusvorme ja 
kaasata investeeringuid. Energiaühistute loomiseks Eestis on oluline panustada teavitus- ja 
nõustamistegevusse (sh piloteerimisse) ning koondada ja analüüsida vajalikke alusandmeid. 
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 aruande26 koostamise ajal oli Eestis ühistulise 
energiatootmisega võimalik alustada äriühinguna. Ühistulise tegevuse hoogustamiseks on 
otstarbekas muuta õigusakte nii, et äriühingute kõrval oleks ka teistel ühinguvormidel 
vabamad võimalused energiat toota, edastada ja müüa. Energiaühistute ökosüsteem on 
loodud, energiaühistulise tegevuse hoogustamiseks ning potentsiaali rakendamiseks on vaja 
jätkata teavitustegevustega ja luua toetusprogrammid. 
Energiamajanduse korralduse seadus 

Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu27 eesmärk on tagada direktiivi ülevõtmine ja 
luua tingimused riigi 2020. aasta energia lõpptarbimise eesmärgi täitmiseks. 
Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõul on ka hulk olulisi valdkondlikke eesmärke ja 
ülesandeid: 

• suunata energiatarbimisega seotud toodete, teenuste ja hoonete hankimisel tähelepanu 
kogu olelusringi kulude vähendamisele vastukaaluks seni peamisele hankekriteeriumile – 
odavaimale soetusmaksumusele; 

• suunata lõpptarbijaid ise palju ulatuslikumalt enda energiatarbimist kontrollima ja seeläbi 
säästma. Selle saavutamiseks võimaldatakse lõpptarbijatele tasuta ja kerge ligipääs oma 
tarbimisandmetele ning juurutatakse arukaid ja täpsemaid arvestisüsteeme (nutiarvesteid), 
kus see on kulutõhus ja teostatav; 

                                                
26 Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Aruande tööversioon, 1. detsember 2015. 
Arengufond, 2015. 
27 http://eelnoud.valitsus.ee/main#R0qVpmmV  
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• arendada energiateenuste turgu, mis on energiamajanduse korralduse seaduse tulemusliku 
rakendamise ning üldiste eesmärkide saavutamise eeldus. 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 ELi struktuurivahenditest. Energiatõhususe 
rahastamisele pööravad aina enam tähelepanu ka Euroopa investeerimispank ja muud 
Euroopa finantseerimisasutused. 

Visioon soojusmajanduse valdkonna arenguks aastani 205028 
Soojusmajanduses rakendatavad poliitilised valikud ja meetmed peavad lähtuma eesmärgist, 
et soojusmajandus on pikaajaliselt jätkusuutlik ega vaja tavapärasele majandustegevusele 
täiendavaid investeerimis- ega tegevustoetusi. Soojust toodetakse enamasti kohalikest ja 
taastuvatest kütustest ning kütusevabadest energiaallikatest. 
Valdkonnas lahendamist vajavad probleemid: 

• märkimisväärne osa kaugküttesüsteemidest on üledimensioonitud ja tehniliselt 
vananenud; 

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

• kaugküttevaldkonda reguleerivad õigusaktid ei motiveeri ettevõtteid investeerima 
energiatõhusasse tootmisesse. 

Valdkonda mõjutavad riigisisesed 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 10.06.201629. 

                                                
28 ENMAK 2030 eelnõu (13.02.2015) alusel 
29 Eelnõude infosüsteem. Kaugkütteseaduse muutmise seadus. – http://eelnoud.valitsus.ee/main#25AX722q 
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Seaduseelnõuga taotletavad põhilised muudatused on alljärgnevad. 
• 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  
Selle määruse võttis majandus- ja taristuminister vastu 6. jaanuaril 201630 ja see jõustus 
11. jaanuaril 2016. aastal. Alljärgnevalt on esitatud selle määruse kaks olulist paragrahvi, 
millega peab iga toetuse taotleja arvestama. 

§ 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; 

2.6.1 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 biomassi) osakaal soojusvarustuses kasvab 
ja peab jätkuvalt kasvama; 

                                                
30 http://eelnoud.valitsus.ee/main#CfGvPTzg 
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• 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 muid õigusakte. 

Arvestades eeltoodud suundumustega, on soovitatav, kus vähegi tehnilis-majanduslikult 
võimalik, renoveerida ja arendada kohalikke taastuvaid energiaallikaid kasutavaid 
kaugküttesüsteeme, parandades ka piirkonna keskkonnaseisundit. Kaugküttesüsteem 
võimaldab seda teha paremini kui paljud tihedalt paigaldatud lokaalsed soojusallikad, mis 
kasutavad energiaallikana põlevloodusvarasid. Kui lokaalsetes soojusvarustussüsteemides 
kasutatakse mittepõlevaid taastuvaid energiaallikaid (päikeseenergia, tuuleenergia, 
keskkonnasoojus soojuspumpade vahendusel), võib eelistada neid, kui neist toodetud soojus 
on odavam kui kaugküttesüsteemis müüdud soojus. 
Kohalikud omavalitsused ja soojusettevõtjad ei tohiks unustada, et enne kaugküttesüsteeme 
renoveerima asumist tuleks korraldada soojuse ostu konkurss (vt kaugkütteseadus, 
§ 141 „Soojuse ostu korraldus“; vastu võetud 11.02.2003. RT I 2003, 25, 154, jõustumine 
01.07.2003; kehtiv redaktsioon alates 01.01.2015). 
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3 Rannu aleviku soojustarbijad 
Kuni 2000. aastani kasutati Rannu alevikus kaugkütet, mille võrgu plaan on esitatud joonisel 
(vt Joonis 6.1). Omaaegsed kaugkütetorustikud paiknesid maa-alustes betoonkünades, nende 
ligikaudne kogupikkus oli 1182 jm ja neid ei ole demonteeritud. Katlamaja paiknes Ringtee 
äärses tööstuspiirkonnas Lasteaiast kagus. 
Suuremaid vallapoolseid investeeringuid energiamajandusse tehti peale kaugküttesüsteemist 
loobumist 2000. aastal, mil rajati valla hallatavatesse hoonetesse lokaalsed kerge kütteõliga 
köetavad katlamajad. Arvestuslikeks lokaalkatlamajade võimsusteks hinnati Keskkoolil 
(praegu Põhikool) ja Rahvamajal 200 kW, Lasteaial 116 kW ja külakeskusel Barbara 100 kW. 
Viimastel aastatel on üle mindud põlevkiviõli kerge fraktsiooni põletamisele. Samuti on 
omavalitsuse hallatavate hoonete remontide ja korrastustööde käigus rakendatud mitmeid 
energiasäästumeetmeid (vahetatud aknaid, uksi, paigaldatud uusi valgustusseadmeid, 
soojustatud seinu, korrastatud elektripaigaldisi, õhuvahetust jms). 

3.1 Valla hooned 

3.1.1 Hoonete iseloomustus 
Vallavalitsusele kuuluvatest hoonetest võib potentsiaalsete kaugküttetarbijatena antud töö 
kontekstis vaadelda Tabel 3.1-s kirjeldatud hooneid. 
Tabel 3.1 Rannu vallale kuuluvad potentsiaalsed kaugküttetarbijad 

 Rannu Põhikool Rannu lasteaed Rannu 
rahvamaja 

Külakeskus 
Barbara 

Üldandmed 
Aadress Elva tee 6 Aia tn 1 Elva tee 7 Elva tee 3 
Valmimise aasta 1969 1983 1994 1889/2011 
Korruste arv 2 1 2 2 
Suletud netopind, 

m2 
1 743,4 1 303,0 2 505,8 832,6 

Köetav pind, m2 1 743,4 1 303,0 2 505,8 832,6 
Maht, m3 8 283 4 205 12 800 3 888 
Küttesüsteem: Lokaalkeskküte 

põlevkiviõlil 
Lokaalkeskküte 
põlevkiviõlil 

Lokaalkeskküte 
põlevkiviõlil 

Lokaalne keskküte 
põlevkiviõlil 

Sooja tarbevee 
valmistamine: 

Elektriboileritega 
tarbimiskoha 
juures 

Elektriboileritega 
tarbimiskoha 
juures 

Elektriboileri-
tega tarbimis-
koha juures 

Elektriboileritega 
tarbimiskoha 
juures 

Ventilatsioon: Köögis mehaa-
niline väljatõmme. 
Mujal loomulik 
ventilatsioon 

Köögis mehaa-
niline väljatõmme. 
Mujal loomulik 
ventilatsioon 

Loomulik 
ventilatsioon 

Loomulik 
ventilatsioon 

 

Alates 2013/14 õppeaastast tegutseb Rannu kool põhikoolina (vt Joonis 3.1 ülal vasakul). 
Varem on läbi viidud järgmised energiasäästumeetmed: 

• Võimla välisseinte soojustamine 100 mm paksuse polüstüreeniga, 2008. a. 
• Kõikide akende vahetus kahekordse klaaspaketiga plastikraamidega akende vastu, 

2005. a. 
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Külakeskuse Barbara (vt Joonis 3.1 all vasakul) esimesel korrusel asuvad perearstikeskus, 
pensionäride päevakeskus, hambaravikabinet ning juuksurisalong. II korrusel tegutseb Rannu 
Avatud Noortekeskus. 

