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Eessõna 
Tallinna linna Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamise 

aluseks on ÅF-Consulting ASi ja Tallinna Kommunaalameti vahel 4. juulil 2016 sõlmitud 

töövõtuleping 2.1-5H/TKA92. Arengukava tehnilised nõuded on kindlaks määratud majandus- ja 

taristuministri 5. mai 2016 määruse „Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise 

tingimused” §-s 10 „Nõuded soojusmajanduse arengukavale”. Arengukavas analüüsitakse 

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojustarbimist ja selle arendamise võimalusi aastatel 2017–

2027.  

Arengukava annab ülevaate Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna katlamaja ja kaugküttevõrgu tööst 

ning soojusenergia tarbimisest, analüüsib soojuse tarbimise vähendamise ja säästlikuma 

kasutamise võimalusi ning teeb ettepanekud uute tehnoloogiliste lahenduste ja taastuvkütuse 

kasutuselevõtmiseks. 

Töö tegemisel kasutas konsultant Tallinna Kommunaalametist ja OÜ-lt Merirahu Võrgud saadud 

ja kohapeal kogutud andmeid, kirjandusest, õigusaktidest, avalikest dokumentidest, arendustöödest 

ja internetist kogutud lisainformatsiooni ning andmeid konsultandi varasematest töödest. 

Arengukava on koostatud saadud andmete analüüsi ning tehniliste ja majandushinnangute põhjal. 

Arengukava on vormistatud 52 lehel. Arengukava sisaldab 25 joonist, 30 tabelit ja 3 lisa. 

Arengukava on koostanud vanemkonsultant, volitatud soojustehnikainsener Eimar Jõgisu ja selle 

on kinnitanud volitatud soojusenergeetikainsener PhD Jelena Priss. 

Arengukava koostaja tänab suure abi eest OÜ Merirahu Võrgud juhatuse liikmeid Mehis Pilve ja 

Märt Viilebergi.  

Kokkuvõte 
Merirahu kaugküttevõrk asub Tallinnas Haabersti linnaosas Merirahu elamurajooni eramute ja 

korterelamute piirkonnas. Vastavalt tööülesandele käsitleb käesolev töö vaid Merirahu kaugkütte 

võrgupiirkonna tööd ja arenguperspektiive.  

Merirahu elamupiirkonna kaugküttekatlamaja ja kaugküttevõrku käitab OÜ Merirahu Võrgud. 

Elamurajooni keskel aadressil Merirahu tn 55 on kahe katlaga katlamaja: Viessmann Paromat 

Simplexi katlad võimsusega 1120 ja 1750 kW. Kateldel on Weishaupti maagaasipõletid. 

Oma 2,87 MW katlamaja ja 4000 MWh aastase soojustoodanguga on Merirahu kaugküttevõrk 

Eesti asulate väikeste kaugküttevõrkude seas üks suuremaid soojuse väiketootjaid. Merirahu 

kaugküttevõrgule pakutavad innovaatilised lahendused võivad olla eeskujuks Eesti väikese ja 

keskmise suurusega kaugküttepiirkondadele. 

Merirahu kaugküttevõrk koosneb kahest osast. Eramute kaugküttevõrk on firma Uponor 

eelisoleeritud torudest ja on rajatud 2001. aastal. Kortermajade soojusvarustuseks on rajatud uus 

torustik 2005. aastal firma Calpex torudest. Kaugküttevõrgu kogupikkus on 4 km. Kaugküttevõrk 

on täies ulatuses valmistatud eelisoleeritud torudest. 

Kaugküttevõrgu keskmine tarbimiskoormus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on 

0,74 MWh/m. Sellise eritarbimisega ei ole kaugküttevõrk sellisel kujul jätkusuutlik. 2015. aasta 

keskmine suhteline soojuskadu oli 28,1%. Kaugküttevõrgu tegelik maksimaalne ööpäevane 

soojuskoormus 2015. aastal oli kuni 1,8 MW.  

Viimastel aastatel on soojuse tarbimine Merirahu kaugkütte võrgupiirkonnas vähenenud. Mitmed 

eramud on osaliselt või täielikult lõpetanud soojuse tarbimise kaugküttevõrgust. 2015. aastal oli 

katlamaja tegelik soojustoodang 4095 MWh ja -tarbimine 2944 MWh. Normaalaasta 

kliimatingimustele taandatult oli katlamaja 2015. aasta soojustoodang 4555 MWh ja -tarbimine 

3377 MWh. Edasistes arvutustes ja soojusvarustuse planeerimisel on võetud aluseks katlamaja 

2015. aasta soojustoodang ja -tarbimine. 

Merirahu kaugküttevõrgu piirkonnas on kompaktne kaugküttevõrk. Hulk eramuid on 

kaugküttevõrgust lahkunud ja eramute kaugküttevõrk on alakoormatud. Sellises olukorras on 

otstarbekas eraldada kõik eramud kaugküttevõrgust ja eramute kaugküttevõrk sulgeda. 
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Kortermajade kaugküttega tuleks jätkata, ühendades kaugküttevõrku ka uued planeeritavad 

korterelamud Vabaõhumuuseumi tee 20, ja leida võimalusi soojuse hinna vähendamiseks. 

Merirahu kaugküttepiirkond on määratud Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004. a määrusega nr 19 

ning hõlmab piirkonna Vabaõhumuuseumi tee ja Kopli lahe vahel vabaõhumuuseumist kuni 

Nooda tänavani. Seoses eramute kaugküttevõrgust eraldamisega on vaja muuta Merirahu 

kaugküttepiirkonna piire. Uute korterelamute planeerimisel kaugküttepiirkonnas 

Vabaõhumuuseumi tee 20 detailplaneeringuga kaetud arendusalal arvestada korterelamute 

soojusvarustusena kaugkütet. 

Soovitatav on paigaldada Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna põhikoormuse soojusvarustuseks 

hakkpuidul töötava gaasimootoriga koostootmisseade. Eramute soojusvarustuseks on otstarbekas 

laiendada soojuspumpade kasutamist. Teise võimaliku variandina kaaluda soojuspumpade 

kasutuselevõtmist kaugkütte baaskoormuse katmiseks. Uute soojuse tootmise seadmete 

planeerimine kortermajade lähedusse ja katlamaja ümberpaigutamine võimaldab vähendada 

kaugküttevõrgu soojuskadu. Hakkpuidul töötavate koostootmisseadmete kasutuselevõtmisega 

väheneb atmosfääri paisatava CO2 kogus. 

Konkurentsiamet on Merirahu kaugkütte tarbijatele 28. augustil 2015. a kinnitanud soojuse 

piirhinna 66,95 €/MWh. Soojuse tegelik tarbijahind sõltub maagaasi hinnast ja hinda 

korrigeeritakse iga kuu vastavalt maagaasi hinna muutumisele. Soojuse hind on tundlik kütuse 

hinna suhtes ja jääb lisaks sellele sõltuma soojuse tootmise mahust ja soojuskaost. 

1. Merirahu elamupiirkonna üldiseloomustus 
Merirahu elamupiirkond asub Tallinnas Haabersti linnaosas Kopli lahe läänekaldal. Piirkonna 

eramute ala arendus algas 1996. aastal. Kaugküttepiirkonna elamutega kaetud osa pindala on 

36 ha, sellele lisandub 3 ha praegu detailplaneeringuga kaetud ala Vabaõhumuuseumi tee 20. 

Rocca al Mare kaldaastangul asuvas Merirahu elamurajoonis on 75 eramukrunti suurusega 1130–

3324 m
2
 ja viis kortermaja kokku 210 korteriga. Nendele lisandub detailplaneeringuga kaetud alal 

Vabaõhumuuseumi tee 20 veel 48 korterit. Rahulikes toonides lihtsate joontega arhitektuur 

ühendab rajatud hooned tervikuks. Merirahu elamurajooni haldamist korraldab kinnistuomanike 

loodud ja juhitav mittetulundusühing Merirahu Elamute Ühendus. Nii praegused kui ka tulevased 

kinnistuomanikud osalevad mittetulundusühingu tegevuses võrdsete liikmetena. 
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Joonis 1.1. Merirahu elamurajoon ja kaugkütte võrgupiirkond 

1.1. Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusvarustus 

Tallinna linna kaugkütte võrgupiirkonnad on määratud Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 

määruses nr 19. Selle määruse kohaselt paikneb Merirahu kaugkütte võrgupiirkond 

Vabaõhumuuseumi tee ja Kopli lahe vahelisel alal vabaõhumuuseumi loodepiirist kuni Nooda 

tänavani (joonis 1.1).  

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonnas korraldab soojusvarustust OÜ Merirahu Võrgud. OÜ 

Merirahu Võrgud on võimeline soojusega varustama kõiki kaugküttepiirkonna soojustarbijaid. 

Ettevõte on kindlaks määranud tarbijate soojusvõrguga ühinemise tingimused, mis sisaldavad 

elamute ühendamise tehnilisi tingimusi ja lubatavaid soojuse tarbimiskoormusi. 

Merirahu elamuala on kaugküttepiirkond, kus soojusettevõtjaks on OÜ Merirahu Võrgud. 

Kaugküttesüsteemi liitumispunkt on kinnistu piiril ühenduskaevus. Ühendustorustikuks 

hargnemiskaevust elamu soojussõlmeni on ette nähtud paaristoru Ecoflex Thermo Twin 

Ø 2 × 2 × 2,3/160 mm. Elamu küttesüsteem ühendatakse kaugküttetorustikuga soojusvaheti abil, 

sama kaugküttevõrku kasutatakse ka tarbevee soojendamiseks. Lubatav maksimaalne eramu 

ühendatav kaugkütte soojuskoormus on Q = 25 kW ja sooja tarbevee valmistamise soojuskoormus 

Q = 20 kW kiirboileril, millele lisatakse 200 l mahtboiler sooja tarbevee tippkoormuse 

leevendamiseks. Lubatav maksimaalne rõhulang elamu soojussõlmes on 1 bar (100 kPa). 

Soojuskandja maksimaalne rõhk kaugküttetorustikus on 6 bar (pealevool). Talvise küttegraafiku 

temperatuurid: pealevool kuni 95 °C ja tagasivool 50 °C. Tarbijate soojuskulu mõõdetakse 

kaugloetava ultraheli-soojusmõõturiga.  

Mitmed eramud on paigaldanud omale soojuspumbad ning kaugküttevõrgust osaliselt või täielikult 

lahkunud. Osalise tarbimise korral kaetakse põhikoormus soojuspumbaga ja vaid tippkoormuse 

katmiseks kasutatakse kaugküttevõrgust saadavat soojust. 
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2. Soojusvarustussüsteemide iseloomustus 

2.1. Merirahu kaugküttekatlamaja 

Merirahu elurajooni kaugkütte tarbijaid varustab soojusega OÜ-le Merirahu Võrgud kuuluv 

nüüdisaegse arhitektuurilise lahendusega, klaasfassaadiga katlamaja (foto esikaanel) aadressil 

Merirahu tn 55. Katlamaja on käiku lastud 2005. aastal. Katlamajas on täisautomaatsed maagaasil 

töötavad katlad (tabel 2.1). 

Tabel 2.1. Merirahu kaugküttekatlamaja tehnilised andmed 

Katlamaja valdaja OÜ Merirahu Energia / OÜ Merirahu Võrgud  

Katlamaja aadress Merirahu tn 55, Tallinn 

Katel nr 1 2 

Katelseadmed tüüp Viessmann Paromat Simplex  

Põletid Weishaupt tüüp GL 7/1 ZMD GL 8/1 ZMD 

Katelde võimsus kW 1120 1750 

Max lubatav töörõhk bar 5 5 

Tegelik töörõhk bar 2 2 

Katla keskmine kasutegur % 92 92 

Kasutatav kütus liik maagaas maagaas 

Maagaasi mõõtmine 

 

gaasiarvestiga 

Ökonomaiser 

 

puudub puudub 

Ühine veepehmendusseade tüüp Ashland Finland P40, Osmonics Autotrol 255/968 

Ühine lisaveepaak m
3
 3 

Soojusvõrgu temperatuuri graafik 

   Sõltuvalt õhutemp. pealevoolust ºC 60–95 

Sõltuvalt õhutemp. tagasivoolust ºC 50–60 

Soojusvõrgu rõhk 

 

  

pealevool bar 4,6 

tagasivool bar 2,3 

Soojusvõrgus ringleva vee kogus m
3
/h 40–60 

Soojusvõrgu pumbad  tüüp  Grundfos MG160HB2 42FF300-H3/ 11 kW 

sagedusmuunduriga  

 

Vacon LP 100-200/101 A-F-A-BUUE 22 kW 

Pumpade tootlikkus m
3
/h 40–60 

Lisavesi  m
3
/h Trassilekke katteks 

Lisaveepumbad  tüüp Grundfos CH2-30 

Soojusmõõtur katlamajas tüüp Kamstrup 67C-8-26-2-0-7-43 

Katlamaja käikulaskmise aasta aasta 2005 

Katlamaja kütus  liik maagaas 

Maagaasi hind juunis 2016 € / 1000 m
3
 187,1; tarbijahind koos maksudega 311,23 

Soojuse hind juunis 2016
1
 €/MWh tootmine võrku 41,23 

 

€/MWh müük võrgust 65,05 

                                                 
1
 Soojuse ja maagaasi hinnad saadud OÜ-lt Merirahu Võrgud. 
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Joonis 2.1. Merirahu kaugküttekatlamaja katlad 

Kokku on katlamaja võimsus 2870 kW. Põhiseadmetena on katlamajas kaks Weishaupti põletitega 

Viessmanni kuumaveekatelt, mis kasutavad kütuseks maagaasi (joonis 2.1). Lisaks kahele 

töötavale katlale on katlamajas jäetud ruumi kolmanda katla või koostootmisseadme 

paigaldamiseks. Katlamaja töötab ökonoomselt, katelde keskmine soojuslik kasutegur on 92%. 

  

Joonis 2.2. Katlamaja keemiline veepuhastus, lisaveepaak ja -pumbad 

Katlamajas kasutatakse kaheastmelist keemilist veepuhastust (veepehmendus ja pöördosmoos) ja 

seal on 3 m
3
 lisaveepaak (joonis 2.2). Katlamajast väljastatava soojuse kogust mõõdetakse 

väljundtorustikule paigaldatud Kamstrupi soojusmõõturiga.  
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Joonis 2.3 Katlamaja võrgupumbad 

Katlamajas on kaks Vaconi sagedusmuunduritega kaugkütte-võrgupumpa (joonis 2.3) ja kaks 

lisaveepumpa. Kõik pumbad on firmalt Grundfos. 

2.2. Merirahu kaugküttevõrk 

Merirahu kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 95/70 °C. Kaugküttevõrgu kogupikkus on 

ca 4 km. Kogu kaugküttevõrk on maaalune ja valmistatud eelisoleeritud torudest. 

Kaugküttevõrk koosneb kahest tehnoloogiliselt, infrastruktuuriliselt ja territoriaalselt erinevast 

piirkonnast. Kaugküttetorustiku vanem osa on valmistatud 2001. aastal Uponori esimese 

põlvkonna eelisoleeritud torudest. Magistraaltorustik, mille kogupikkus on 900 m ja toru läbimõõt 

D = 100–150 mm, koosneb kahest eraldi asetsevast paralleelsest eelisoleeritud torust. 

Hargnemistorustikud ja majade ühendused kogupikkusega 2250 m on valmistatud D = 25–80 mm 

läbimõõduga kaugküttetorustikust, kus kaks toru paiknevad ühises soojusisolatsioonis. See 

kaugküttetorustik on ette nähtud 75 eramu soojusvarustuseks. 

Uus magistraaltorustik katlamajast kuni kortermajade kvartalini (D = 100 mm, kogupikkus 850 m) 

on valmistatud Calpexi tänapäevastest eelisoleeritud torudest 2005. aastal. Uponori torude 

soojusisolatsiooni soojusjuhtivustegur on 0,04 W/m·K. Calpexi torustike isolatsioon on paremate 

soojusisolatsiooniomadustega ja selle soojusjuhtivustegur on 0,026 W/m·K. Tänu paremale 

soojusisolatsioonimaterjalile on Calpexi eelisoleeritud torudest kaugküttetorustiku soojuskadu 

väiksem. 

Tabel 2.2. Merirahu elurajooni kaugküttevõrk 

D 

Uponori torud Calpexi 

torud Kokku Üksiktorud Paaristorud 

mm m m m m 

150 340 

  

340 

125 300 

  

300 

100 215 

 

850 1065 

80 15 340 

 

355 

65 15 290 

 

305 

50 15 540 

 

555 

40 

 

180 

 

180 

32 

 

900 

 

900 

Kokku 900 2250 850 4000 
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Märkus. Tellijal ja OÜ-l Merirahu Võrgud ei olnud esitada kaugküttetorustike teostusjooniseid ega 

tegelikke täpseid pikkuseid. Tabelis toodud andmed põhinevad ASi ETP Grupp 2000. aasta projekti 

joonistel, mille alusel kaugküttevõrk rajati. Tegelikult võivad torustike pikkused esialgsest projektist 

erineda, kuna kõik majad pole kaugküttevõrku ühendatud, mitmed hooned on kaugküttevõrgust välja 

arvatud ja mõned torustikulõigud ei ole kasutuses. Uue Calpexi torustiku pikkust on mõõdetud 

elamurajooni plaanilt. 

Kaugküttevõrkude keskmine tehniline seisukord on rahuldav. Vanal Uponori torustikul on 

esinenud lekkeid ja tehniline seisukord on ebarahuldav. Uus Calpexi torudest valmistatud torustik 

on väga heas seisukorras. Kui torustiku lekkeid ei esine, on katlamaja lisaveekulu minimaalne. 

2016. aasta suveperioodil on olnud lisavee kulu 1–1,5 m
3
/ööp, mis on sellise suurusega 

kaugküttevõrgu kohta väga suur veekadu. See viitab kaugküttevõrgu olulisele lekkele, mida pole 

õnnestunud mitme kuu jooksul leida. 

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

väike. 2012. aastal oli Merirahu kaugküttevõrgu tarbimise erikoormus 0,96 MWh/m. Seoses 

tarbijate eraldumisega kaugküttevõrgust on viimastel aastatel soojuse tarbimine ja tarbimise 

erikoormus veelgi vähenenud. 2015. aastal oli erikoormus vaid 0,74 MWh/m.  

Põhiliselt töötab vaid vana Uponori torudest valmistatud kaugküttevõrgu osa, mille kaudu saavad 

soojust nii eramud kui ka korterelamud. Sel juhul oli kaugküttevõrgu tarbimise erikoormus 2012. 

aastal 1,18 MWh/m ja see vähenes 2015. aastaks tasemele 0,91 MWh/m. Tippkoormuse katmiseks 

kasutatakse kahte omavahel ühendatud magistraaltorustikku paralleelselt. 

Kaugküttevõrgu soovitatav tarbimise erikoormus peaks olema suurem kui 2 MWh/m. Kui see 

näitaja on väiksem kui 1 MWh/m, ei peeta kaugküttevõrku jätkusuutlikuks. Praegusel kujul, kus 

poole tarbijatest moodustavad suhteliselt hajali paiknevad eramud, ei ole Merirahu eramuid 

soojusega varustav kaugküttevõrk jätkusuutlik.  

2.3. Merirahu kaugküttevõrgu soojuskadu 

Tabelis 2.3 on esitatud Merirahu kaugküttevõrkude arvestuslik soojuskadu, mis on arvutatud 

keskmiste soojusisolatsiooni ja torustikku iseloomustavate erisoojuskao näitajate alusel. Tabelis 

toodud arvestusliku soojuse erikao (W/m) ja summaarse soojuskao (MWh) näitajad 

iseloomustavad tehniliselt heas korras olevaid kaugküttetorustikke.  

Tabel 2.3. Merirahu kaugküttevõrkude arvestuslik soojuskadu 

D 

Uponori torud 

Calpexi torud Kokku Üksiktorud Paaristorud 

mm m W/m MWh m W/m MWh m W/m MWh m 

150 340 49,2 143,9 

      

340 

125 300 43,2 111,5 

      

300 

100 215 38,4 71,0 

   

850 32 233,9 1065 

80 15 36 4,6 340 36 105,3 

   

355 

65 15 33,6 4,3 290 33,6 83,8 

   

305 

50 15 30 3,9 540 30 139,3 

   

555 

40 

   

180 28,8 44,6 

   

180 

32 

   

900 27,6 213,6 

   

900 

Kokku 900 

 

339,2 2250 

 

586,6 850 

 

233,9 4000 

Kaugküttevõrgu soojuskadu kokku 

   

1160 

 
Tegelik nelja viimase aasta keskmine soojuskadu oli 1218 MWh ehk 5% suurem arvestuslikust 

soojuskaost. Sarnane soojuskadu on olnud perioodil 2012–2015 ega olene kuigivõrd soojuse 

tarbimisest. Kuna tarbimine on vähenenud, on suhteline soojuskadu suurenenud, ja kui tarbijate 

arv ja tarbimine vähenevad, suureneb soojuskadu veelgi.  

Üks põhjus, miks tegelik soojuskadu on arvestuslikust soojuskaost suurem, on vanema 

kaugküttetorustiku halb tehniline seisukord. Samuti võib mõjutada soojuskadu see, et tegelik 

kaugküttetorustiku pikkus erineb arvestuslikust. Uute hoonete ühenduste tõttu võib torustik 

tegelikult olla pikem. Kuna tarbimine on vähenenud, on ka suhteline soojuskadu aastatega 

suurenenud. 



11 
Tabel 2.4. Merirahu kaugküttevõrkude soojuse tootmine ja müük ning soojuskadu 

  Toodang Tarbimine Soojuskadu 
Suhteline 

soojuskadu 

Aasta MWh MWh MWh % 

2012 5058 3830 1228 24,3 

2013 4735 3459 1276 26,9 

2014 4434 3217 1217 27,4 

2015 4095 2944 1151 28,1 

Keskmine 4580 3363 1218 26,6 

Tabelis 2.4 on andmed Merirahu katlamaja nelja viimase aasta soojustoodangu ja kaugküttevõrgu 

soojuse tarbimise, soojuskao ja suhtelise soojuskao kohta. Diagramm joonisel 2.4 iseloomustab 

soojuse tarbimist, soojuskadu ning nende summana katlamaja soojuse tootmist.  

 
Joonis. 2.4. Merirahu kaugküttevõrgu nelja viimase aasta soojustarbimine ja soojuskadu 

Joonisel 2.5 on esitatud 2015. aasta katlamaja soojustoodang ja suhteline soojuskadu kuude kaupa. 

Talvekuudel on suhteline soojuskadu 20–25%. Suvel väiksema tarbimisega kuudel on kuu 

keskmine suhteline soojuskadu 45–52%. 
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Joonis 2.5. Merirahu kaugküttevõrgu 2015. aasta soojustoodang ja soojuskadu 

3. Soojustarbijad 

3.1. Praegused soojustarbijad 

Merirahu kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 95/70 °C. Tegelik väljastatava soojuskandja 

temperatuur on madalam kui 95 °C, olles kuni 70 °C. Kaugküttevõrgu soojustarbijaid on käsitletud 

kahes osas: 

 eramud;  

 kortermajad. 

Merirahu elamurajoon oli esialgu planeeritud eramurajoonina. Katlamaja ja kaugküttevõrk oli 

projekteeritud eramute soojusvarustuseks. Ehituse käigus plaanid muutusid ja elamuala kaguossa 

Paljandi tänava piirkonda on lisaks eramutele ehitatud viis korterelamut.  

3.2. Eramud 

Merirahu elamurajoonis on kokku 75 eramukrunti. Nendest seitse maja on veel valmis ehitamata. 

Mitu eramut, mis OÜ Merirahu Võrgud andmetel tarbivad juba mitu aastat soojust 

kaugküttevõrgust, on ehitisregistris arvel kui ehitamisel olevad eramud, st neid pole senini vastu 

võetud ja ehitisregistrisse kantud. Need arvud muutuvad pidevalt seoses uute majade ehitamisega. 

 

Joonis 3.1. Merirahu eramud 
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Eramud on erineva suuruse ja seega ka erineva soojustarbega. Eramu keskmised näitajad 

ehitisregistri andmetel on järgmised: 

 ehitusaasta alates 2010. aastast; 

 keskmine suletud netopind 300 m
2
; 

 keskmine maht 1250 m
3
; 

 arvestuslik soojuskoormus 20 kW; 

 arvestuslik soojustarbimine 37 MWh; 

 tegelik soojustarbimine 30 MWh. 

Lisana 1 esitatud tabelis on andmed Merirahu elamurajooni elamute soojustarbimise kohta. 

Tegelik soojustarbimine on kaugküttevõrgust aastas tarbitud soojuse kogus. Siin on arvestatud nii 

eramuid, mis kasutavad soojust kogu mahus, kui ka tarbijaid, mis katavad kaugkütte soojusega 

vaid tippkoormuse.  

Eramute keskmine soojuse eritarbimine kaugküttevõrgust on 90 kWh/m
2
. See keskmine arvestab 

nii neid eramuid, mis tarbivad kogu vajamineva soojuse kaugküttevõrgust, kui ka neid, mis 

kasutavad lisaks teisi energiaallikaid. Arvestades, et eramud tarbivad lisaks kaugküttevõrgust 

ostetavale ka kohapeal soojuspumpadega toodetud soojust, on eramute tegelik 

koguenergiatarbimine palju suurem. 