Rannu rahvamaja hoones (vt Joonis 3.1 ülal paremal) on saal koos rõduga (300 istekohta), 
muusika-, kunsti- ja käsitööklassid, raamatukogu, Omniva postkontor, aeroobikasaal, 
laulustuudio, naisseltsi ruum, seltside ruumid, loomekeskus ning paljud abiruumid. Majas 
tegutsevad mitmed isetegevusringid - rahvatants (2 rühma), laste Hip-Hop tantsurühmad, 
laulustuudio, mudilas- ja lastekoor,  külateater, seenioride pärimusrühm, joogarühm, naiste 
aeroobikarühm ja kõhutantsijad. Rannu Rahvamaja on suurim kultuuriasutus Tartumaal. 

Rannu lasteaias (vt Joonis 3.1 all paremal) on praegu lapsi nelja rühma jagu - 70. Hoone 
siseruumid remonditi aastatel 2003 - 2004 ning 2005. a. sai maja EL struktuurifondide toel 
uued aknad, fassaadi, kõnniteed ja aia. 2007. a. paigaldati uued mänguatraktsioonid ning uus 
välisvalgustus. Aastatel 2009 – 2014 on täielikult rekonstrueeritud kolm neljast 
rühmaruumist.  
 

  

  

Joonis 3.1 Rannu vallale kuuluvad hooned Rannu alevikus. Fotod valla 
kodulehelt 
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3.1.2 Hoonete soojustarve 
Rannu valla hoonete tegelikku soojustarvet saab määrata kütmiseks kulutatud põlevkiviõli 
koguste järgi (vt Tabel 3.2). Kulutatud kütuse energiasisalduse järgi on arvutatud hoonete 
bruto soojuskulu31 (vt Joonis 3.3 – Joonis 3.5), sest lokaalkütte objektidel loetakse 
energiamärgise arvutamisel tarnitud soojusenergiaks hoones kulutatud kütuse energia. 

Kasutades Ehitisregistri andmeid hoonete suletud netopinna kohta32, saab arvutada soojuse 
erikasutuse näitajad ja koos teadaolevate elektritarbe andmetega hinnata energiamärgise 
klasse (vt Tabel 3.3).  
Kahel hoone (Rannu Põhikooli ja rahvamaja) jaoks on 2014.aastal koostatud energiamärgised, 
kuid märgistele kantud andmed erinevad märgatavalt viimase kolme aasta energiatarbe järgi 
hinnatud kaalutud energia erikasutuse väärtustest ja hinnangulisest energiaklassist. 

 
Tabel 3.2 Rannu valla hoonete kütmiseks kulutatud põlevkiviõli kogused 

liitrites 2014 – 2017 

Kütuse kasutaja 2014 2015 2016 2017  
I p-a 

Keskmine 
2014-2016 

Rannu Põhikool 31 180 29 690 32 935 18 245 31 268 
Rannu lasteaed 28 030 27 025 26 520 15 570 27 192 
Rannu rahvamaja 37 170 41 530 40 740 25 950 39 813 
Barbara külakeskus 19 730 17 480 20 270 7 270 19 160 
KOKKU 116 110 115 725 120 465 67 035 117 433 

 

                                                
31 Bruto soojuskulu ei arvesta katla kasutegurit. Kui hoone saaks soojust kaugküttest, siis tuleks soojustarbe 
hindamisel bruto soojuskulu korrutada lokaalkatla kasuteguriga, mille väärtus võib Rannu objektidel olla 0,8 –
 0,85 
32 Ehitisregistris on toodud suletud netopinna andmed ja köetav pind on võetud võrdseks suletud netopinnaga 
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Joonis 3.2 Rannu kooli tegelik ja normaalaastale taandatud arvestuslik 

bruto soojuskulu 

 

 
Joonis 3.3 Rannu lasteaia tegelik ja normaalaastale taandatud arvestuslik 

bruto soojuskulu 
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Joonis 3.4 Rannu rahvamaja tegelik ja normaalaastale taandatud 

arvestuslik bruto soojuskulu 

 

 
Joonis 3.5 Barbara külakeskuse tegelik ja normaalaastale taandatud 

arvestuslik bruto soojuskulu 
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Joonis 3.6 Nelja valla hoone tegelik ja normaalaastale taandatud 

arvestuslik summaarne bruto soojuskulu 

 
Tabel 3.3 Rannu vallale kuuluvate hoonete energiakasutus 

  Rannu 
Põhikool 

Rannu 
lasteaed 

Rannu 
rahvamaja 

Barbara 
külakeskus 

Energiamärgise andmed 
Väljaandmise aeg 30.04.14 16.11.10 30.04.14 - 
Energiatõhususe klass E F C  
Kaalutud energiakasutus, 

kWh/(m2 a) 
218   160   

Kütuse erikasutus, kWh/(m2 a) 164,05   129,3   
Arengukava koostamise käigus saadud energiakasutuse andmed 
Tegelik keskmine kütusekasutus 

2014-2016, MWh/a 
312,7 271,9 398,1 191,6 

N/a taandatud keskmine 
kütusekasutus 2014-2016, 
MWh/a 

356,6 308,1 451,6 216,4 

Kütuse erikasutus 2014-2016, 
kWh/(m2 a) 

204,5 236,5 180,2 259,9 

Elektrikulu 2015, kWh/a 46 457 32 948 52 863 22 032 
Elektrikulu 2016, kWh/a 45 124 34 181 48 723 26 062 
Keskmine elektrikulu 2015-

2016, kWh/a 
45 791 33 565 50 793 24 047 

Kaalutud energiakasutus 2014-
2016, kWh/(m2 a) 

257 288 221 318 

Hinnanguline energiaklass 
2014 – 2016.a andmete alusel 

F E D C 
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3.1.3 Valla hoonete soojusallikad 
Vallas tegeleb soojusmajandusega vallavanem, kes korraldab ka konkursse firmade 
leidmiseks, kes kütaksid vallale kuuluvaid keskküttega hooneid. 

Kõigis neljas Rannu alevikus paiknevas valla hoones on soojusega varustamine antud lepingu 
alusel firmale Oilterm OÜ. Igasse hoonesse on paigaldatud lokaalne kerge õli küttel töötav 
katel. Katlad koos põletite ja muude abiseadmetega kuuluvad vallale. Varem on kütusena 
kasutatud kerget kütteõli33, kuid praegu on üle mindud põlevkiviõlile. Katelde kõrval 
paiknevad põlevkiviõlile sobivad kütusepumbad, sest põletite originaalpumbad ei peaks 
põlevkiviõlile vastu. Vald ostab firmalt kütust ja selle hinna sees on nii käidu kui 
hoolduskulud. Aastaringse hooldusega ilmselt ei tegelda, sest tehtud fotode järgi (Joonis 3.8 –
 Joonis 3.10) on katelde küttepinnad halvas seisukorras: põletite ümbruses on šlakkunud 
kütust (nn kärjed), väävlisadestisi ja kõva sadestist torudel. Lasteaia katlaruumis on seinad 
suitsunud, mis on selge vihje põlemishäiretele. Fotod tehti peale kütteperioodi lõppemist ja 
ekspertide külastuse ajal 22.06.2017. 
Kooli katlamaja on rajatud aastal 2000. ja 2013.aastal on sinna paigaldatud katel Wolf koos 
põletiga Oilon (vt Joonis 3.7), Rahvamajas on aastast 2000 katel AOV Compact koos põletiga 
Blocmazout (vt Joonis 3.4) ning külakeskuses 2006.a paigaldatud sama tüüpi katel ja põleti 
(vt Joonis 3.9), Lasteaias on katel Unical koos põletiga Baltur (vt Joonis 3.10). 
 

   

Joonis 3.7 Rannu Põhikooli katel väljast ja seest ning turbulisaatorid. 
Foto V. Vares 

 

                                                
33 Rannu valla energiamajanduse arengukava. OÜ Pilvero 2011. 
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Joonis 3.8 Rannu rahvamaja katel väljast ja seest ning turbulisaatorid. 
Foto V. Vares 

 

  

Joonis 3.9 Külakeskuse Barbara katel ja põleti koldepoolne osa. Foto V. 
Vares 
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Joonis 3.10 Rannu lasteaia katel väljast ja seest ning suitsukäik. Foto V. 
Vares 

 

Rannu vald ostab kütust Oilterm OÜ-lt ja hinna sisse kuuluvad nii käidu- ja hoolduskulud kui 
ka kasum. Ilma vallale kuuluvate katelde ja abiseadmete amortisatsioonita on võimalik 
hinnata hoonetes tarbitud soojuse hinda (vt Tabel 3.4). Kuna põlevkiviõli hind muutub koos 
nafta Maailmaturu hinnaga, siis on ka valla kulud kütmisele sellest sõltuvad. Kõige kõrgem 
on kütuse ja sellele vastava soojuse hind olnud 2014. aastal ja madalaim 2016. aastal. 
Tarbitud soojuse arvestuslik hind sõltub katla vastava perioodi (aasta või poolaasta) 
keskmisest kasutegurist. Võib eeldada, et aasta keskmine kasutegur on tasemel 85%, kuid 
katelde saastumist arvestades võib see olla ka madalam – ca 80%. 