Energiamärgis on 29 eramul ehk vähem kui pooltel eramutel. Põhiliselt on tegemist projekteerija 

koostatud arvestusliku energiamärgisega, vaid mõne hoone energiamärgis põhineb tegelikel 

tarbimisandmetel. Energiamärgised jagunevad järgmiselt: 

A-klass 3 eramut; 

B-klass 2 eramut; 

C-klass 17 eramut; 

D-klass 6 eramut; 

E-klass 1 eramu. 

Praegu on hoonete energiatarbimise seisukord rahuldav. Uute hoonete ehitamisel ja olemasolevate 

renoveerimisel tuleb aga arvestada sellega, et 2021. aastast peavad need vastama 

liginullenergiamajadele esitatavatele nõuetele. 

Olemasolevate eramute soojustarbimine kaugküttevõrgust on väga erinev. OÜ-lt Merirahu Võrgud 

saadud andmetel oli olukord 2016. aasta suvel järgmine: 

 32 eramut kasutab kogu soojustarbe rahuldamiseks kaugküttevõrgust saadavat soojust ega ole 

paigaldanud lokaalseid soojuse tootmise seadmeid (soojuspumpa); 

 21 eramut on paigaldanud majja soojuspumba, katab sellega kütte baassoojuskoormuse ja sooja 

vee tarvis on paigaldatud elektriboiler; tippkoormuse katmiseks kasutavad soojust 

kaugküttevõrgust; 

 10 eramut pole kaugküttevõrguga liitunud ja kasutab vaid soojuspumpa; 

 7 eramut on ehitamata, kuid neil pole plaanis kaugküttevõrguga ühineda. 

Olukord muutub pidevalt, sest elanikud otsivad ja leiavad soodsamaid võimalusi oma maja kütteks 

ja soojaveevarustuseks ning ehitatakse juurde uusi eramuid. 

Soojustarbijatel on soojusvahetitega varustatud lahutatud kontuuriga sõltumatu soojussõlm ja 

tarbijatel on kaugloetavad soojusmõõturid. Soojusmõõturi rikke korral määratakse tarbitud soojuse 

kogus arvestuslikult. Käesolevas töös on kasutatud OÜ-lt Merirahu Võrgud saadud hoonete 

soojuse tarbimise andmeid, mis iseloomustavad mõõdetud soojuskoguseid. Soojusmõõturite rikete 

tõttu esineb mõningane (1–2%) lahkuminek tegelikult mõõdetud ja arvestatud soojuse vahel, mis 

aga ei mõjuta oluliselt aruande analüüsi tulemusi. Katlamaja töötab ja elamud saavad 

kaugküttevõrgust kütet ja sooja vett aasta läbi. 

3.3. Kortermajad 

Lisaks eramutele on Merirahu elamurajooni lõunaosas vabaõhumuuseumiga piirnevas Paljandi 

tänava piirkonnas viis korterelamut (joonis 3.2). Korterelamud on ehitatud 2006.–2013. aastal. 

Kõigil korterelamutel on energiamärgised. 

B-klass 1 kortermaja 

C-klass 3 kortermaja 

D-klass 1 kortermaja 
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Korterelamute tegelik keskmine soojuse eritarbimine on 88 kWh/m

2
. Üksikute majade 

soojustarbimine on väga erinev. Sama projekti järgi ehitatud 40 korteriga Merirahu tn 6 elamu 

energia eritarbimine on 49,5 kWh/m
2
, kuid Paljandi tn 2b elamu eritarbimine on peaaegu kaks 

korda suurem – 86,1 kWh/m
2
. See erinevus kajastub ka energiamärgises. Merirahu tn 6 elamu on 

B-klassi ja Paljandi tn 2b elamu C-klassi hoone. 

 

Joonis 3.2. Merirahu korterelamud 

Kui vaadelda eramute ja korterelamute osa Merirahu kaugküttepiirkonna soojustarbimises, siis 

viimastel aastatel on korterelamute soojustarbimine jäänud samale tasemele, kuid eramute 

osatähtsus kogu soojustarbimises on oluliselt vähenenud. Mitmed eramud on paigaldanud endale 

alternatiivsed soojusvarustussüsteemid ega tarbi soojust kaugküttevõrgust või tarbivad seda vaid 

tippkoormuse katmiseks.  

Tabel 3.1. Soojustarbimise muutumine 2012–2015 

Aasta Eramud Korterelamud  Kokku 

 

MWh % MWh % MWh 

2012 2147 57,1 1612 42,9 3759 

2013 1958 56,2 1523 43,8 3480 

2014 1664 51,7 1554 48,3 3218 

2015 1357 47,0 1529 53,0 2886 

Vähenemine MWh -790 

 

-84 

 

-873 

% -36,8 

 

-5,2 

 

-23,2 

Tabelist 3.1 on näha, et kui 2012. aastal oli eramute osa soojustarbimises 57% ja korterelamutel 

43%, siis 2015. aastal oli eramute osa vaid 47% ja korterelamute osa 53%. Kogu soojustarbimine 

on vähenenud nelja aastaga 23%. Korterelamute soojustarbimine on jäänud samale tasemele, kuid 

eramute soojustarbimine on vähenenud 37%. Ilmselt väheneb eramute soojustarbimine veelgi, 

kuna eramud võtavad kasutusele alternatiivseid soojusvarustusmeetodeid. 

3.4. Uued korterelamud 

Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2016 korraldusega nr 989-k on kehtestatud Vabaõhumuuseumi 

tee 20 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on ette nähtud ehitada kinnistule kaheksa 

korterelamut (kokku 48 korterit). Kortermajade ehitisealune pind on 3200 m
2
, maksimaalselt on 

majad kuni kolmekorruselised (koos katusekorrusega) ja maksimaalse kõrgusega kuni 12 m.  

Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu kuulub Merirahu kaugkütte võrgupiirkonda ja hoonete 

soojusvarustus on ette nähtud OÜ-le Merirahu Võrgud kuuluvast kaugkütte katlamajast. 

Tabel 3.2. Uute korterelamute arvestuslik soojustarbimine 

Näitaja Ühik Suurus 

Hoonete alune pindala m
2
 3 200 

Hoonete korruselisus korrust 3 
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Maksimaalne suletud netopind m

2
 9 600 

Hoonete maksimaalne kõrgus m
2
 12 

Hoonete maksimaalne maht m
3
 30 720 

Arvestuslik soojuskoormus kW 406 

Arvestuslik soojustarbimine MWh 912 

Tabeli 3.2 järgi on uute elamute aastane maksimaalne arvestuslik soojuskoormus 400 kW ja 

soojustarbimine 900 MWh aastas. See on esialgne arvestuslik soojustarbimine keskmiste andmete 

alusel. Et uusi elamuid alles projekteeritakse, puuduvad andmed nende ehituskonstruktsioonide, 

soojustuse, tehnovarustuse ja elektritarbimise kohta, mis määrab hoone kogu energia eritarbimise 

ja energiatarbimise klassi. Hooned tuleb projekteerida hoonete energiatõhususe nõuetele 

vastavana. 

4. Soojuse tarbimine ja tootmine 

4.1. Soojuse tarbimine 

Soojuse tootmise ja tarbimise kohta on arengukava koostamisel kasutatud OÜ-lt Merirahu Võrgud 

saadud viie viimase aasta (2012–2016) igakuiseid tarbimisandmeid. 

Välisõhu temperatuur on vaadeldud aastatel olnud erinev: 2012. aasta oli keskmisest jahedam, 

järgmised aastad keskmisest soojemad, 2015. aasta oli Eesti kõigi aegade kõige soojem aasta. Et 

andmed oleksid võrreldavad, on soojustarbimise andmed taandatud normaalaasta 

kliimatingimustele, arvestades kraadpäevasid. Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel on 

kasutatud TTÜ teadlaste ja Kredexi soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Normaalaastana 

arvestatakse 30 aasta (1975–2004) keskmist kraadpäevade arvu ja keskmiseks 

tasakaalutemperatuuriks soovitatud 17 °C. Tegeliku ja normaalaasta kliimatingimustele taandatud 

soojustarbimise andmed on lisas 2. Saadud andmete alusel on joonistatud tegeliku ja normaalaasta 

kliimatingimustele taandatud soojustarbimise tulpdiagrammid.  

Sõltuvalt ilmast on üksikute kuude soojustarbimises olulisi kõikumisi. Kui taandada 

soojustarbimise andmed normaalaasta kliimatingimustele, on tarbimine ühtlasem ja vähenemine 

väiksem. Viimaste aastate tarbimine on vähenenud nii soojemate ilmade kui ka tarbijate 

kaugküttevõrgust lahkumise tõttu. 

Lisa 2 tabelist ja tulpdiagrammist on näha, et Merirahu kaugküttepiirkonna tegelik soojustarbimine 

on perioodil 2012–2015 vähenenud 885 MWh ehk 23%. Taandatuna normaalaasta 

kliimatingimustele on vähenemine võrreldes eelmiste aastatega väiksem. Kokku on normaalaasta 

kliimatingimustele taandatud tarbimine vähenenud 375 MWh ehk 10%. 

4.2. Katlamaja soojustoodang 

Katlamaja töös on peale kaugküttevõrgu soojuse tarbimise oluline soojuse vajadus, mis on aluseks 

katlamaja töö planeerimisel. Arengukava koostamisel on kasutatud OÜ-lt Merirahu Võrgud saadud 

andmeid katlamaja 2012.–2016. aasta igakuise soojustoodangu kohta.  

Katlamaja soojustoodangu andmete alusel on arvutatud välja normaalaasta kliimatingimustele 

vastav katlamaja soojustoodang. Andmete alusel koostatud vaadeldava perioodi tegeliku 

soojustootmise ja normaalaasta kliimatingimustele taandatud katlamaja soojustoodangu 

tulpdiagramm on esitatud lisas 3. 

Sama kuu tegelik soojustarbimine ja -toodang võib aastati oluliselt erineda. Nii oli 2012. aasta 

veebruaris kuu keskmine välisõhu temperatuur -8,2 °C ja katlamaja soojustoodang 662 MWh. 

2015. aasta veebruaris oli keskmine välisõhu temperatuur -0,1 °C ja katlamaja soojustoodang 478 

MWh. Veebruaris vähenes katlamaja soojustoodang 184 MWh. Normaalaasta kliimatingimustele 

taandatuna oli 2015. aasta katlamaja soojustoodang 24 MWh suurem.  

Lisa 3 tabelist ja tulpdiagrammist on näha, et Merirahu kaugküttepiirkonna katlamaja tegelik 

soojustoodang on perioodil 2012–2015 vähenenud 962 MWh ehk 19%. Taandatuna normaalaasta 

kliimatingimustele on tootmine võrreldes eelmiste aastatega samal tasemel. Kokku on 

normaalaasta kliimatingimustele taandatult tootmine vähenenud 61 MWh ehk 1,2%. Tarbimise 

vähenemise tõttu on suurenenud suhteline soojuskadu.  
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4.3. Koormusgraafik 

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koostamiseks 

on kasutatud katlamaja 2015. aasta tootmise andmeid. Teades soojuse kogutoodangut, 

maksimaalset ja suvist koormust, on arvutusmudeliga konstrueeritud soojuse tootmise ja tarbimise 

koormusdiagramm. Katlamaja koormusgraafik (joonis 4.1) iseloomustab aasta soojuskoormust ja 

erinevatel perioodidel vajalikku soojustoodangut ehk soojuse tarbimist ja katlamaja 

tootmisvajadusi. 

 
Joonis 4.1. Merirahu katlamaja ja kaugküttevõrgu koormusgraafik 

Koormusgraafikult on näha, et maksimaalne katlamaja soojuskoormus on kuni 1800 kW ja 

tarbimine kuni 1200 kW. Kütteperioodi keskmine katlamaja soojuskoormus on 400–600 kW ja 

keskmine tarbimiskoormus on 300–500 kW. Katlamaja suvine koormus on 150–200 kW, suvine 

suhteline soojuskadu on 50% ja tarbimuskoormus vaid 50–100 kW. 

5. Perspektiivsed soojusvarustuslahendused 
Perspektiivsete soojusvarustuslahenduste analüüsimisel on algvariandiks kaugküte olemasolevast 

gaasikatlamajast. Alternatiivsete võimalustena on alljärgnevalt käsitletud järgmisi võimalusi: 

 eramute lahutamine kaugküttevõrgust; 

 eramute soojusvarustus individuaalsetest katlamajadest; 

 soojuspumpade kasutamine; 

 päikesepaneelide kasutamine; 

 koostootmisseadme paigaldamine. 

5.1. Eramute eraldamine kaugküttevõrgust 

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonnas on praegu 70 eramut ja 5 kortermaja. Kui kogu 

kaugküttevõrk on töös, on selle keskmine tarbimise erikoormus (soojuse tarbimise suhe 

kaugküttevõrgu pikkusesse) 0,74 MWh/m. Kui töötab vaid vana torustik ja uus transiittoru on 

välja lülitatud, on tarbimise erikoormus 0,91 MWh/m. Kaugküttevõrku, mille tarbimise 

erikoormus on väiksem kui 1 MWh/m, ei loeta jätkusuutlikuks.  

Samuti on kaugküttevõrgu soojuskadu väga suur. Praegune kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu 

on 28%, olgugi et kõik torustikud on maa-alused eelisoleeritud torustikud. Arvestades 

kaugküttetorustike väikest erikoormust ja vana torustiku väga suurt soojuskadu, võime teha 

järelduse: praegusel kujul ei ole Merirahu kaugküttevõrk jätkusuutlik ja otstarbekas on eramud 

kaugküttevõrgust eraldada. Sarnane probleem on mitmete asulate kaugküttevõrkudes, kuhu on 

ühendatud hajali paiknevad eramud. 

Eramute kaugküttevõrgust eraldamisel tuleb lahendada sellega seotud juriidilised ja tehnilised 

probleemid. Praegu on Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004. a määrusega nr 19 määratud 

kindlaks Tallinna linna kaugkütte võrgupiirkonnad. Määruse kohaselt paikneb Merirahu kaugkütte 

võrgupiirkond Vabaõhumuuseumi tee ja Kopli lahe vahelisel alal vabaõhumuuseumi loodepiirist 
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kuni Nooda tänavani. Sinna kaugkütte võrgupiirkonda kuuluvad nii seal asuvad eramud, 

korterelamud kui ka uued planeeritavad korterelamud Vabaõhumuuseumi tee 20. 

Selle võrgupiirkonna soojusega varustajaks on määratud OÜ Merirahu Võrgud. Ettevõte on 

kohustatud soojusega varustama kõiki selle võrgupiirkonna soojustarbijaid. Kuna see pole 

tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas ning eramajade kaugküte ei ole jätkusuutlik, on vaja 

kaugkütte võrgupiirkonna piire muuta, et jätta kaugkütte võrgupiirkonnast välja eramute piirkond 

ja jätta võrgupiirkonda vaid korterelamud. Eramute küte on otstarbekas lahendada individuaalselt, 

kasutades individuaalseid keskküttesüsteeme või soojuspumpasid. 

5.1.1. Soojuskoormused eramute eraldamisel kaugküttevõrgust 

Alljärgnevalt on käsitletud olukorra muutumist järgmiste muudatuste korral: 

 eraldada eramud kaugküttevõrgust; 

 lülitada tööst välja olemasolev vana kaugkütte torustik; 

 jätta tööle vaid uus Calpexi torudest valmistatud kaugküttetorustik; 

 jätta kaugküttevõrku olemasolevad korterelamud; 

 ühendada kaugküttevõrku uued planeeritavad korterelamud Vabaõhumuuseumi tee 20. 

Praegu on uus Calpexi torustik ehitatud kuni Paljandi 2b korterelamuni arvestusega, et selle 

torustikuga on võimalik veel ühendada uued Vabaõhumuuseumi tee 20 planeeritavad 

korterelamud. Uute korterelamute ühendamiseks on vaja rajada lisaks ca 250 m 

kaugküttetorustikku ja kaugküttevõrgu kogupikkuseks kujuneb 1100 m. 

Tabel 5.1. Korterelamutega kaugküttevõrgu perspektiivne soojuskoormus 

Näitaja Ühik 

Uued 

korterelamud 

Olemasolevad 

korterelamud Kokku 

Hoonete alune pindala m
2
 3 200 

  Hoonete korruselisus korrust 3 

  Suletud netopind m
2
 9 600 18 276 27 876 

Hoonete maksimaalne kõrgus m 12 

  Hoonete maht m
3
 30 720 64 864 95 584 

Arvestuslik soojuskoormus kW 406 856 1 262 

Arvestuslik soojustarbimine MWh 912 1 926 2 839 

Tabelis 5.1 on esitatud kaugküttevõrgu olemasolevate ja perspektiivsete korterelamute võimalik 

soojuskoormus ja soojustarbimine. Uute hoonete puhul on arvutuste aluseks kehtestatud 

detailplaneering, olemasolevate hoonete puhul ehitisregistri andmed. Nende andmete alusel on 

arvutatud kaugküttevõrgu tarbijaid iseloomustavad näitajad: arvestuslik soojuskoormus, 

arvestuslik soojustarbimine ning nende alusel kaugküttevõrgu soojuslik erikoormus ja 

tarbimiskoormus. Erikoormuseks kujuneb 1,15 kW/m ja tarbimiskoormus 2,58 MWh/m. Need on 

kohaliku kaugküttevõrgu jaoks head näitajad. 

Optimaalsem on variant, kui katlamaja paikneb tarbijate läheduses kortermajade piirkonnas, 

näiteks Paljandi tn 1 krundil, kus on pumpla. See võimaldab likvideerida ka mööda Merirahu 

tänavat kulgeva kaugkütte magistraaltorustiku pikkusega 600 m. Kaugkütte jaotusvõrk lüheneb 

kaks korda ja pikkuseks jääb siis 500 m. Sellisel juhul on selle kaugküttevõrgu erikoormus 2,5 

kW/m ja tarbimiskoormus 5,7 MWh/m, mis on juba väga head näitajad.  

Selleks, et arvutada arvestuslik soojuskadu kaugküttevõrgus, millest on eraldatud eramud ja vana 

kaugküttetorustik, on võetud aluseks kaks varianti: kui katlamaja on praeguses asukohas Merirahu 

tn 55 või kui see paikneb kortermajade piirkonnas. 

Tabel 5.2. Kaugküttevõrgu soojuskadu 

D m W/m MWh 

Katlamaja Merirahu tn 55 

100 850 32 233,9 

80 250 30 64,5 

Kokku 1100 

 

298,4 

Katlamaja kortermajade piirkonnas 
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D m W/m MWh 

100 150 32 41,3 

80 250 30 64,5 

Kokku 400 

 

105,8 

Vahe 

  

192,6 

Kui katlamaja jääb praegusesse asukohta Merirahu tn 55, on soojuskadu 300 MWh ehk suhteline 

soojuskadu 10–12%. Kui paigutada katlamaja kortermajade lähedusse, on soojuskadu 106 MWh 

ehk alla 10%. Sellega säästaks 194 MWh soojust ehk 22 000 m
3
 maagaasi aastas.  

 
Joonis 5.1. Merirahu kaugküttevõrgu koormusgraafik korterelamutega 

Arvestuslike soojuskoormuste põhjal on konstrueeritud kaugkütte koormusgraafik siis, kui 

kaugküttevõrku jäävad vaid korterelamud (joonis 5.1). See iseloomustab Merirahu kaugkütte 

võrgupiirkonda olukorras, kui kaugküttevõrgust on eraldatud eramud ja vana kaugküttetorustik 

ning töötab vaid Calpexi torudest valmistatud uus transiittoru ja jaotustorustik kortermajade 

piirkonnas. 

Enne eramute eraldamist kaugküttevõrgust tuleb lahendada sellega seotud juriidilised ja tehnilised 

probleemid.  

5.2. Eramute soojusvarustus 

Eramute soojusvarustuseks tuleb leida alternatiivseid lahendusi. Mitmed eramud on juba osaliselt 

või täielikult lõpetanud kaugküttevõrgust soojuse tarbimise. Nendes eramutes kasutatakse kütteks 

põhiliselt soojuspumpasid ning sooja vee saamiseks elektriboilereid. Otstarbekas on kõik eramud 

üle viia soojuspumpadega, individuaalse katlamajaga või elektripõhisele soojusvarustusele. 

Sealjuures on soojuspumbad majanduslikult kõige kasulikumad. Elektriga soojusvarustus on küll 

investeeringutelt odavam, kuid energiakulu on 2–3 korda suurem. Maagaasi praeguse madala 

hinna juures on eramute soojusvarustus soodne ka individuaalse maagaasil töötava katlamajaga. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) töötatakse praegu välja määrust, mis 

võimaldab toetust nendele praegu kaugküttevõrgust soojust saavatele soojustarbijatele, kelle 

kaugkütte soojusvarustus pole jätkusuutlik. MKMi andmetel avaldatakse määrus käesoleva aasta 

jooksul ja selle rakendusüksuseks saab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Pärast MKMi 

määruse avaldamist kehtestab KIK toetuse andmise korra ja siis on võimalik taotleda toetust 

eramute individuaalküttele üleviimiseks. Eramute majanduslikult mitteotstarbekaks osutunud 

kaugküttelt kohalikule küttele üleviimiseks saavad toetust taotleda ettevõtted, mistõttu on oluline, 

et eramute tulevase soojusvarustusega tegeleb OÜ Merirahu Võrgud kui soojusvarustuse 

arendamisest huvitatud ettevõte. 

5.2.1. Eramute soojusvarustus individuaalsete katlamajadega 

Eramute puhul on nüüdisaegne lahendus kas halupuude, puidugraanulite, maagaasi või kerge 

kütteõliga köetav väike katel. Kõige töömahukam on halupuudega kütmine.  
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Puidugraanulite puhul on võimalik katla töö automatiseerida, kuid jääb endiselt kütuse hankimise 

ja kohale toimetamise probleem. Paar aastat tagasi oli puidugraanulitega kütmine odavam kui 

maagaasiga. Praeguseks on muutunud odavamaks nii maagaas kui ka puidugraanulid, kuid 

maagaasi hind on langenud rohkem ja energia hind on maagaasi puhul odavam kui 

puidugraanulitega.  

Kerge kütteõli on neist kütustest kõige kallim ning kerge kütteõli katelde ja õlimahutite ruumidele 

ja seadmete paigaldamisele kehtivad ranged nõudmised. Olemasolevatesse elamutesse 

vedelkütusel töötavate seadmete paigaldamine on keeruline. 

Merirahu eramute üleviimiseks individuaalsetele maagaasikatlamajadele on tehniline võimalus 

olemas. Mööda Vabaõhumuuseumi teed kulgeb gaasitorustik ja maagaasi saamine on võimalik. 

 

Joonis 5.2. Seinale kinnitatav 4÷20 kW gaasikondenskatel 

See eeldab maagaasitorustiku rajamist kõigi soovijate juurde. See on seotud kaevetöödega ning 

hilisema asfaldi ja haljastuse taastamisega. Seetõttu võib individuaalsete maagaasikatelde 

paigaldamine osutuda otstarbekaks vaid olemasoleva maagaasitorustiku läheduses, 

Vabaõhumuuseumi tee äärsete eramute puhul. Maagaasitorustiku rajamine on mitu korda odavam 

kaugküttetorustikust ja gaasitorustikul ei esine (soojus)kadusid. Kogu energia tarbitakse hoones 

kasulikult ära.  

Gaasivõrgu väljaarendamine eramute piirkonnas on kasulikum kui praegune kaugkütte variant, kus 

28% soojusest läheb soojuskaoks. Praeguse kaugküttevõrgu korral on ühe eramu kohta ca 50 m 

kaugküttetorustikku. Olenevalt eramu asukohast on selle ühendamiseks vajaliku gaasitorustiku 

pikkus 50–100 m. D = 30÷80 mm gaasitorustiku rajamine maksab 80–120 €/m. Ühe eramu 

gaasitorustiku maksumus on 5000 – 10 000 €, millele lisandub Eesti Gaasi tarbija ühendustasu 

1000–1500 €. Igasse majja on vaja väikest gaasikatelt. Selliste suure kasuteguriga täisautomaatsete 

10–24 kW kondensatsioonikatelde maksumus on 1500–2000 €, lisaks projekteerimine ja 

paigaldamine. Kokku läheb ühe eramu gaasikatlaga varustamine maksma 10 000 – 15 000 €. 

Kaugküttevõrgu soojuskadude vähenemisega tasub see ära ca 10 aastaga.  

5.3. Soojuspumbad 

Merirahu eramute soojusvarustuseks kasutatakse soojuspumpasid juba praegu ja otstarbekas on 

nende paigaldamist jätkata. 

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

soojuspumpa saab kasutada sõltuvalt hoone asukohast, arhitektuurilisest ja ehituslikust 

lahendusest, vaba maa olemasolust ja teistest asjaoludest. Merirahu eramutes kasutatakse kolme 

tüüpi soojuspumpasid:  

 õhk-õhksoojuspumbad; 

 õhk-vesisoojuspumbad; 

 maasoojuspumbad. 