 
Tabel 3.4 Kütuse hinnad ja arvestuslik soojuse hind (ilma seadmete 

amortisatsioonita) 

Aasta 

Kütuse hind eri ühikute kohta Soojuse hind, €/MWhsoojus 

€/l €/t,  
830 kg/m3 

€/MWhkütus, 
q=10,8 MWh/t 

Katla kasutegur 
85% 

Katla kasutegur 
80% 

2014 0,46 554 51,30 60,35 64,13 

2015 0,41 494 45,47 53,49 56,84 

2016 0,33 400 37,04 43,58 46,30 

2017 (I p-a) 0,37 446 41,30 48,59 51,25 
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3.2 Vallale mittekuuluvad hooned 
Rannu alevikus asuvatest vallale mittekuuluvatest hoonetest, mille võimalikku liitmist 
kaugküttesse võiks analüüsida, annab ülevaate Tabel 3.5. Põhiliselt kuuluvad siia 
korterelamud, mille soojuse erikasutuseks on võetud 110 kWh/(m2 a). Lisaks on nendele on 
kaugkütte vastu huvi ilmutanud ka kauplus.  
Võimalusel soovib Melior-M OÜ liita kaugküttesüsteemiga kolm oma tööstuslikku objekti 
esialgselt hinnatud maksimaalse koormusega 50+50+100 kW ehk kokku 200 kW. Need 
köetavad tööstusruumid paiknevad mitte kaugel Lasteaiast kunagise kaugküttekatlamaja 
naabruses (vt Joonis 6.1). 
 

Tabel 3.5 Rannu aleviku korterelamud ja muud võimalikud 
kaugküttetarbijad  

Praegune 
aadress/endine 

tähistus 

Hoone liik ja 
üldandmed 

Suletud 
netopind, 

m2 

Praegune 
kütteviis 

Soojus-
tarve, 

MWh/a 

Max 
koormus, 

kW 
Aia tn 2/Rannu 4 Korterelamu, 3 

korrust, 18 krt 
1 286,3 Kohtküte elektri-

radiaatoritega 
141  

Aia tn 4/Rannu 5 Korterelamu, 
1979, 3 korrust, 
18 krt 

1 502,7 Lokaalne keskküte 
(pellet)  

165 68 

Aia tn 6/Rannu 6 Korterelamu, 
1980, 3 korrust, 
18 krt 

1 501,4 Lokaalne keskküte 
(halupuu+brikett) 

165 68 

Pargi tn 2/Rannu 1 Korterelamu, 2 
korrust, 12 krt 

769,8 Ahiküte (halupuu) 85  

Pargi tn 4/Rannu 2 Korterelamu, 2 
korrust, ?? krt 

845,1 Ahiküte (halupuu) 93  

Pargi tn 6/Rannu 3 Korterelamu, 3 
korrust,  

933,2 Lokaalne keskküte 
(halupuu+brikett) 

103 42 

Elva tee 9/Rannu 7 Korterelamu, 5 
korrust, 

2 278,4 Lokaalne keskküte 
(halupuu+brikett) 

251 103 

Elva tee 11/Rannu 8 Korterelamu, 5 
korrust, 

2 278,4 Lokaalne keskküte 
(halupuu+brikett) 

251 103 

Elva tee 13/Rannu 9 Korterelamu, 5 
korrust, 

2 278,4 Lokaalne keskküte 
(halupuu+brikett) 

251 103 

Elva tee 10/Rannu 10 Kauplus, 1 
korrus,  

529,4 Ahiküte (halupuu) 58 24 

Tööstusruumid    623 200 
Kõik kokku  14 203,1  1 562 685 
Keskküttesüsteemiga 
hooned 

 10 772,5  1 185 485 

 
Korterelamutes Pargi tn 2 ja Pargi tn 4 ning kaupluses Elva tee 10 on praegu ahiküte, korter-
elamus Aia tn 2 aga kohtküte elektriradiaatoritega. Nendes hoonetes nõuaks kaugküttele 
üleminek keskküttesüsteemi väljaehitamist, mis korterelamutes eeldaks korteriomanike 
valmisolekut ümberehitusteks ja investeerimiseks. 
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Teistes korterelamutes on keskküttesüsteemid olemas ja praegu kasutatakse soojusallikatena 
lokaalseid katlaid, mida köetakse halupuude ja briketiga. Kuna ilma professionaalse 
hoolduseta katlaid tuleb suhteliselt tihti välja vahetada, võiks nendes majades kaugküttele 
üleminek tagada kvaliteetse soojusvarustuse mõõduka soojuse hinnaga. Seejuures tuleb 
arvestada, et hoone soojussõlm tuleb paigaldada omavahenditest ja soovitav oleks 
kaasajastada kogu keskküttesüsteem. 

3.3 Perspektiivsed soojuskoormused 

3.3.1 Valla hoonete soojuskoormused 
Kui võrrelda valla hoonete viimaste aastate (2014 – 2016) kütusekasutust (vt Tabel 3.3) 
varemate andmetega perioodist 2008 – 2010 (vt Tabel 6.1), siis Põhikooli (varem Keskkool), 
Lasteaia ja külakeskuse Barbara kütusekasutus on samal tasemel, kuid  Rannu Rahvamaja 
kütusekasutus on umbes 40% võrra suurenenud. Võib eeldada, et see suurenemine on seotud 
Rahvamaja intensiivsemaks muutunud kasutusega ja tõenäoliselt kasutuse intensiivsus ei 
lange. 

Viimase kolme aasta tarbimisandmete alusel  (vt Tabel 3.2 ja Tabel 3.3) on võimalik hinnata 
valla hoonete maksimaalset tõenäolist kütteotstarbelist soojuskasutust normaalaastal. Valla 
hoonete eeldatavate tarbimiste alusel (normaalaasta klimaatilistes tingimustes) on koostatud 
arvestuslikud koormuste kestusgraafikud (vt Joonis 3.12, Joonis 3.13). Kõigi 
koormusgraafikute juures on kütteperioodi pikkuseks võetud kõik päevad, mil ööpäeva 
keskmine temperatuur on alla 12 °C34. 

  

                                                
34 Eluruumide ja ühiskondlike ruumide arvestuslikuks temperatuuriks on võetud 21°C ja tasakaalutemperatuuriks 
17°C ning eeldatakse, et seal pole kütta vaja juhul, kui ööpäeva keskmine temperatuur on rohkem kui 5 K võrra 
tasakaalutemperatuurist madalam. Tööstushoonetes pole nii kõrget sisetemperatuuri tüüpiliselt vaja ja seal võib 
kütmise lõpetada mõnevõrra madalama välisõhu temperatuuri korral, vt nt Joonis 4.4, millel tööstustarbijate 
lühem kütteperiood on arvesse võetud  
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Joonis 3.11 Rannu aleviku korterelamud ja kauplus. Fotod V. Vares 
Hooned vasakult paremale ja ülalt alla: korterelamud Pargi 2, Pargi 4, Pargi 6, Aia 4, Aia 6, Elva tee 
11 ja kauplus Elva tee 10. 
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Joonis 3.12 Põhikooli,  Rahvamaja ja külakeskuse Barbara küttekoormuste 

arvestuslik kestusgraafik normaalaasta klimaatilistes oludes 

 

 
Joonis 3.13 Lasteaia küttekoormuse arvestuslik kestusgraafik 

normaalaasta klimaatilistes oludes 
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Valla hoonete summaarsed aastased kütteotstarbelised soojustarbed ja maksimaalsed 
hetkkoormused on koondatud tabelisse (vt Tabel 3.6), mille järgi aastane summaarne 
soojustarve on 1 133 MWh ja maksimaalne hetkkoormus 463 kW. Kuna viimased aastad on 
olnud ca 10% normaalaastast soojemad, siis samasuguse kliimaga aastate jätkumisel oleks 
soojustarve samuti umbes 10% madalam. 

Kuigi on valla hoonetel on siiani rakendatud mõningaid energiasäästu meetmeid ja hetkel 
konkreetsed plaanid täiendavate meetmete osas puuduvad, võib eeldada, et edaspidi selliseid 
meetmeid ikkagi järk-järgult rakendatakse ja seetõttu peaks järgneva 10 aasta jooksul 
soojustarve umbes 10% võrra langema. 

 
Tabel 3.6 Valla hoonete arvestuslik kütteotstarbeline soojustarve ja 

maksimaalne hetkkoormus normaalaasta klimaatilistes oludes  

Hoone Kütteotstarbeline 
soojustarve, MWh/a 

Maksimaalne 
hetkkoormus, kW 

Põhikool 303 124 
Rahvamaja 384 157 
Külakeskus Barbara 184 75 
Kokku 3 hoonet 871 356 
Lasteaed 262 107 
Kõik kokku 1 133 463 

 

3.3.2 Kortermajade hinnangulised soojuskoormused 
Kortermajade kütteosttarbelise soojuskoormuse hindamisel on aluseks nende köetavad pinnad 
ja seniste kogemuste alusel eeldatav soojuse erikasutus 110 kWh/(m2 a), mille järgi 
keskküttesüsteemidega kortermajade summaarne aastane soojustarve võiks olla umbes 1 185 
MWh/a (vt Tabel 3.5). Selliste korterelamute arvestuslik küttekoormuse kestusgraafik on 
toodud järgneval joonisel (vt Joonis 3.14), kusjuures maksimaalseks hetkkoormuseks 
kujuneks umbes 485 kW. Nendes hoonetes on põhilised energiasäästumeetmed siiani 
rakendamata ja säästupotentsiaaliks nende rakendamisel võib olla ca 30%. Säästumeetmete 
tegelik rakendamine sõltub elanike maksevõimest ja organiseeritusest.  
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Joonis 3.14 Kesküttesüsteemidega elamute summaarse küttekoormuse 

arvestuslik kestusgraafik normaalaasta klimaatilistes oludes 

 

3.3.3 Teiste objektide soojuskoormuste hinnangud 
Teiste objektide hulka on siinkohal loetud kauplusehoone (Elva tee 10) ja kolm Melior-M 
tööstusruumi. Kauplusehoone köetav pind Ehitisregistri järgi on 529,4 m2, mis erikasutuse 
110 kWh/(m2 a) korral eeldaks soojustarbeks umbes 58 MWh/a. Täpsema hinnangu 
saamiseks oleks vaja läbi viia hoone energiaaudit, määrata senine kütusekulu, hinnata 
vabasoojust (nt külmlettidest saadavat soojust) jne. Kuna kauplus kuulub Elva Tarbijate 
Ühistule, siis oleks vaja teada ka omaniku seisukohta kaupluse soojusvarustuse osas ja 
valmisolekut keskküttesüsteemi väljaehitamiseks. 