Soojuspumpade kasutuselevõtmist on otstarbekas jätkata. Alljärgnevalt on käsitletud eri tüüpi 

soojuspumpasid ja nende kasutamisvõimalusi. 
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5.3.1. Õhk-õhksoojuspumbad 

Õhk-õhksoojuspumbad on kõige lihtsamad, kuid ka kõige väiksema soojusteguriga 

soojuspumbad. Õhk-õhksoojuspump võtab soojuse välisõhust, tõstab õhu temperatuuri 

kompressorseadme abil vajalikule tasemele ja soojendab ruumide siseõhku. Nende ühikvõimsus on 

kuni paarkümmend kilovatti. Õhk-õhksoojuspumpade soojustegur COP antakse tavaliselt välisõhu 

temperatuuril 7 °C ja sellistel tingimustel on see 5. Madala välisõhu temperatuuri korral COP 

langeb ja aasta keskmine COP on õhk-õhksoojuspumpadel 2,4–2,8. Õhk-õhksoojuspumbad 

sobivad üksiku avatud planeeringuga hoone kütteks, kus soojuskoormus ei ületa paarikümmend 

kilovatti.  

Õhk-õhksoojuspumbad vajavad lisakütet madala välisõhu temperatuuri korral tippkoormuse 

katmiseks. Kui õhk-õhksoojuspump on valitud õigesti, suudab see katta suurema osa eramu 

küttevajadusest ja vaid talvel madala välistemperatuuri korral tuleb anda lisakütet näiteks 

elektriga. Tänapäevastel soojuspumpadel on juba sisse ehitatud süsteem, et madala temperatuuri 

korral anda lisakütet.  

Õhk-õhksoojuspumbad sobivad kuni 200 m
2
 avatud planeeringuga hoonete soojusvarustuseks, 

kuid tippkoormuse katmiseks on vaja elektrikütet ja sooja vee saamiseks elektriboilerit. Praegu on 

õhk-õhksoojuspump kasutusel mõnes Merirahu eramus.  

5.3.2. Õhk-vesisoojuspumbad 

Õhk-vesisoojuspumbad kasutavad samuti välisõhu soojust, kuid edastavad selle tarbijatele sooja 

veena. Kasutatavate õhk-vesisoojuspumpade soojuslik võimsus on kuni mõnikümmend kilovatti. 

Õhk-vesisoojuspumpade soojustegur COP on samal tasemel kui õhk-õhksoojuspumpadel ja oleneb 

sellest, millise temperatuuriga vett soovitakse saada.  

Õhk-vesisoojuspumbad sobivad Merirahu eramute kütteks, eriti kui hoones on põrandaküte. Ka 

radiaatorkütte puhul saab õhk-vesisoojuspumpasid kasutada, kuid seal jääb soojuspumpade 

efektiivsus väiksemaks. Tänapäevaste lahenduste puhul on ühendatud soojuspump ja gaasikatel. 

Seal võib valida väiksema õhk-vesisoojuspumba, mis rahuldab hoone küttevajaduse soojemate 

ilmadega. Talvel pakaseliste ilmadega on võimalik lisakütet anda gaasikatlaga. Õhk-

vesisoojuspumpade puhul on probleem veel müra ja kahjulik toime haljastusele. Mitmes Merirahu 

eramus õhk-vesisoojuspumbad kasutusele võetud. Nende kasutamist saab ka edaspidi soovitada, 

eriti kui hoones on põrandaküte.  

Õhk-vesisoojuspumpade kasutusele võtmine on otstarbekas, kui kasutada ventilatsiooni heitõhu 

soojust. Kuna ventilatsiooni heitõhu temperatuur on kõrgem kui välisõhul, on ka soojuspumba 

soojustegur kõrgem. Suvel saab hoone jahutamise heitõhu soojust kasutada soojuspumpade abil 

sooja vee saamiseks. 

5.3.3. Maasoojuspumbad eramute soojusvarustuseks 

Maasoojuspumbad kasutavad ära pinnasesse akumuleerunud energiat ja annavad seda edasi 

veele, mida saab kasutada hoone soojusvarustuseks. Maasoojuspumbad on vaadeldud 

soojuspumpadest kõige efektiivsemad ja parema soojusteguriga. Nende aasta keskmine 

soojustegur COP on 3–3,5. Soojustegur oleneb maapinna temperatuurist ja sellest, mis 

temperatuuriga soojuskandjat on hoone soojusvarustuseks vaja. Soojuskandja madalama 

temperatuuri korral (vesipõrandaküte) on maasoojuspumba soojustegur kõrgem. 

Praegu kasutatakse juba kuni 100 kW ühikvõimsusega maasoojuspumpasid. Mitu sellist 

soojuspumpa on võimalik ühendada ühtsesse süsteemi ja saavutada kuni 1 MW võimsus. Selline 

maasoojuspumpade kompleks vajab energia ammutamiseks suurt maa-ala. Hinnatakse, et 1 kW 

soojuse saamiseks on vaja 30–50 m
2
 vaba maapinda. Seega on ühe eramu 20 kW võimsusega 

maaküttesüsteemi paigaldamiseks vaja 600–1000 m
2
 vaba pinnast. See on enam kui pool 

keskmisest Merirahu eramukrundi pindalast. Kui kasutada kuni kolme meetri sügavusele ulatuvaid 

spiraalkollektoreid, võib vajalikku pinda vähendada poole võrra. 

Olenevalt tehnilisest lahendusest on maakütte paigaldamise maksumus 400–700 €/kW. Selliselt 

kujuneks ühe 20 MW võimsusega süsteemi investeeringuks 8000 – 15 000 €, mis on lähedane 

individuaalse gaasikatlamajaga soojusvarustussüsteemi hinnaga. 
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5.3.4. Maasoojuspumbad kaugkütte soojuse tootmiseks 

Maasoojuspumpadega on võimalik toota soojust ka kaugküttevõrku. Otstarbekas on käsitleda 

varianti, kui baaskoormus toodetakse soojuspumpadega ja tippkoormus olemasoleva 

maagaasikatlaga. Suvine baaskoormus on 150–200 kW ja talvine baaskoormus on 300–500 kW.  

Alljärgnevalt on esitatud tehnilis-majanduslikud näitajad ja soojuse hind maasoojuspumpade 

kasutamisel ühe eramu soojuskoormuse katmiseks võimsusega kuni 20 kW, kaugküttevõrgu suvise 

koormuse katmiseks võimsusega kuni 200 kW ja talvise baaskoormuse katmiseks võimsusega 

kuni 500 kW. Arvestades, et maasoojuspumbad hoiavad automaatselt vajalikku soojuskoormust, 

sobib talvise baaskoormuse katmiseks arvestatud soojuspump (või -pumbad) hästi ka suvise 

koormuse katmiseks. 

Tabelist 5.2 on näha, et oluline näitaja on maakollektorite paigaldamiseks vajalik vaba maapind. 

Eramu puhul on vaja 600–1000 m
2
 maad, seega on seda võimalik kasutada suuremate kruntide 

puhul. Kogu kaugküttevõrgu suviseks koormuseks vajalik maapind on juba 6000 – 10 000 m
2
. 

Sellist vaba pinda pole ei katlamaja juures ega ka mujal Merirahu rajoonis. Seetõttu pole 

maasoojuspumpade kaugküttevõrgu soojusvarustuseks kasutusele võtmine reaalne. 

Spiraalkollektorite kasutamise korral on vaja 3000–5000 m
2
 vaba maapinda, mida pole 

olemasoleva katlamaja juures. Merirahu tn 55 katlamaja krundi suurus on vaid 1723 m
2
. 

Tabel 5.2. Maasoojuspumpadega soojuse tootmine 

Tehniline näitaja 
Ühik Eramu Suvine koormus Talvine baaskoormus 

  min max min max min max 

Võimsus kW 5 20 100 200 100 500 

Ühikmaksumus €/kW 400 700 400 700 400 700 

Maksumus € 8 000 14 000 80 000 140 000 200 000 350 000 

Vajalik ühikpind  kW/m
2
 30 50 30 50 30 50 

Vajalik kogupind  m
2
 600 1 000 6 000 10 000 15 000 25 000 

Aasta soojustoodang MWh 45 1 540 2 640 

Elektri hind  €/MWh 110 110 110 

Elektri kulu (COP = 3) MWh 15 513 880 

Elektri maksumus € 1 650 56 467 96 800 

Kulum (15 a kasutusiga) € 533 933 5 333 9 333 13 333 23 333 

Soojuse omahind       40 43 42 46 

Kasum 6%       4 800 8 400 12 000 21 000 

Soojuse hind €/MWh 49 57 43 48 46 53 

Kaaluda võib veel merevee soojuse ärakasutamist ja kollektorite paigutamist merre. Selles osas 

merest, kus on kollektorid, tuleb piirata veesõidukite ligipääsu, et nad ei purustaks 

kollektortorustikku. Samuti tuleb kollektorite merre paigutamisel rajada torustik mere äärest kuni 

kaugküttevõrguni ja lisandub elektrikulu vee pumpamiseks. 

Tabelis 5.3 on esitatud soojuse lõpphind, kui soojuse tootmiseks kaugküttevõrku kasutatakse 

soojuspumpasid. Kui soojust toodetakse soojuspumbaga eramu juures, on soojuspumbaga 

toodetava soojuse hind ühtlasi tarbijahind, kuna võrgukulusid ja ettevõtte kasumit ei lisandu. 

Soojuse tootmisel kaugküttevõrku lisanduvad soojuspumbaga toodetava soojuse hinnale 

kaugküttevõrgu kulud ja peab arvestama, kui suur osa soojust toodetakse soojuspumpadega ja kui 

palju gaasikatlamajas.  

Tabel 5.3 Soojuse tarbijahind soojuse tootmisel soojuspumpadega 

Näitaja Ühik 

Suvine koormus   Talvine koormus   

Min Max Min Max 

Soojustarbimine kokku MWh 2800 2800 2800 2800 

Soojustoodang kokku MWh 3300 3300 3300 3300 

Soojuspump MWh 1540 1540 2640 2640 

  % 47 47 80 80 

Katlamaja MWh 1760 1760 660 660 

  % 53 53 20 20 
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Tarbijahind kokku €/MWh 58 61 55 61 

Soojuspumpasid on otstarbekam kasutada eramu juures. Sel juhul ei lisandu soojusvõrgu kulusid 

ja kogu energia kasutatakse ära hoone soojusvarustuseks. Maasoojuspumpadega toodetava soojuse 

tarbijahind kujuneb madalamaks, kui on praegune Konkurentsiameti kinnitatud soojuse piirhind 

kaugküttevõrgus. 

Maasoojuspumpadega kaugküttevõrku soojuse tootmiseks tuleb otsida sobivat vaba pinda. Üks 

võimalus on rajada maasoojuspumpadega jaam Paljandi tn 1 krundile, kus praegu on pumpla. Selle 

krundi pindala on 3097 m
2
. Kui (spiraal)kollektorite paigutamiseks saaks kasutada ka Merirahu tn 

4 kortermaja tagust vaba maapinda, oleks võimalik paigaldada kaugküttevõrgu suviseks 

koormuseks vajalik hulk kollektoreid. See võimaldaks toota soojust lõpphinnaga 55–61 €/MWh, 

mis on odavam kui praegu maagaasikatlamajas toodetavale soojusele kinnitatud piirhind. 

5.4. Päikesepaneelid  

Järjest rohkem on hakatud kasutama päikesepaneele, et toota taastuvenergiat. Päikeseenergia 

kasutamisel ei tarbita fossiilseid kütuseid ja kogu energia saadakse päikeselt.  

Päikesepaneele kasutatakse: 

 sooja vee saamiseks; 

 elektri tootmiseks. 

5.4.1. Päikesepaneelid sooja vee tootmiseks 

Päikesepaneelid sooja vee saamiseks (joonis 5.3) sobivad nii eramute kui ka korterelamute 

suviseks soojaveevarustuseks. Soodsa ilma korral on päikesepaneelid toeks ka kevadise ja sügisese 

küttekoormuse katmisel. 

Päikesepaneelide tootlikkust mõjutab ennekõike päikesekiirgus. Seega ei saa päikesepaneelidega 

sooja vee tootmist otseselt reguleerida ja sageli ei ühti see tarbijate soojusvajadusega. 

Maksimaalne soojustoodang jääb suvekuudele.  

 

Joonis 5.3. Päikesepaneelid sooja vee tootmiseks 

Päikesepaneelide tootlikkuse keskmised näitajad Eesti kliimas on järgmised: 

 süsteemi tootlikkus 0,4–0,5 MWh/m
2
 aastas; 

 tööiga kuni 30 aastat; 

 investeering 100–200 €/m
2
.  

Praegustes tingimustes on päikesepaneelidega sooja vee tootmiseks paigaldatavate seadmete 

investeering suhteliselt kallis. Lisaks päikesepaneelidele on vaja mittejäätuva soojuskandjaga 

ringlussüsteemi, soojusvaheteid ja akumulaatorpaaki soojuse tarbimise ühtlustamiseks. Arvestades 

arendustöid selles suunas, võib arvata, et tulevikus kasvab päikesepaneelide kasutamise osatähtsus 

sooja vee tootmiseks. Päikesepaneelidest koosnev süsteem ei nõua keerukaid hooldustöid. 

5.4.2. Päikesepaneelid elektri tootmiseks 

Päikesepaneelid elektri tootmiseks (joonis 5.4) on väga kiiresti arenev suund. 
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Joonis 5.4. Päikesepaneelid elektri tootmiseks 

Päikesepaneelid on kõige parem võimalus toota rohelist elektrit. Saadaval on mitmesuguse 

võimsusega komplekte, näiteks järgmiste tehniliste andmetega: 

 komplekti võimsus 10 kW; 

 pindala 60 m
2
; 

 maksumus 15 000 €. 

Rohelise elektri tootmist päikesepaneelidega on Merirahus otstarbekas rakendada siis, kui 

kaugküttevõrku soojuse tootmiseks võetakse kasutusele maasoojuspumbad. Maasoojuspumpade 

käitamiseks on otstarbekas toota elektrit päikesepaneelidega. Tuleb arvestada, et 100 kW 

soojuspumba elektriga varustamiseks on vaja vähemalt 250 m
2
 päikesepaneele. Päikesepaneelid 

suudavad rahuldada soojuspumpade elektritarbimise päikesepaistelise ilmaga. Pilves ilma korral 

on soojuspumpadel vaja lisaelektrivarustust elektrivõrgust. 

5.5. Koostootmisseade 

OÜ Merirahu Võrgud haldab nii Merirahu kaugküttevõrku kui ka Merirahu elektrivõrku. 

Otstarbekas on käsitleda varianti, kus kohapeal toodetakse nii soojust kui ka elektrit. 

Soojuskoormusena on arvestatud, et eramud on kaugküttevõrgust eraldatud ja kaugküttevõrku on 

lisandunud uued, ehitatavad Vabaõhumuuseumi tee 20 korterelamud.  

Võimalus on kasutada nii taastuvkütust kasutavaid seadmeid kui ka maagaasil töötavaid 

koostootmisseadmeid. Alljärgnevalt käsitletakse kahte tüüpi koostootmisseadmeid: 

 hakkpuidul töötav koostootmisseade; 

 maagaasil töötav koostootmisseade. 

5.5.1. Hakkpuidul töötav koostootmisseade 

Mitmed firmad on välja töötanud koostootmisseadmed, mis kasutavad kütuseks gaasistatud 

hakkpuitu. Puidu kasutamisel koosneb tehnoloogia kahest etapist: gaasi tootmine koos 

puhastamise ja gaasijahutajaga ning gaasimootor koos soojusvahetitega soojuse andmiseks. 
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Joonis 5.5. Gaasi tootmise ja puhastamise põhimõtteline skeem 

Gaasi tootmisel on tehniliselt kõige keerulisem puidukütusest toodetud gaasi puhastamine. Puidu 

gaasistamisel saadud gaas sisaldab tõrva ja see ei sobi gaasimootoritele. Tõrva eraldamine gaasist 

on tehniliselt keerukas. Selleks on välja töötatud hulk süsteeme, kuid enamik neist on katsetamise 

järgus ja tulemused selguvad edaspidi. Siiski on olemas ka edukalt hakkpuidul töötavaid 

eelgaasistamisega koostootmisseadmeid, kus on lahendatud puidugaasi tootmine ja puhastamine. 

 
Joonis 5.5. Syn-Teci kombijaama põhimõtteline skeem 

Töökindla hakkpuidust gaasi tootmise, puhastamise ja sellest gaasimootori abil soojuse ja elektri 

tootmise süsteemi on välja töötanud USA firma 2G Cenenergy
2
 (joonis 5.5). Syn-Teci 

koostootmismooduleid valmistatakse 75–1500 kW võimsusega. Seade on kasutuselt põhiliselt 

Ameerika mandril ja selle kasutamise kohta Euroopas puuduvad andmed. 

Saksa firma Spanner
3
 on välja töötanud väikese hakkpuidul töötava koostootmisseadme, mille 

elektriline võimsus on 45 kWe ja soojuslik võimsus 60 kWth (joonis 5.6). Seade töötab mitmel pool 

Euroopa riikides. 

                                                 
2
 www.2g-cenergy.com 

3
 www.holz-kraft.de 

http://www.2g-cenergy.com/
http://www.holz-kraft.de/
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Joonis 5.6. Spanneri koostootmisseade 

Spanneri koostootmisseadme põhilised tehnilised andmed 

Elektriline võimsus  45 kWe 

Soojuslik võimsus  60 kWth 

Gabariitmõõdud, gaasistaja 5,3 × 1,5 × 2,3 m 

KTS 2,6 × 1,0 × 2,2 m 

Paigalduseks vajalik pind  36 m
2
 

Kütus Hakkpuit, suurus 30–40 mm 

 Väiksemate osakeste maksimaalne maht 30% 

Kütuse niiskus  ˂ 15% 

Keskmine hakkpuidu kulu tunnis  45 kg/h 

Mootor  PSI 5,7 Vortec 

Silindrid  V8 

Mootori kubatuur  5,7 l 

Mootori pöörded  1530 p/min 

Müra  56 db 

Hind 176 000 € 

Koostootmisseadme erimaksumus 1676 €/kW 

Eestis pakub rohelise energia koostootmisseadmeid Green Fuel Energy OÜ. Seade on kompaktne, 

kusjuures ühte korpusesse on paigaldatud nii kütuse ettevalmistamise, puhastamise kui ka soojuse 

ja elektri tootmise seadmed (joonised 5.7 ja 5.8). Seni Eestis töötavat seadet veel ei ole, kuid on 

paigaldamisel paaris ettevõttes (Kodumaja Grupp, Pakri Tehnopark). 
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Joonis 5.7. Green Fuel Energy koostootmisseade GFE-45 

Green Fuel Energy (GFE-45)
4
 koostootmisseadme tehnilised andmed 

Elektriline võimsus 

Soojusvõimsus 
45 kWe  
120 kWth (100 kW veesooja ja 20 kW õhusooja) 

Energiatarve ligikaudu 1–2 kW elektrienergiat 

Mõõdud Pikkus 4,8 m, laius 1,2 m, kõrgus 2,5 m, kaal ~4,5 t, jalajärg 6,12 m
2
 

Konstruktsioon Metallraam, metallplaatidest konteiner koos soojus- ja 

heliisolatsiooniga 

Kütus Hakkpuit 

Hakke suurus 8–63 mm 

Ideaalne kütuse niiskus kuni 45% 

Kütuse ladustamine Väline eelkuivatusega hakkpuiduhoidla 

Kütuse etteandmine Automaatne tigutransportöör 

Kütusekulu 1,5–4,5 m
3
 hakkpuitu ööpäevas, töövõimsusel 30–100% 

Mootor Agco Sisu Power 8,4 l, 6 silindrit, ilma turbota 

Ühendused Elektrikaabel, kaugküttetorustik (peale- ja tagasivool), 

internetiühendus, GSM (eraldi SIM) 

Tuha eemaldus Automaatne (1–2% tarbitud hakke mahust, kuni 500 liitrit nädalas) 

Hooldus Tarbija kontroll üks kord nädalas, suurem hooldus 4800 tunni järel  

Automaatika Juhtimispult, GSM-häire, internetipõhine juhtimine ja valve 

Energia väljundvõimsus Automaatselt reguleeritav vahemikus 30–100% 

Muu info Soojuse edastamine kaugküttevõrku temperatuuril kuni +85–90 °C 

Seadme hind 210 000 € 

KTS erimaksumus 1273 €/kW 

                                                 
4
 www.gfe.ee 

http://www.gfe.ee/
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Joonis 5.8. GFE-45 seade montaažis. Vasakul gaasisti, keskel mootor ja paremal 

elektrigeneraator 

Koostootmisseadme GFE-45 elektriline võimsus on 45 kWe ja soojuslik võimsus 120 kWth. 

Seadme erimaksumus on 1273 €/kW, mis on teadaolevaist soodsaim. Samuti on sobivad selle 

seadme reguleerimispiirid 30–100%, mis võimaldab seadet kasutada suvises muutuvas 

soojuskoormuses. Seadme paigaldamiseks vajalik pind on 24 m
2
, mis võimaldab 1–2 seadet 

paigaldada olemasolevasse Merirahu katlamajja. Lisaks on vaja välist eelkuivatusega 

hakkpuiduhoidlat, mis on võimalik rajada olemasolevale katlamaja krundile. Et tagada 

koostootmisseadme stabiilsem töö kaugkütte tarbimise ebaühtlase koormuse juures, on vaja 

katlamajja paigaldada akupaak. 

Kuna seade on levimas Eestisse ja pakkujad on kohapeal, on otstarbekas GFE-45 seadet lähemalt 

käsitleda. Merirahu kaugküttevõrkude suvine koormus on 100–200 kW. Selliselt on otstarbekas 

paigaldada 1–2 seadet, mis võivad töötada koormusel 30–100%. Esimene seade saab töötada aasta 

läbi maksimaalse arvu töötunde. Arvestades ka hoolduseks kuluvat aega, on esimesel seadmel 

8200 töötundi aastas. Teise seadme soojust saab kasutada suvel osalise koormusega ja 

kütteperioodil põhilise aja maksimaalse koormusega vastavalt soojuse tarbimisele. Teise seadme 

töötundide arvuks on arvestatud 4500 täistöötundi. Tabelis 5.4 on näidatud, milliseks kujuneb 

toodetava soojuse hind ühe või kahe seadme korral, arvestades Merirahu tegelikku võimalikku 

perspektiivset tarbimist (tabel 5.4). 

Tabel 5.4 Energia hind GFE-45 seadmega 

Näitaja Ühik 

Esimene 

seade  

Teine 

seade 

Seadme võimsus kWe 45 45 

 

kWth 120 120 

Kokku võimsus kW 165 165 

Toodang ööpäevas kWhe 1 080 1 080 

 

kWhth 2 880 2 880 

 

kWh 3 960 3 960 

Töötunde aastas tunnid 8 200 4 500 

Toodang aastas MWhe 369 203 

 

MWhth 984 540 

 

MWh 1 353 743 

Seadme maksumus € 210 000 210 000 

Paigaldus, torustikud € 25 000 25 000 
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Ehitus (hoone, kütuse ladu) € 25 000 25 000 

Kulum aastas (20 aastat) € 13 000 13 000 

Hooldus aastas € 8 217 8 217 

Hakkpuidu kütteväärtus MWh/m
3
 0,90 0,90 

Kütuse kulu m
3
/ööp 4,5 4,5 

 

kWh/ööp 4 050 4 050 

Seadme kasutegur % 98% 98% 

Kütuse kulu aastas m
3
 1 538 844 

Kütuse hind €/m
3
 11,8 11,8 

Kütuse maksumus €/aastas 18 143 9 956 

Toodetud energia omahind €/MWh 29 42 

Ettevõtte kasum 6% € 15 600 15 600 

Toodetud energia hind €/MWh 41 63 

Energia hind, toetus 50% €/MWh 30 44 

Energia hind toetus 36 000 € €/MWh 38 58 

Seadmete hind põhineb importija andmetel ning kütuse hind ja kütteväärtus OÜ-lt Merirahu 

Võrgud saadud andmetel. Hakkpuidu hind 11,8 €/m
3
 vastab Eesti keskmisele hakkpuidu hinnale. 

Seda, kuidas hakkpuidu muutuv hind mõjutab soojuse hinda, on analüüsitud osas 7.1.4. Hakkpuidu 

kütteväärtuseks on arvestatud 0,9 MWh/m
3
. See on keskmisest kõrgem kütteväärtus, sest 

hakkpuidul töötav koostootmisseade vajab kõrgema kvaliteediga hakkpuitu. 

Nagu tabelist 5.4 näha, võimaldab üks koostootmisseade GFE-45 toota energiat omahinnaga 

29 €/MWh. Kui lisada sellele ettevõtte kasum 6% investeeringu maksumusest, on tootmishind 

41 €/MWh. Teise seadme korral, kus koormus on väiksem, kujuneb soojuse omahinnaks 

42 €/MWh, koos kasumiga on tootmishind 63 €/MWh. Tippkoormuse soojust on otstarbekas toota 

olemasoleva gaasikatlaga. 