Kolme Melior-M tööstusruumi koormusi on firma hinnanud tasemele100+50+ 50=200 kW. 
See hinnang on väga ligikaudne, kuid võib arvata, et aastane summaarne soojusvajadus võiks 
olla 200 – 300 MWh. Kahjuks on tööstusruumide küttevajaduse hindamisel tüüpilised 
ülehindamised ja ilma konkreetsemate soojustarbe määramisteta jäävad siinkohal toodud 
väärtused esialgseteks. 
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4 Arenguvariandid 
Rannu aleviku soojusvarustuse arendamisel on mitmeid põhimõttelisi suundi. 

• Lokaalküttega jätkamine, vastavate soojusallikate ja hoonete küttesüsteemide 
täiustamine vastavalt hoonete valdajate võimalustele. Selle variandi korral peab iga 
hoone valdaja suutma korraldada nii seadmete hoolduse, kütusega varustamise, 
remondi ja vajadusel seadmete vahetuse. Valla hoonetes jätkuks sel korral 
fossiilkütuse kasutamine ja nende hoonete soojusvarustuse maksumus on otseses 
sõltuvuses vedelkütuste (nafta) hindade kõikumisest maailmaturul. 

• Alevikus on suhteliselt soodsad tingimused kaugkütte taastamiseks, sest valla 
hoonetes ja enamikus kortermajades on hoonesisesed keskküttesüsteemid olemas. 
Kaugküte looks soodsad võimalused valla poolt haldatavates hoonetes fossiilkütustest 
loobumiseks. Kaugküttelahenduste korral oleks põhikütusteks biokütus (hakkpuit, 
vilja jäätmed, pelletid), millele lisaks võib tipukoormuse katmiseks kasutada 
fossiilkütust (põlevkiviõli). 

Kaugküttelahenduste korral on põhikütuseks kas suhteliselt odav hakkpuit (ja/või 
viljajäätmed) või pelletid. Pelletite kasutamine on majanduslikult otstarbekas väikeste 
kaugküttesüsteemide ja lokaalkütte korral, sest katlamaja rajamise erimaksumus (€ 
võimsusühiku kohta) on märgatavalt madalam kui hakkpuidu korral. Seejuures on aga 
pelletite hind energiasisalduse kohta umbes 3,5 – 4 korda kõrgem hakkpuidu hinnast. Senise 
kogemuse alusel eelistatakse Eestis hakkpuitu siis, kui aastane tarbimismaht on üle 1 000 
MWh aastas, kusjuures alla 320 kW võimsusega hakkpuidukatlaid tavaliselt ei kasutata.  
Pelletikütte korral määrab soojuse hinnast suurema osa kulud kütusele, hakkpuidu 
kasutamisel on aga kütusekulude osatähtsus soojuse hinnas enamasti kolmandik kuni pool. 

4.1 Hakkpuidu ja viljajäätmete kasutamisega kaugküttelahendused 
Rannu aleviku potentsiaalsetest kaugküttetarbijatest asuvad kolm valla hoonet (Põhikool, 
Rahvamaja ja külakeskus Barbara) kompaktses grupis (vt Joonis 4.1) ning nende 
ühendamiseks kaugküttetorustikuga oleks võimalik ja otstarbekas kasutada endise 
kaugküttetorustiku betoonkünasid. Sel juhul poleks vaja teed ja sillutisi lahti kaevata.  
Neljas valla hoone (Lasteaed) paikneb sellest hoonete grupist eemal. Lasteaia ühendamiseks 
teiste valla hoonetega ühtsesse kaugküttevõrku tuleks endise võrgu konfiguratsiooni järgides 
rajada umbes 400 jm torustikku (vt Joonis 6.1). Senise kaugküttetorustiku paiknemise järgi 
uue süsteemi rajamine võiks olla sobiv siis, kui ka mõned kortermajad kaugküttega liituksid. 
Kui kortermajade kaugküttega liitumist poleks vaja ette näha, siis saaks Lasteaia ühendada 
kolme ülejäänud valla hoone ühendustorustikuga umbes 250 jm torustikuga. 
Potentsiaalsed tööstustarbijad asuvad endise katlamaja ligiduses ja Lasteaia juurest nende 
ühendamiseks kaugküttevõrku tuleks rajada umbes 250 jm torustikku. 
Kaupluse ühendamine loodavasse kaugküttevõrku võiks otstarbekas olla ainult juhul, kui 
kaugküttega liituksid kortermajad Elva tee 9 ja 11. Nendest kortermajade juurest oleks 
kaupluse ühendamiseks vaja rajada umbes 60 jm torustikku, ainult valla hooneid ühendavast 
kaugküttevõrgust tuleks kaupluseni rajada umbes 260 jm torustikku ja see pole tõenäoliselt 
väikese tarbimise tõttu otstarbekas. 

Suhteliselt ahvatlev on soojusallikana ära kasutada Melior-M kuivati katlamaja, mis kasutab 
põhikütusena viljajääke ja mis töötab kuivati jaoks ainult kaks kuud aastas umbes juuli 
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keskpaigast kuni septembri keskpaigani, st kütteperioodil oleks katlamaja võimalik kogu 
ülesseatud võimsuse 500 kW ulatuses ära kasutada kaugkütte soojusallikana. Kahjuks paikneb 
see katlamaja potentsiaalsetest kaugküttetarbijatest suhteliselt kaugel: Põhikooli, Rahvamaja 
ja külakeskuse hoonete grupini tuleks rajada umbes 400 jm torustikku.  
Teine potentsiaalne katlamaja asukoht oleks Melior-M tööstustarbijate ja endise katlamaja 
ligiduses. See asukoht võiks olla otstarbekas juhul, kui ka kortermajad kaugküttega liituksid. 
Järgnevalt analüüsime lähemalt järgmisi võimalikke kaugküttesüsteemi variante. 

1. Neli vallale kuuluvat hoonet ühendatakse kaugküttevõrku ja soojusallikana kasutataks 
Melior-M OÜ kuivati katlamaja. 

2. Rajatakse uus biokütusekatlamaja ja lisaks valla hoonetele lülitatakse kaugküttevõrku 
ka kõik keskküttesüsteemidega kortermajad ja kauplus (nn maksimaalne variant).  

3. Rajatakse uus biokütusekatlamaja ja lisaks valla hoonetele lülitatakse kaugküttevõrku 
kolm viiekorruselist  keskküttesüsteemidega kortermaja. 

4. Valla poolt hallatavatesse hoonetesse paigaldatakse pelletikatlad koos väikeste 
ladudega (punkritega). Kuna Põhikool, Rahvamaja ja külakeskus Barbara paiknevad 
kompaktselt, saaks neid kolme objekti kütta ühest pelletikatlamajast ja Lasteaeda 
lokaalsest pelletikatlast. 

 

 
Joonis 4.1 Rannu aleviku võimalike kaugküttetarbijate paiknemine ja 

katlamajade potentsiaalsed asukohad 
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4.1.1 Kaugküttesüsteemi rajamine Melior-M OÜ kuivati katlamaja baasil 
(variant 1a) 

Melior-M kuivati katlamajas paikneb 500 kW võimsusega Tulimax katel, mida köetakse 
viljajääkide ja kuiva hakkpuiduga. Kuna kuivati töötab ainult kaks kuud aastas (juuli 
keskpaigast septembri keskpaigani), saaks katlamaja kogu kütteperioodi anda soojust 
loodavasse kaugküttevõrku. 

Melior-M hinnangul on nende poolt hangitava hakkpuidu hind umbes 12 €/pm3,viljajääkide 
mahukaal umbes 150 kg/m3, kütteväärtus 4 – 4,4 MWh/t hind ligikaudu 5 €/t (kütuses 
sisalduva energia hind kuni 1,2 €/MWh). Viljajääke jääb hetkel kasutamata umbes 800 t/a, 
mille energiasisaldus oleks 320 – 352 MWh (keskmiselt 336 MWh), mille baasil saaks toota 
soojust umbes 285 MWh/a e umbes veerandi valla hoonete soojustarbest. Ülejäänud umbes 
pool kütusest peaks sel juhul olema hakkpuit arvestusliku keskmise hinnaga 15 €/MWhkütus 
(kütteväärtuse 0,8 MWh/pm3 korral).  
Melior-M kuivati katlamaja ja valla hooneid ühendava kaugküttevõrgu üks võimalikest 
konfiguratsioonidest on toodud järgneval joonisel (vt Joonis 4.2). 
Kui kaugküttevõrgu dimensioneerimisel lähtuda teadaolevatest koormustest ja kaugkütte-
võrgu võimalikust temperatuurigraafikust 80/50 (temperatuuride erinevus 30 K), siis saaks 
välja tuua soovitatava torude läbimõõdu ja hinnangulise ehitusmaksumuse (vt Tabel 4.1). 
Ehitusmaksumuse hinnangul rajatava torustiku jooksva meetri kulud võetud vastavalt 
Konkurentsiameti hinnangutele.35 

Kui torustiku tööeaks lugeda 30 aastat, WACC väärtuseks 5,5% ja võrgu kaudu müüdava 
soojuse aastaseks koguseks 1 133 MWh, siis kujuneks soojusvõrku tehtud investeeringute 
kapitalikuluks 33 680 €/a e 29,73 €/MWh. Rajatava võrgu tarbimistiheduseks kujuneks 1,3 
MWh/m ja see oleks ligi poolteist korda väiksem kui alla 2 500 MWh/a müügimahuga 
kaugküttevõrkude keskmine 1,79 MWh/m36. Kui võrgu väljaehitamiseks oleks võimalik saada 
KIK’ist investeeringutoetust 50% ulatuses, kujuneks võrgu kapitalikuluks 14,87 €/MWh 
müüdava soojuse kohta. 
 