Kui seadme paigaldamiseks saadakse toetust 50% investeeringu maksumusest, on toodetava 

energia tootmishind esimese seadme GFE-45 paigaldamisel 30 €/MWh ja teise seadmega 

44 €/MWh (hind sisaldab ettevõtte kasumit 6% investeeringu maksumusest). Praegu kehtiva 

investeeringutoetuse määruse kohaselt on ette nähtud toetus kuni 300 000 € soojuse tootmise 

seadme nimivõimsuse ühiku kohta MW-des. Sellisel juhul saab seadme GFE-45 paigaldamiseks 

toetust 36 000 €. Selle variandi korral kujuneb ühe koostootmisseadmega toodetava soojuse 

tootmishinnaks 38 €/MWh. Arvestades, et tegemist on innovaatilise tehnoloogiaga, tuleks leida 

võimalusi seadme GFE-45 hankimise toetamiseks kuni 50% ulatuses. Edaspidistes analüüsides on 

arvestatud 50% toetusega. Väiksema toetusemäära korral jääb soojuse tootmishind 

täisinvesteeringu ja 36% toetuse vahepeale. Investeeringu suuruse mõju soojuse hinnale on 

analüüsitud osas 7.1.4. 

Tabelis 5.4 on esitatud koostootmisseadmega toodetava soojuse hinnad. Arvestades, et pärast 

koostootmisseadme paigaldamist toodetakse osa soojust koostootmisseadmega ja tippkoormuse 

soojus maagaasikatlaga, on arvutatud soojuse keskmine tarbijahind. Soojuse hinna ja 

majandusnäitajate arvutused on hinnangulised ja olenevad seadmete lõplikust hinnast ja 

töörežiimidest. Samuti on hinnangulised investeeringute suurused, mis võivad erineda lõplikest 

±25%. Lõplikud hinnad ja majandusnäitajad saab välja tuua pärast hankekonkurssi ning täpsete 

maksumuste ja töörežiimide selgumist. 

Tabel 5.5. Soojuse tarbijahinnad GFE-45 koostootmisseadme kasutamisel 

Näitaja Ühik Esimene seade Teine seade 

Soojustarbimine kokku MWh 2800 2800 

Soojustoodang kokku MWh 3300 3300 

GFE-45 MWh 984 1524 

 

% 30 46 

Katlamaja MWh 2316 1776 

 

% 70 54 

Tarbijahind kokku €/MWh 60,5 68,6 
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Tarbijahind 50% toetuse korral kokku €/MWh 57 58,8 

Tabelist 5.5 nähtub, et tarbijahind on esimese seadme puhul odavam kui praegu ka siis, kui 

koostootmisseadme investeering katta omavahenditega. 50% toetuse korral on toodetava soojuse 

tarbijahind soodsam nii ühe kui ka kahe koostootmisseadme GFE-45 paigaldamisel. Väiksema 

toetuse määra korral ei ole otstarbekas kahe GFE-45 seadme paigaldamine. 

Majandusnäitajate arvutamisel on lähtutud sellest, et vaid osa soojust toodetakse 

koostootmisseadmega GFE-45. Ülejäänud tippkoormuse soojus toodetakse olemasoleva 

maagaasikatlaga. Elektritoodangu puhul on arvestatud, et elekter müüakse Eesti Energia 

jaotusvõrku Nordpooli hinnaga, mis on käesoleval aastal keskmiselt 32 €/MWh. Võrku müüdud 

elektritoodangu pealt saab toetust praegu kehtiva elektrituruseadusega ette nähtud 53,7 €/MWh. 

Hakkpuitu kütuseks kasutava koostootmisseadme GFE-45 kasutuselevõtmist iseloomustavad 

põhilised majandusnäitajad on järgmised: 

 NPV (ingl net present value) ehk 20 aastaga saadav tulu;  

 IRR (ingl internal rate of reliability) ehk sisemine tulunorm; 

 tasuvusaeg. 

Tabel 5.6. Koostootmisseadme GFE-45 paigaldamise majanduslikud näitajad 

Näitaja Ühik 

Üks GFE-45 seade Kaks GFE-45 seadet 

100% 50% toetus 100% 50% toetus 

Investeering tuh € 260 130 520 260 

NPV tuh € 796 919 890 1135 

IRR % 32 61 22 42 

Tasuvusaeg aastat 4,9 2,5 7,4 3,7 

Tabeli 5.5 järgi on esimese seadme puhul tasuvusaeg 4,9 aastat. Kahe seadme paigaldamisel on 

seadme aastane töötundide arv väiksem ja tasuvusaeg pikem – 7,4 aastat. Kui koostootmisseadme 

paigaldamiseks saadakse 50% toetust, on tasuvusaeg vastavalt 2,5 ja 3,7 aastat. Kui toetus jääb 

väiksemaks, on ka majandusnäitajad halvemad ja tasuvusaeg pikem. Koostootmisseadme 

paigaldamiseks on oluline saada maksimaalset toetust.  

5.5.2. Maagaasil töötav koostootmisseade 

Maagaasil töötavate koostootmisseadmete jõuallikaks on gaasimootor ja sinna juurde kuuluv 

generaator elektri tootmiseks ning soojusvahetid soojuse edastamiseks kaugküttevõrku. Selliseid 

gaasimootoriga koostootmisseadmeid valmistavad mitmed firmad. Eestis on levinud GE 

Jenbacheri, Caterpillari ja Wärtsilä mootorid.  

Sobiv on kasutada gaasimootorit, mille võimsus vastab Merirahu kaugküttevõrgu suvisele 

koormusele 100–200 kW. Näiteks Caterpillar pakub koostootmisseadet G 3406 elektrilise 

võimsusega 125 kWe (joonis 5.7). Analoogseid seadmeid on ka teistel seadmete valmistajatel ning 

sobivaim seade ja selle hind selgub hankekonkursil. 

Sellised gaasimootorid võivad kasutada kütusena looduslikku gaasi, biogaasi või teisi sobivate 

tehniliste näitajatega gaase. See võimaldab tulevikus tehniliste võimaluste olemasolul rakendada 

koostootmisseadme tööle näiteks biogaasil. 

Seadme Caterpillar G 3406 tehnilised andmed: 

elektriline võimsus 125 kWe 

soojuslik võimsus 228 kWth 

gabariidid 3200 × 1320 × 1730 mm 

kaal 2000 kg 
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Joonis 5.7. Gaasimootoriga koostootmisseade Caterpillar G 3406 

Caterpillari maagaasimootoriga koostootmisseade G3406 või mõne teise firma analoogne seade 

soojusliku võimsusega 150–200 kWs tagab Merirahu kaugküttevõrgu suvise soojusvajaduse. 

Seadme paigaldamiseks vajalik pind on 20–25 m
2
, mis võimaldab ühe seadme paigaldada 

olemasolevasse Merirahu katlamajja, kus on olemas ka maagaasitorustik. Et tagada 

koostootmisseadme stabiilsem töö kaugkütte tarbimise ebaühtlase koormuse juures, on vaja 

katlamajja paigaldada akupaak. 

Merirahu kaugküttevõrkude suvine koormus on 100–200 kW. Selliselt on otstarbekas paigaldada 

üks gaasimootoriga seade, mis võib töötada koormusel 30–100%. Esimene seade saab töötada 

suvel vastavalt soojuskoormusele ja talvel täiskoormusel. Arvestades ka hoolduseks kuluva ajaga 

on esimese seadme töötundideks 6000 täistöötundi aastas. Teine seade saab töötada kütteperioodil 

maksimaalse koormusega vastavalt soojustarbimisele. Teise seadme arvestuslikuks töötundide 

arvuks kujuneb 3000 täistöötundi. Merirahu tegeliku võimaliku perspektiivse tarbimise põhjal võib 

arvutada, milliseks kujuneb toodetava energia hind ühe või kahe seadme korral.  

Tabel 5.7. Energia tootmishind gaasimootoriga koostootmisseadmega 

Näitaja Ühik 

Esimene 

seade Teine seade 

Seadme võimsus kWe 125 125 

 

kWth 228 228 

Kokku võimsus kW 353 353 

Elektriline kasutegur % 33,5 33,5 

Soojuslik kasutegur % 57,4 57,4 

Toodang ööpäevas kWhe 3 000 3 000 

 

kWhth 5 472 5 472 

 

kWh 8 472 8 472 

Töötunde aastas tunnid 6 000 3 000 

Toodang aastas MWhe 750 375 

 

MWhth 1 368 684 

 

MW 2 118 1 059 

Seadme maksumus € 40 000 40 000 
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Paigaldus, torustikud € 25 000 25 000 

Ehitus (hoone) € 25 000 25 000 

Kulum aastas (20) € 4 500 4 500 

Hooldus aastas € 5 000 5 000 

Seadme kasutegur % 90% 90% 

Kütuse kulu aastas tuh m
3
 253 127 

Kütuse hind €/tuh m
3
 300 300 

Kütuse maksumus €/aastas 75 914 37 957 

Energia omahind €/MWh 40 45 

Ettevõtte kasum 6% € 5 400 5 400 

Toodetud energia hind €/MWh 43 50 

Toetusega 50% energia hind €/MWh 40 43 

Tabeli 5.7 järgi võimaldab üks maagaasimootoriga koostootmisseade toota energiat omahinnaga 

40 €/MWh ehk koos ettevõtte kasumiga 43 €/MWh, kui maagaasi hind on 300 € / 1000 m
3
. Teise 

seadme korral, mille koormatus on väiksem, kujuneb soojuse omahinnaks 45 €/MWh ehk koos 

ettevõtte kasumiga 50 €/MWh (maagaasi hinnaga 300 € / 1000 m
3
). Toodetud energia hind on 

kõrgem kui koostootmisseadmega GFE-45 toodetava energia hind. 50% investeeringutoetuse 

korral on soojuse hind esimese seadmega 40 €/MWh ja teise seadmega 43 €/MWh. Väiksema 

toetuse korral jääb hind nende kahe variandi vahepeale.  

Soojuse tarbijahind gaasimootoriga koostootmisseadme paigaldamisel on esitatud tabelis 5.8.  

Tabel 5.8 Soojuse tarbijahind gaasimootoriga koostootmisseadme paigaldamisel 

Näitaja Ühik Esimene seade Teine seade 

Soojuse tarbimine kokku MWh 2 800 2 800 

Soojuse toodang kokku MWh 3 300 3 300 

Gaasimootor MWh 1 368 2 052 

  % 41 62 

Katlamaja MWh 1 932 1 248 

  % 59 38 

Tarbijahind kokku €/MWh 59,1 60,1 

Tarbijahind toetusega kokku €/MWh 57,8 55,3 

Soojuse tarbijahind gaasimootoriga koostootmisseadme paigaldamisel jääb kõrgemaks kui soojuse 

tarbijahind hakkpuidul töötava seadme GFE-45 puhul, kuid on soodsam kui praegu kinnitatud 

soojuse piirhind.  

Majandusnäitajate arvutamisel on lähtutud sellest, et vaid osa soojust toodetakse gaasimootoriga 

koostootmisseadmega. Ülejäänud tippkoormuse soojus toodetakse olemasoleva maagaasikatlaga. 

Elektritoodangu puhul arvestame, et elekter müüakse Eesti Energia jaotusvõrku Nordpooli 

hinnaga, mis käesoleval aastal on olnud 32 €/MWh ja võrku müüdud elektritoodangu pealt saab 

toetust praegu elektrituruseaduses ette nähtud 32 €/MWh (elektri tootmine koostootmisseadmes, 

kasutades kütuseks maagaasi, ja kogu soojus tarbitakse ära kaugküttes). Tabelis 5.9 on esitatud 

põhilised majandusnäitajad maagaasil töötava koostootmisseadme kasutuselevõtmise kohta. 

 NPV (ingl net present value) ehk 20 aastaga saadav tulu;  

 IRR (ingl internal rate of reliability) ehk sisemine tulunorm; 

 tasuvusaeg. 

Tabel 5.9. Gaasimootoriga koostootmisseadme paigaldamise majanduslikud näitajad 

Näitaja Ühik 

1 gaasimootor 2 gaasimootorit 

Toetuseta 50% toetus Toetuseta 50% toetus 

Investeering tuh € 90 45 180 90 

NPV tuh € 161 204 139 224 

IRR % 22 43 14 28 

Tasuvusaeg aastat 7,2 3,6 11,3 5,7 
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Majandusnäitajate arvutamisel on arvestatud nii olukorda, kus kogu investeering on 

omafinantseering, kui ka võimalusega, et saab 50% KIK-i toetust. Maagaasi kütusena kasutavate 

kaugküttesüsteemide renoveerimisel on toetus sellises mahus küsitav, toetuse andmisel eelistatakse 

taastuvkütust. Nagu tabelist 5.9 näha, on esimese seadme puhul tasuvusaeg 7,2 aastat, 50% toetuse 

korral 3,6 aastat. Kahe seadme paigaldamisel on seadme aastane töötundide arv väiksem ja 

tasuvusaeg pikem – toetuseta 11,3 aastat, 50% toetusega 5,7 aastat.  