                                                
35 Efektiivse kaugküttesüsteemi referentshinna arvutusmudeli auditeerimine. TTÜ STI aruanne, 2014 
36 Efektiivse kaugküttesüsteemi referentshinna arvutusmudeli auditeerimine. TTÜ STI aruanne, 2014 
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Joonis 4.2 Melior-M OÜ kuivati katlamaja ja valla hooneid ühendava 

kaugküttevõrgu üks võimalikest konfiguratsioonidest 
 

 
Tabel 4.1 Melior-M kuivati katlamaja ja valla hooneid ühendava 

kaugküttesüsteemi torustike hinnangulised andmed 

Torustiku lõik Pikkus, 
jm 

Maksimaalne 
koormus, kW 

Soovitatav 
läbimõõt, mm 

Ehitusmaksumuse 
hinnang, € 

KM – H1 271 522 80 80 487 
H1 – Lasteaed 277 121 50 63 987 
H1 – H2 125 401 80 37 125 
H2 – H3 50 316 65 13 100 
H3 – Põhikool 58 139 50 13 398 
H3 – Rahvamaja 10 177 50 2 310 

H1 

H2 

H3

KM 
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Torustiku lõik Pikkus, 
jm 

Maksimaalne 
koormus, kW 

Soovitatav 
läbimõõt, mm 

Ehitusmaksumuse 
hinnang, € 

H2 – külakeskus 
Barbara 80 85 40 16 240 

Kokku 871   226 647 

 
Melior-M OÜ kuivati katlamaja praegune võimsus 500 kW lubab täpselt katta võimaliku 
hetkkoormuse, kuid varustuskindluse ja reservi jaoks oleks vajalik lisada teine samal kütusel 
katel või rakendada tipukoormusekatelt teisel kütusel, nt põlevkiviõlil. Vaatleme siinkohal 
täiendava 320 kW võimsusega biokütusekatla paigaldamist, mille maksumuseks võib 
kujuneda umbes 160 000 €. Täiendava katla kapitalikulu 15 aastase eeldatava tööea korral 
oleks 15 993 €/a e 14,12 €/MWh. Kui ka selle katla jaoks oleks võimalik saada 50% ulatuses 
investeeringutoetust, siis oleks vastav kapitalikulu ainult 7,06 €/MWh. 

Põhimõtteliselt on võimalik reservkateldena kasutada olemasolevaid lokaalseid põlevkiviõlil 
töötavaid katlaid. Sel juhul tuleb arvestada nende toodanguks umbes 5% kogu soojustarbest, 
sest biokütusekatla arvestuslik valmisolek (i.k availability) on umbes 95% ning hoolduseks 
vajalike seisakute ajal tuleks kütta põlevkiviõliga. 

Kui ligikaudu hinnata rajatava kaugküttevõrgu suhteliseks soojuskaoks 10%, siis oleks 
katlamajast vaja võrku väljastada 1 259 MWh/a, milleks vajataks kütuseid 85% katelde 
kasuteguri korral 1 481 MWhkütus ulatuses, millest viljajääkidega saaks katta umbes 336 
MWhkütus. Ülejäänud kütusevajadus tuleks rahuldada hakkpuiduga. Kütusekulude hinnangud 
on koondatud järgmisesse tabelisse (vt Tabel 4.2). 
 

Tabel 4.2 Kaugküttesüsteemi kütusekulude arvutus 

Kütus MWhkütus Kogus Maksumus, € 
Hakkpuit 1 145 1 347 pm3 17 175 
Viljajäägid 336 800 t 4 000 
Kokku 1 481   21 175 

 
Summaarsete kütusekulude alusel kujuneks ühe MWh soojuse hinna kütusekulude 
komponendiks 18,69 €/MWh. 
Kui KIK’i võimalikku toetust mitte arvestada, siis kujuneks eelnevate kulude summaks 
61,46€/MWh, KIK’i 50% toetuse korral aga 47,48 €/MWh. Nendele kuludele tuleb lisada 
olemasoleva katla amortisatsioonikulu, elektrikulu, saastetasud, hoolduskulu ja põhjendatud 
tulukus. Hinnates ka olemasoleva katla amortisatsiooni ja muid kulutusi, võiks ligikaudne 
kulutuste jaotus kujuneda selliseks, nagu näidatud kahes järgnevas tabelis (vt Tabel 4.3 ja 
Tabel 4.6). Nendest tabelitest ühes arvestatakse uue biokütusekatla paigaldamisega ja teises 
kaetakse biokütusekatla seisakute ajal soojustarve lokaalsete põlevkiviõlil töötavate 
kateldega. Seejuures põlevkiviõli maksumuseks on võetud 45 €/MWhkütus. 
Lokaalsete vedelkütusekatelde kasutamisel biokütusekatla hoolduste ajal poleks vaja teha 
investeeringuid teise biokütusekatlasse ja soojuse arvestuslik hind kujuneks 50% 
investeeringutoetuse toetuse korral umbes 4 €/MWh võrra madalamaks, ilma toetuseta oleks 
hinna erinevus isegi üle 10 €/MWh. 
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Tabel 4.3 Kulude arvestuslik jaotus variant 1 korral kui paigaldatakse 
täiendav biokütusekatel (variant 1a) 

Näitaja 
Kulud Arvestuslik komponent 

soojuse hinnas, €/MWhs 

Investeering, € €/a Ilma inv. 
toetuseta 

50% inv. 
toetusega 

Soojusvõrgu ehitus 226 477 15 680 13,84 6,92 
Kütusekulu  21 175 18,69 18,69 
Olemasoleva 
biokütusekatla 
amortisatsioon 

 10 667 9,41 9,41 

Uue 320 kW 
biokütusekatla 
paigaldus koos 
lisaseadmetega 

160 000 15 993 14,12 7,06 

Käidu-, hooldus, 
elektri- jm kulud 

 6 118 5,40 5,40 

Kokku 386 477 69 633 61,46 47,48 

 
Tabel 4.4 Kulude arvestuslik jaotus variant 1 korral, kui reservkateldena 

kasutatakse lokaalseid põlevkiviõlil  töötavaid katlaid  
(variant 1b) 

Näitaja 
Kulud Arvestuslik komponent 

soojuse hinnas, €/MWhs 

Investeering, € €/a Ilma inv. 
toetuseta 

50% inv. 
toetusega 

Soojusvõrgu ehitus 226 477 15 680 13,84 6,92 
Kütusekulu  23 448 21,07 21,07 

sh biokütus   20 116   
sh põlevkiviõli  3 332   

Olemasoleva 
biokütusekatla 
amortisatsioon 

 10 667 9,41 9,41 

Olemasolevate 
põlevkiviõlil 
seadmete 
amortisatsioon 

 1 500 1,32 1,32 

Käidu-, hooldus, 
elektri- jm kulud 

 6 118 5,40 5,40 

Kokku 226 477 18 285 50,67 44,12 
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Variandi 1 korral sõltub kapitalikulu komponent soojuse müügimahust: kui tegelik 
müügimaht kujuneb arvestuslikust normaalaasta tingimustel oodatavast müügimahust 
väiksemaks, siis kapitalikulu müüdava MWh kohta suureneb. Samas müügimahu vähenedes 
tuleb kateldes põletada mõnevõrra vähem kallimat hakkpuitu ja see alandab vähesel määral 
kütusekulu komponenti soojuse hinnas. 

Nagu ehitatava soojusvõrgu skeem näitab (vt Joonis 4.2), asub Lasteaed kolmest ülejäänud 
valla hoonest kaugel ja temani tuleks rajada umbes 277 jm meetri pikkune ühendustorustik. 
Kui jätkata lasteaia kütmist põlevkivikatlaga (või nt paigaldada lasteaiale pelletikatel), siis 
väheneksid kaugküttetorustiku ehitusmahud märgatavalt. Vastav kulude ja soojuse hinna 
arvutus on esitatud järgnevas tabelis (vt Tabel 4.5). 
Võrreldes variandiga 1b jääb variandis 1c mõnevõrra väiksemaks võrgu ehitamisega seonduv 
soojuse hinna kapitalikulu komponent, olemasoleva viljajääkide põletamise katla 
amortisatsioon aga jaotub väiksema müügimahu peale ja vastav soojuse hinna komponent 
kasvab. Tervikuna annab variant 1c võrreldes variandiga 1b veidi kõrgema soojuse 
arvestusliku hinna (vahe umbes 1,5 – 2,3 €/MWh). 

 
Tabel 4.5 Kulude arvestuslik jaotus, kui viljajäätmete katlaga köetakse 

Põhikooli,  Rahvamaja ja Külakeskust Barbara ning 
reservkateldena kasutatakse lokaalseid põlevkiviõlil  töötavaid 
katlaid (variant 1c) 

Näitaja 
Kulud Arvestuslik komponent 

soojuse hinnas, €/MWhs 

Investeering, € €/a Ilma inv. 
toetuseta 

50% inv. 
toetusega 

Soojusvõrgu ehitus 163 320 11 299 12,97 6,49 
Kütusekulu  18 026 20,70 20,70 

sh biokütus   15 464   
sh põlevkiviõli  2 562   

Olemasoleva 
biokütusekatla 
amortisatsioon 

 10 667 12,25 12,25 

Olemasolevate 
põlevkiviõlil 
seadmete 
amortisatsioon 

 1 100 1,26 1,26 

Käidu-, hooldus, 
elektri- jm kulud 

 4 703 5,40 5,40 

Kokku 163 320 16 470 52,58 46,10 

 

4.1.2 Kaugküttesüsteem tarbijate maksimaalse liitumise korral (variant 2) 
Lisaks neljale valla poolt majandatavale hoonele võiksid kaugküttevõrguga liituda ka 
keskküttesüsteemidega kortermajad ja kauplus. Sellise, eelmisest variandist tunduvalt 
suurema tarbimismahu korral, pole kuivati katlamaja enam soojusallikana kasutatav, sest 



Rannu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 – 2027 

OÜ Pilvero, 2017  53/66 

täiendava võimsuse saamiseks oleks otstarbekas rajada võimsam katlamaja, soovitatavalt 
hakkpuidul (viljajääkide lisamise võimalusega), millel lisaks võiks olla nt põlevkiviõlil töötav 
tipu- ja reservkatel. Sellise kaugküttesüsteemi tarbimismaht oleks 2 627 MWh/a ja 
maksimaalne arvutuslik tarbimiskoormus ulatuks 1113 kW-ni ning katlamaja koormus 10% 
suhtelise võrgukao korral 1150 kW. Sellise lahenduse korral kujuneks kaugküttesüsteemi 
arvutuslik koormuste kestusgraafik vastavalt  joonisele (vt Joonis 4.4). 
Sellise katlamaja asukoha valikul võib kaaluda kahte võimalikku asukohta: 

• Põhikooli kõrval asuval platsil kuuride asemel. Võrgu rajamise seisukohalt on 
asukoht otstarbekas, probleemiks oleks hakkpuiduveokite liiklus kooli vahetus 
ligiduses, mis ei pruugi olla koolile vastuvõetav. Hakkpuidu transpordi korraldus on 
soojusettevõtjaga kokku lepitav ega pea olema koolitööd häiriv. 

• Tööstuspiirkonnas endise katlamaja paiknemise kohas Lasteaiast kagus. See 
asukohta võimaldaks mugavalt kaugküttesüsteemiga ühendada ka Melior-M OÜ 
kütmist vajavad hooned (ruumid). Kuna tegemist on tööstuspiirkonnaga, pole 
hakkpuiduveokite liiklus probleemiks. 

Järgnevalt analüüsime lähemalt varianti katlamaja asukohaga tööstuspiirkonnas. Sellise 
lahendusvariandi korral oleks võimalik torustikud umbes selliselt, nagu näidatud järgneval 
joonisel (vt Joonis 4.3). Soovitatavad torude läbimõõdud, lõikude pikkused ja eeldatavad 
ehitusmaksumused on toodud tabelis Tabel 4.6. Torustiku hulka ei ole arvestatud Melio-M 
tööstustarbijate ühendusi, kuid nende eeldatavad koormused on katlamaja koormuste sisse 
arvestatud ja peegelduvad ka koormuste kestusgraafikul (vt Joonis 4.4). 

Koos tööstustarbijatega oleks maksimaalne arvestuslik tarbimiskoormus 1 225 kW ja 
katlamaja maksimaalne koormus kuni 1 260 kW. 

 
Tabel 4.6 Uue katlamaja ja kõiki potentsiaalselt kaugküttesse kuuluvaid  

hooneid ühendava kaugküttevõrgu torustike hinnangulised 
andmed 

Torustiku lõik Pikkus, 
jm 

Ligikaudne 
koormus, 

kW 

Soovitatav 
läbimõõt, mm 

Ehitusmaksu-
muse hinnang, € 

KM – H1 196 1010 100 66 052 
H1 – H2 52 149 50 12 012 
H2 – Lasteaed 13 107 50 3 003 
H2 – Pargi 6 65 42 32 11 635 
H1 – H3 39 861 100 13 143 
H3 – Aia tn 6 27 68 40 5 481 
H3 – H4 24 793 100 8 088 
H4 – Aia tn 4 12 68 40 2 436 
H4 – H5 67 725 80 19 899 
H5 – Elva tee 9 17 103 50 3 927 
H5 – H6 47 230 65 12 314 
H6 – kauplus 42 24 32 7 518 
H6 – H7 44 206 65 11 528 
H7 – Elva tee 11 17 103 50 3 927 
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Torustiku lõik Pikkus, 
jm 

Ligikaudne 
koormus, 

kW 

Soovitatav 
läbimõõt, mm 

Ehitusmaksu-
muse hinnang, € 

H7 – Elva tee 13 39 103 50 9 009 
H5 – H8 234 356 65 61 308 
H8 – Põhikool 49 124 50 11 319 
H8 – Rahvamaja 20 157 50 4 620 
H8 – külakeskus Barbara 123 75 40 24 969 
Tööstustarbijate ühendused 150 200 50 34 650 
Kokku 1277 

  
326 838 

 

 

 
Joonis 4.3 Kaugküttetorustike võimalik paiknemine valla hoonete ja 

keskküttega kortermajade kaugküttega liitumise korral 
 

 

H1 

H2 
H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 
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Joonis 4.4 Koormuste kestusgraafikud tarbijate maksimaalse liitumise 

korral kaugküttega 

 
Tabel 4.7 Kulude arvestuslik jaotus variant 2 korral (maksimaalne 

tarbijate liitumine) 

Näitaja 
Kulud Arvestuslik komponent 

soojuse hinnas, €/MWhs 

Investeering, € €/a Ilma inv. 
toetuseta 

50% inv. 
toetusega 

Soojusvõrgu ehitus 326 838 22 613 8,61 4,31 
Biokütusel 
katlamaja ehitus 

300 000 29 987 11,41 5,71 

Kütusekulu  55 800 21,24 21,24 
sh biokütus  46 395   
sh põlevkiviõli  9 405   

Käidu-, hooldus-, 
elektri- jm kulud 

 14 186 5,4 5,4 

Kokku 626 838 178 386 46,66 36,66 

 

4.1.3 Kaugküttesüsteem valla hoonete ja kolme viiekorruselise 
kortermaja kütmiseks (variant 3) 

Arvestades kaugküttega liitujateks ainult valla hooned ja kolm viiekorruselist kortermaja 
tuleks kogu põhivõrgustik välja ehitada enam vähem samas mahus, mis variant 2 korralgi. 
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Ära jääksid teiste kortermajade ja kaupluse suhteliselt lühikesed ja peenemad ühenduslõigud 
ning kogu ehitusmaksumus väheneks umbes kolmandiku (vt Tabel 4.8), kusjuures osa 
säästust on tingitud kahe magistraallõigu väiksemast diameetrist. Viimane asjaolu seab aga 
mõningad piirangud teiste kortermajade võimalikule liitumisele tulevikus. 
 

Tabel 4.8 Uue katlamaja ja valla hooneid ning kolme viiekorruselist 
kortermaja ühendava kaugküttevõrgu torustike hinnangulised 
andmed 

Torustiku lõik Pikkus, 
jm 

Ligikaudne 
koormus, 

kW 

Soovitatav 
läbimõõt, mm 

Ehitusmaksu-
muse hinnang, € 

KM – H1 196 802 100 66 052 
H1 – H2 52 107 50 12 012 
H2 – Lasteaed 13 107 50 3 003 
H1 – H3 39 695 80 11 583 
H3 – H4 24 695 80 7 128 
H4 – H5 67 695 80 19 899 
H5 – Elva tee 9 17 103 50 3 927 
H5 – H6 47 206 65 12 314 
H6 – H7 44 206 65 11 528 
H7 – Elva tee 11 17 103 50 3 927 
H7 – Elva tee 13 39 103 50 9 009 
H5 – H8 234 356 65 61 308 
H8 – Põhikool 49 124 50 11 319 
H8 – Rahvamaja 20 157 50 4 620 
H8 – külakeskus Barbara 123 75 40 24 969 
Kokku 981 

  
262 598 
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Tabel 4.9 Kulude arvestuslik jaotus variant 3 korral (valla hooned ja 

kolm viiekorruselist kortermaja) 

Näitaja 
Kulud Arvestuslik komponent 

soojuse hinnas, €/MWhs 

Investeering, € €/a Ilma inv. 
toetuseta 

50% inv. 
toetusega 

Soojusvõrgu ehitus 262 598 26 248 13,91 6,96 
Biokütusel 
katlamaja ehitus 

250 000 17 296 9,17 4,59 

Kütusekulu  40 600 21,52 21,52 
sh biokütus  33 600   
sh põlevkiviõli  7 000   

Käidu-, hooldus-, 
elektri- jm kulud 

 14 186 5,4 5,4 

Kokku 512 598 98 330 49,99 41,83 

4.2 Pelletikatlamajade rajamine valla hoonete kütmiseks 

4.2.1 Pelletikatlamaja rajamine koolimaja kõrvale kolme hoone 
kütmiseks (variant P3) 

Üheks põhimõtteliseks võimaluseks kompaktselt paiknevate Põhikooli, Rahvamaja ja 
Külakeskus Barbara kütmiseks on vahetult koolimaja juurde pelletikatlamaja rajamine, 
kolmele tarbijale kaugküttevõrgu ehitamine (vt Joonis 4.5 ja Tabel 4.10) ja tarbijatele 
soojussõlmede paigaldamine. Pelletikatlamaja arvestuslik võimsus peaks tagama summaarse 
maksimaalse tarbimiskoormuse (356 kW) ja võrgukaokoormuse katmiseks. Katlamaja 
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asukohaks sobiks Põhikooli kõrval paiknev majandushoone (vt Joonis 4.1 ja Joonis 4.5). 
Kuna katlamajja tuleks paigaldada kas 2 või kolm pelletikatelt, siis  et otsene vajadus eraldi 
tipukoormusekatla järele puudub. Sellele vaatamata võiks nt Põhikooli vedelkütusekatla jätta 
alles reservkatlaks. 
 

 

 
 

Joonis 4.5 Valla hooneid 
ühendava 
kaugküttevõrgu skeem 

 

 
 

Tabel 4.10 Põhikooli,  Rahvamaja ja Külakeskust Barbara ühendava 
kaugküttevõrgu torustike hinnangulised andmed 

Torustiku lõik Pikkus, 
jm 

Ligikaudne 
koormus, 

kW 

Soovitatav 
läbimõõt, mm 

Ehitusmaksu-
muse hinnang, € 

KM – Põhikool 50 356 80 14 850 
Põhikool – H8 58 232 65 15 196 
H8 – Külakeskus Barbara 123 75 40 24 969 
H8 – Rahvamaja 20 157 50 4 620 
Kokku 251 

  
59 635 

 

Järgnevas tabelis (vt Tabel 4.11) esitatakse majanduslikud hinnangud Põhikooli, Rahvamaja 
ja Barbara külakeskuse ühendamisel kaugküttevõrku pelletikatlamaja baasil. 

 
Tabel 4.11 Majanduslikud hinnangud keskkooli,  rahvamaja ja 

külakeskuse ühendamisel kaugküttevõrku pelletikatlamaja 
baasil 

Näitaja 
Kulud Arvestuslik komponent soojuse 

hinnas, €/MWhs 
Investeering, € €/a Ilma toetuseta 50% toetusega 

Soojusvõrgu ehitus 59 635 4 126 4,74 2,37 

H8 
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Pelletikatlamaja 
ehitus 

60 000 5 997 6,89 3,45 

Soojussõlmede 
paigaldus 

12 000 1 199 1,37 0,69 

Kulu pelletitele  34 425 39,52 39,52 
Käidu-, hooldus-, 

elektri- jm kulud 
 3 484 4,00 4,00 

Kokku 131 635 49 231 56,52 50,03 

 

4.2.2 Pelletikatla paigaldamine lasteaiale (variant PL) 
Kui Põhikool, rahvamaja ja külakeskust Barabara köetakse oma pelletikatlamajast, siis 
lasteaia puhul tuleks kas jätkata põlevkiviõlikatlaga või paigaldada sinna lokaalne pelletikatel 
koos kütuspunkri ja abiseadmetega. Vastavad majanduslikud hinnangud on koondatud 
tabelisse (vt Tabel 4.12). 
 

Tabel 4.12 Majanduslikud hinnangud lasteaia üleviimiseks pelletiküttele 

Näitaja 
Kulud Arvestuslik komponent 

soojuse hinnas, €/MWhs 

Investeering, € €/a Ilma inv. 
toetuseta 

50% inv. 
toetusega 

Pelletikatla ja 
abiseadmete 
paigaldus 

25 000 2 499 9,54 4,77 

Kulu pelletitele  9 837 37,55 37,55 
Käidu-, hooldus, 
elektri- jm kulud 

 3 484 4,00 4,00 

Kokku 35 000 15 820 51,08 46,32 

 

4.2.3 Pelletikatlamaja koos kaugküttevõrguga kõigi valla hoonete 
kütmiseks (variant P4) 

Põhikooli kõrval paikneva pelletikatlamaja võimsuse suurendamisel ja lasteaiani 
harutorustiku rajamisel (vt Tabel 4.13) oleks võimalik kõiki valla hooneid kütta ühest kohast.  

Vastavad majanduslikud hinnangud on koondatud tabelisse (vt Tabel 4.14), mis näitab, et 
pika ühendustorustiku maksumus suurendab arvestuslikku soojuse hinda ja pelletikütte korral 
tuleks eelistada kas lokaalseid pelletikatlaid või kompaktset mõne tarbijaga võrku. 
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Tabel 4.13 Põhikooli,  rahvamaja, külakeskus Barbara ja lasteaia 
ühendustorustiku hinnangulised andmed 

Torustiku lõik Pikkus, 
jm 

Ligikaudne 
koormus, 

kW 

Soovitatav 
läbimõõt, mm 

Ehitusmaksu-
muse hinnang, € 

KM – Põhikool 50 463 80 14 850 
Põhikool – H8 58 339 65 15 196 
H8 – Külakeskus Barbara 123 75 40 24 969 
H8 – Rahvamaja 20 157 50 4 620 
H8 – Lasteaed 282 107 50 65 142 
Kokku 533 

  
124 777 

 

Tabel 4.14 Majanduslikud hinnangud keskkooli,  rahvamaja, külakeskuse 
ja lasteaiaühendamisel kaugküttevõrku pelletikatlamaja baasil 

Näitaja 
Kulud Arvestuslik komponent 

soojuse hinnas, €/MWhs 

Investeering, € €/a Ilma inv. 
toetuseta 

50% inv. 
toetusega 

Soojusvõrgu ehitus 124 777 8 633 7,62 3,81 
Pelletikatlamaja 
ehitus 

75 000 7 497 6,62 3,31 

Soojussõlmede 
paigaldus 

16 000 1 599 1,41 0,71 

Kulu pelletitele  45 732 40,36 40,36 
Käidu-, hooldus, 
elektri- jm kulud 

 4 532 4,00 4,00 

Kokku 215 777 67 993 60,01 48,19 

 

4.3 Kaugküttelahenduste võrdlus 
Kaugküttelahenduste võrdlemisel saab teha esmase järelduse, et kõik neli hakkpuidu ja/või 
viljajäätmete kasutamisega varianti on investeeringutoetuste korral otstarbekad ja 
võimaldavad hoida soojuse arvestusliku hinna stabiilsena madalamal tasemel kui senise valla 
hoonete kütmisviisi korral. Ainult valla hoonete kütmislahenduse korral tagab madalama 
soojuse hinna variant 1b, mille korral biokütusekatla hooldusseisakute ajal kasutatakse 
praegusi lokaalseid põlevkiviõlil töötavaid katlaid. Põlevkiviõlil töötavad katlad võivad jääda 
köetavatesse hoonetesse, kuid parema ekspluatatsiooni huvides võib need paigaldada 
biokütusekatlamajja. 
Maksimaalse kaugküttega liituvate tarbijate korral (variant 2) on arvestuslik soojuse hind 
kõige madalam. Kui kortermajadest lülitada kaugküttesse ainult 3 viiekorruselist kortermaja 
(variant 3), on soojuse hind 2 – 5 €/MWh võrra variant 2 hinnast kõrgem, kuid samuti soodne. 
Kui variant 3 korral teha väikesi lisakulutusi mõne magistraaltorustiku lõigu suurendamiseks, 
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suureneksid küll mõnevõrra võrgu ehituskulud, kuid säiliks võimalus mistahes teise 
kortermaja ühendamiseks kaugküttevõrku tulevikus. Kui katlamajja on ülesseatud 500 kW 
biokütusekatel, siis tuleks mõnevõrra rohkem kasutada tipukoormusekatelt. Kuna kortermajad 
vajavad renoveerimist, siis renoveerimine vähendaks nende soojustarvet ca 30%, mistõttu 
võimsama kui 500 kW biokütusekatla paigaldamiseks puudub selle variandi puhul vajadus.  

Pelletikütte korral pole kõigi nelja valla hoone lülitamine ühtsesse kaugküttevõrku otstarbekas 
ja Põhikool, Rahvamaja ja külakeskus Barbara oleks sobiv ühendada võrguga nii, et kütmine 
toimuks kooli kõrval paiknevast pelletikatlamajast. Lasteaia kütmiseks oleks sel juhul vajalik 
kas paigaldada lokaalne pelletikatel või jätkata põlevkiviõlil töötava katlaga. Pelletikütte 
variantide omavaheline võrdlus näitab, et see lahendus on seda efektiivsem, mida väiksem on 
võrk, kusjuures minimaalsed kulutused tuleksid lokaalkütte korral. 

Hakkpuidu ja pelletiküttel lahenduste võrdlus näitab, et suurema tarbimismahu korral on uue 
hakkpuidukatlamaja rajamine kunagise kaugküttekatlamaja asukohta majanduslikult kõige 
otstarbekam. Lihtsaim kaugküttelahendus oleks Melior-M OÜ kuivati katlamaja rakendamine 
kaugkütte soojusallikana. Sel juhul on eelistatum tipukoormuse katmine lokaalsete 
põlevkiviõli kateldega. Täiendava biokütusekatla paigaldamine tõstaks investeerimistoetuse 
puudumisel ülemäära soojuse hinda. Investeerimistoetus võimaldaks küll soojuse hinda 
tunduvalt alandada, kuid täiendav biokütusekatel oleks kaugküttesüsteemis ainult 
varustuskindluse suurendamiseks. Ilma täiendava biokütusekatla paigaldamiseta pole 
seejuures võimalik lülitada kaugküttevõrku ka Melior-M OÜ tööstustarbijad, sest olemasoleva 
katlamaja võimsusest selleks ei piisa ja pealegi lisanduks suhteliselt pikk eraldi 
kaugküttevõrgu haru. 
Järgnevas koondtabelis (vt Tabel 4.15) on toodud lisaks arvestusliku soojuse hinna 
määramisel kasutatud lähteandmetele välja toodud ka oodata CO2 heitmete vähenemine. Kuna 
kortermajad kasutavad praegu biokütuseid, siis toimub CO2 heitmete vähenemine ainult valla 
hoonetes kasutatud põlevkiviõli asendamisest biokütusega. 
 

Tabel 4.15 Kaugküttelahenduste variantide koondtabel 

Näitaja Variant  
1a 

Variant  
1b 

Variant 
1c 

Variant 
2 

Variant 
3 

Variant 
P3* 

Variant 
PL 

Variant 
P4* 

Tarbimismaht, MWh/a 1 133 1 133 871 2 627 1 887 871 262 1 133 
Max tarbimiskoormus, 

kW 
465 465 356 1 113 772 356 107 463 

Võrgu pikkus, jm 871 871 594 1 202 1 056 251 - 533 
Võrgu ehitus-

maksumus, € 
226 647 226 647 163 320 326 838 262 598 59 635 - 124 777 

Tarbimistihedus, 
MWh/m 

1,3 1,3 1,5 2,2 1,8 3,5 - 2,1 

Investeeringud 
katlamajja 

160 000 0 0 300 000 250 000 60 000 25 000 75 000 

Katlamaja toodang, 
MWh/a 

1 234 1 234 786 2 817 2 045 917 262 1 218 

Katlamaja max 
koormus, kW 

490 490 374 1150 802 370 107 483 

Soojuse arvestuslik 
hind ilma inv 
toetuseta, €/MWh 

61,46 50,67 52,28 46,66 49,99 56,52 51,08 60,01 
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Näitaja Variant  
1a 

Variant  
1b 

Variant 
1c 

Variant 
2 

Variant 
3 

Variant 
P3* 

Variant 
PL 

Variant 
P4* 

Soojuse arvestuslik 
hind 50% inv 
toetusega, €/MWh 

47,48 43,75 46,10 36,66  41,83 50,03 46,32 48,19 

Oodatav CO2 heitmete 
vähenemine, tCO2/a 

298 283 229 298 298 229 69 298 

* – Variantide P3 ja P4 korral eeldatakse, et vald on kõigi vajalike investeeringute tegija ning ühtlasi tarbija ning 
seetõttu arvestatakse soojuse hinna arvutamisel ka soojussõlmede paigaldamise maksumusega. See moodustab 
soojuse arvestuslikus hinnas 1,06 – 1,41 €/MWh. Teiste kaugküttelahenduste korral pole hinna arvestamisel 
soojussõlmede paigaldamise maksumust arvestatud, sest võrgu ja katlamaja rajamise kulud kannab 
soojusettevõtja, soojussõlmede rajamise kulud aga tarbija. 

4.4 Arvutustulemuste tundlikkuse ja riskide hinnang 
Kui jätkata valla hoonete kütmist põlevkiviõlil töötavate lokaalkateldega, siis soojuse 
arvestusliku maksumuse määrab praktiliselt ära põlevkiviõli hind, mis on otseses sõltuvuses 
nafta maailmaturu hinnast ja teatud määral ka Eesti Vabariigi valitsuse põlevkiviõli 
aktsiisipoliitikast. Praeguse suhteliselt madala nafta maailmaturu hinna jätkumisel pole oodata 
ka põlevkiviõli hinna olulist muutumist. Kui nafta hind peaks oluliselt tõusma, tõuseks 
proportsionaalselt ka põlevkiviõli ja selle baasil toodetava soojuse maksumus. Seega valla 
hoonete praeguse kütmisviisi jätkudes sõltub soojuse maksumus oluliselt nafta hindade 
kõikumisest. 
Kuna kortermajade kütmisel kasutatakse praegu biokütuseid, siis põlevkiviõli hinna 
kõikumine nende kulusid otseselt mõjuta. 
Biokütuse baasil kaugküttelahenduste korral mõjutab soojuse hinda kõige enam tarbimise 
muutumine. Kui kaugküttevõrgus tarbimismaht alaneb kas mõne tarbija väljalangemise või 
energiasäästumeetmete rakendamise tõttu, jaotuksid kõik püsikulud ja soojuskadu võrgus 
väiksemale tarbimismahule ja vastavalt tõuseks ka soojuse hind. 
Kui arvutustes seni kasutatud tarbimise praegust normaalaastale taandatud taset lugeda 
baastarbimiseks (100%), siis tarbimise piirides 70% – 110% kujuneks soojuse arvestuslik 
hind ilma investeerimistoetuseta vastavalt ilma investeeringutoetusteta ja 50% toetusega 
olukorras vastavat järgnevatele tabelitele (vt Tabel 4.16 ja Tabel 4.17). 
Kui eeldada, et seoses kliima soojenemisega on viimased aastad olnud umbes 10% võrra 
normaalaastast soojemad, siis praegustega sarnaste talvede jätkumisel oleks tarbimine umbes 
90% tasemel, kui aga hoonetes rakendatakse energiasäästumeetmeid, siis võib tarbimise tase 
langeda kuni 70% arvestuslikust baasolukorrast. 
 

Tabel 4.16 Arvestuslik soojuse hind € /MWh eri variantide korral (ilma 
investeeringutoetusteta) 

Tarbimise 
määr 

Arenduse variant 
1a 1b 1c 2 3 P3 PL P4 

70% 80,45 64,24 67,03 58,17 62,91 64,65 56,88 69,64 
80% 72,54 58,59 61,01 53,37 57,52 61,26 54,46 65,63 
90% 66,38 54,19 56,33 49,64 53,34 58,63 52,58 62,51 

100% 61,46 50,67 52,58 46,66 49,99 56,52 51,08 60,01 
110% 57,43 47,79 49,51 44,22 47,25 54,79 49,85 57,97 
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Tabel 4.17 Arvestuslik soojuse hind € /MWh eri variantide ja 50% 
investeeringutoetuste korral 

Tarbimise 
määr 

Arenduse variant 
1a 1b 1c 2 3 P3 PL P4 

70% 60,47 54,36 57,78 43,88 51,25 55,38 50,08 52,75 
80% 55,06 49,94 52,91 40,87 47,32 53,15 48,51 50,85 
90% 50,85 46,50 49,13 38,53 44,27 51,42 47,29 49,37 

100% 47,48 43,75 46,10 36,65 41,83 50,02 46,31 48,19 
110% 44,72 41,50 43,62 35,13 39,83 48,89 45,52 47,22 
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6 Lisad 

 
Joonis 6.1 Rannu endise kaugküttevõrgu torustike ligikaudne skeem ja 

lõikude pikkused 
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Tabel 6.1 Valla hoonete kütteotstarbelise soojuskulu koondandmed 
vastavalt Rannu valla energiamajanduse arengukavale aastast 
2011 

Hoone Parameeter Ühik 2008 2009 2010 Kesk-
mine 

R
an

nu
 K

es
kk

oo
l Tarbitud kerge kütteõli l 25 080 28 680 30 980 28 247 

Tarbitud kerge kütteõli MWh 251 287 310 283 
Hoones tarbitud netosoojus MWh 213 244 263 240 
Brutosoojuse eritarbimine kWh/(m2a) 144 165 178 162 
Netosoojuse eritarbimine kWh/(m2a) 122 140 151 138 
Normaalaasta netosoojus MWh 262 259 240 254 

R
an

nu
 la

st
ea

ed
 Tarbitud kerge kütteõli l 26 075 27 316 28 919 27 437 

Tarbitud kerge kütteõli MWh 261 273 289 274 
Hoones tarbitud netosoojus MWh 222 232 246 233 
Brutosoojuse eritarbimine kWh/(m2a) 200 210 222 211 
Netosoojuse eritarbimine kWh/(m2a) 170 178 189 179 
Normaalaasta netosoojus MWh 272 247 224 248 

R
an

nu
 ra

hv
am

aj
a Tarbitud kerge kütteõli l 24 142 28 470 31 488 28 033 

Tarbitud kerge kütteõli MWh 241 285 315 280 
Hoones tarbitud netosoojus MWh 205 242 268 238 
Brutosoojuse eritarbimine kWh/(m2a) 96 114 126 112 
Netosoojuse eritarbimine kWh/(m2a) 82 97 107 95 
Normaalaasta netosoojus MWh 252 257 244 251 

K
ül

ak
es

ku
s 

B
ar

ba
ra

 

Tarbitud kerge kütteõli l 12 400 14 800 17 520 14 907 
Tarbitud kerge kütteõli MWh 124 148 175 149 
Hoones tarbitud netosoojus MWh 105 126 149 127 
Brutosoojuse eritarbimine kWh/(m2a) 154 184 218 185 
Netosoojuse eritarbimine kWh/(m2a) 131 156 185 157 
Normaalaasta netosoojus MWh 129 134 136 133 

 