Võrreldes hakkpuidul töötava ja gaasimootoriga koostootmisseadme majandusnäitajaid, tuleb 

eelistada hakkpuidul töötavat koostootmisseadet. Lisaks parematele majandusnäitajatele on 

hakkpuidu kasutamisel väiksem ka keskkonda paisatav CO2 kogus. 

5.6. Mitme innovaatilise energialahenduse kooskasutamine 

Selles alapeatükis käsitletakse nii hakkpuidul töötava koostootmisseadme kui ka soojuspumba 

üheaegset kasutamist. Arvutustes on lähtutud ühest koostootmisseadmest GFE-45 ja 

soojuspumpadest võimsusega 100 kW, mis kataksid suvise soojuskoormuse. Talvise 

küttekoormuse saab katta olemasolevate maagaasikateldega.  

Põhiline efekt kahe süsteemi kooskasutamisel on see, et koostootmisseadmega toodetakse soojust 

ja elektrit. Toodetud odavat elektrit saab kasutada soojuspumba käitamiseks. Kasutada võib nii 

õhk-vesi- kui ka maakontuuriga soojuspumpasid. Õhk-vesisoojuspumbad ei vaja vaba pinnast 

soojuspumba maakontuuri paigaldamiseks, maakontuuriga soojuspump aga vajab. 

Tabel 5.10. Soojuse hind koostootmisseadme ja soojuspumba kooskasutamisel 

Tehniline näitaja Ühik GFE-45 Soojuspump Kokku 

Seadme võimsus kWe 45 30   

 
kWth 120 100 220 

Võimsus kokku kW 165     

Toodang ööpäevas kWhe 1 080     

 
kWhth 2 880 2 400 5280 

 
kWh 3 960     

Töötunde aastas tunnid 8 200 6 000   

Toodang aastas MWhe 369   173 

 
MWhth 984 600 1 584 

 
MWh 1353 600 1 953 

Seadme maksumus € 210 000 70 000 280 000 

Paigaldus, torustikud € 25 000 10 000 35 000 

Ehitus (hoone, kütuse ladu) € 25 000 10 000 35 000 

Kulum aastas (20 aastat) € 13 000 4 500 17 500 

Hooldus aastas € 8 217 2 000 10 217 

Hakkpuidu kütteväärtus MWh/m
3
 0,90   0,9 

Kütuse kulu m
3
/ööp 4,5   4,5 

 
kWh/ööp 4 050   4050 

Elektri kulu kW 2 30 32 

 
MWh 16,4 180 196,4 

Seadme kasutegur % 98%     

Kütuse kulu aastas m
3
 1 538   1 538 

Kütuse hind €/m
3
 11,8   11,8 

Kütuse maksumus €/aastas 18 143   18 143 

Elektri hind €/MWh 41 41 41 

Elektri maksumus € 672 7401 8 074 

Tootmiskulud kokku € 40 032 13 901 53 933 
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Toodetud energia omahind €/MWh 30 23 28 

Ettevõtte kasum 6% € 15 600 5 400 21 000 

Toodetud energia hind €/MWh 41 32 38 

50% toetusega energia hind €/MWh 30 21 28 

Koostootmisseadme GFE-45 ja 100 kW soojuspumba kooskasutamisel kujuneb soojuse 

omahinnaks 28 €/MWh. Kui arvestada soojusettevõtte kasumiks 6% investeeringu summast, on 

soojuse tootmishind 38 €/MWh. Kui investeeringuks saab 50% toetust, on toodetava energia 

lõpphind 28 €/MWh. Soojuspumba tööks saab kasutada koostootmisseadmega toodetud odavat 

elektrit, mistõttu on soojuspumbaga toodetava soojuse hind madal. Kuna koostootmisseadme 

elektritoodang on soojuspumba vajatavast suurem, saab ülejäänud elektrit kasutada katlamaja 

teiste seadmete käitamiseks, vähendades sellega katlamaja kulusid. Samuti võib üle jääva elektri 

müüa võrku ja saada selle eest seaduses ettenähtud toetust. 

Tabelis 11 on esitatud soojuse tarbijahind, arvestades, et osa soojust toodetakse hakkpuidul töötava 

koostootmisseadmega ja osa soojuspumbaga ning tippkoormuse soojus toodetakse endiselt 

olemasoleva maagaasikatlaga.  

Tabel 11. Soojuse tarbijahind koostootmisseadme ja soojuspumba kooskasutamisel 

Näitaja Ühik GFE-45 ja soojuspump 

Soojustarbimine kokku MWh 2 800 

Soojustoodang kokku MWh 3 300 

GFE-45 ja soojuspump MWh 1 584 

 

% 48 

Katlamaja MWh 1 716 

 

% 52 

Tarbijahind kokku €/MWh 55 

Tarbijahind toetusega kokku €/MWh 50 

Nagu näeme on kombineerides koostootmisseadet ja soojuspumpa, toodetava soojuse hind pisut 

odavam kui vaid koostootmisseadet kasutades. Kahe erineva seadme kasutamisel tarbime me 

põhilise osa koostootmisseadmega toodetud elektrist ära soojuspumba käitamiseks. Meil on küll 

kasutada odav elekter, kuid selle pealt, mis me kohapeal ära kasutame toetust ei maksta. Kuid 

soojuspumbaga toodetav soojus on sel juhul odav.  

Arvutame põhilised majandusnäitajad koostootmisseadme GFE-45 ja soojuspumba koos 

kasutamisel. 

Tabel 5.12. Majandusnäitajad koostootmisseadme GFE-45 ja soojuspumba kooskasutamisel 

Näitaja Ühik Omafinantseering 50% toetust 

Investeering tuh € 350 175 

NPV tuh € 750 915 

IRR % 25 48 

Tasuvusaeg aastat 6,4 3,2 

Selline kahe seadme kombineerimise tasuvusaeg on 6,4 ehk 3,2 aastat, kui toetust saab 50% 

investeeringu summast. Kui toetuse osa on väiksem, jäävad majanduslikud näitajad ja soojuse hind 

50% toetusega ja toetuseta arvutatud näitajate vahepeale. Kahe tootmisseadme kombineerimisel on 

tasuvusaeg pisut pikem kui ühe GFE-45 seadme kasutamisel. 

Vaid koostootmisseadme rakendamisel saab olulise kasumi elektri võrku müümisest. 

Koostootmisseadme ja soojuspumba koosrakendamisel ei saa kohapeal tarbitud elektri pealt 

toetust ja see vähendab üldist kasumit, kuid kahe seadme kooskasutamisel saab enda toodetud 

odavat elektrit kasutada soojuspumba käitamisel. Lõpptulemus ei olene niivõrd makstavast 

toetusest, mis võib uue elektrituruseaduse jõustumisel muutuda. Kahe erineva seadme kasutamine 

vähendab riske soojuse tootmishinnale. 
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5.7. Soojuse hinna võrdlus eri tehniliste lahenduste korral 

Alljärgnevalt käsitletakse soojuse tarbijahindasid erinevate arengukavas pakutud tehniliste 

lahenduste korral. Soojuse tarbijahinna arvutamisel on lähtutud sellest, et baaskoormuse katmiseks 

vajalik soojus toodetakse uute seadmetega ja tippkoormuse katmiseks vajalik soojus olemasolevate 

maagaasikateldega. 

Toodud soojuse hinnad on esialgsed. Need on arvutatud OÜ-lt Merirahu Võrgud saadud andmete 

ja konsultandi kogemuste põhjal ning võimaldavad võrrelda erinevaid tehnilisi lahendusi. Lõplikud 

soojuse hinnad on võimalik arvutada, kui on teada täpsed kulud, hinnad ja erinevate seadmete 

osakaal soojuse tootmises. 

Tabel 5.14. Soojuse tarbijahind erinevate tehniliste lahenduste korral 

Tehniline lahendus Ühik Üks seade  Teine seade 

Kinnitatud soojuse piirhind €/MWh 66,95 

 Soojuspump eramule €/MWh 49–57   

kaugküttevõrku €/MWh 58–61 

 Koostootmisseade GFE-45  €/MWh 60 68 

50% toetusega €/MWh 57 59 

Maagaasimootor €/MWh 59 60 

50% toetusega €/MWh 58 56 

GFE-45 ja soojuspump €/MWh 55   

50% toetusega €/MWh 50   

Tabeli 5.14 järgi on soojuse hind uute tehniliste lahenduste puhul odavam kui praegu Merirahu 

kaugküttepiirkonnale kinnitatud soojuse piirhind 66,95 €/MWh. Soojuspump kui lihtne tehniline 

seade on kõige kasulikum võtta kasutusele ühe eramu juures. Sel juhul ei lisandu toodetava 

soojuse hinnale kaugküttevõrgu kulusid ja kogu energia tarbitakse kohapeal.  

Kõige kallima energia saab, kui paigaldada gaasimootor ja jätkata maagaasi kasutamist. Arvutustes 

on lähtutud praegusest soodsast maagaasi hinnast. Kui maagaasi hind tõuseb endisele tasemele, 

tõuseb ka maagaasiga toodetava energia hind. Seetõttu peab olema ettevaatlik tehnilise 

lahendusega, mille puhul suureneb maagaasi tarbimine.  

Soodne on paigaldada hakkpuidul töötav koostootmisseade. Sellega väheneb maagaasi tarbimine 

ja toodetava soojuse hind sõltub vähem maagaasi hinna muutustest. Kõige soodsam on soojuse 

hind juhul, kui paigaldada maagaasil töötav koostootmisseade ja kasutada saadavat odavat elektrit 

soojuspumba käitamiseks. 

Soojuse lõpphindade arvutamisel on arvestatud nii võimalust, et kogu investeeringu maksumuse 

katab soojustootja, kui ka võimalust, et saadakse 50%list investeeringutoetust. Praeguses 

investeeringutoetuse määruses on ülempiir 300 000 eurot ühe soojuse tootmise seadme 

nominaalvõimsuse ühiku kohta MW-des. Selle määruse kohaselt pole võimalik innovaatiliste, kuid 

kalliste lahenduste korral maksta toetust 50%, vaid see jääb madalamaks. Väiksema toetuse korral 

tõuseb ka toodetava soojuse lõpphind ja jääb kahe toodud hinnataseme vahele. Oluline on leida 

võimalusi uute lahenduste investeeringute toetamiseks maksimaalsel võimalikul tasemel. 

5.8. Koostootmisseadme kasutamise mõju keskkonnale 

Hakkpuidul töötava koostootmisseadme kasutamisel väheneb maagaasi kasutamine. Sellega 

väheneb ka atmosfääri paisatava CO2 kogus. Hakkpuidu kui taastuvkütuse kasutamisel tekkiva 

CO2 kogust ei arvestata. Tabelis 5.15 on esitatud atmosfääri paisatava CO2 kogus ja saastetasu 

suurus erinevate tehniliste lahenduste kasutamise korral. 
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Tabel 5.15. Saastetasu maagaasi kasutamisel kütusena 

 

Tabelist 5.15 on näha, et kui soojuse tootmiseks kasutatakse hakkpuitu kütuseks kasutavat 

koostootmisseadet või soojuspumpasid, väheneb kasutatava maagaasi kogus ja seega ka atmosfääri 

paisatava CO2 kogus. Kui toota peaaegu pool vajalikust soojusest hakkpuidul töötava 

koostootmisseadmega või soojuspumbaga, kulub ka maagaasi palju vähem ja väheneb atmosfääri 

paisatava CO2 kogus. 

Kui kasutada soojuse ja elektri tootmiseks maagaasimootorit, suureneb maagaasi tarbimine, kuna 

lisaks vajaminevale soojusele toodetakse ka elektrit, kasutades kütusena maagaasi. Seetõttu 

suureneb ka atmosfääri paisatava CO2 kogus ja saastetasu.  

CO2 heitmete vähendamise seisukohast on otstarbekas paigaldada soojuse tootmiseks kaks GFE-

45 seadet või üks GFE-45 seade ja soojuspump. Sellega toodetakse suvine ja talvise baaskoormuse 

soojus, kasutades taastuvkütust, ning atmosfääri paisatava CO2 kogus ja vastavalt ka saastetasu 

väheneb peaaegu kaks korda. 

6. Soojuse hind, tarbijate maksevõime ja toetusmeetmed 

6.1. Kütuste ja soojuse hind 

Kütuste hind on muutlik kogu maailma, sealhulgas Eesti tarbijatele. Kütuste hinda mõjutab 

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

soojuse hind. Tabel 6.1 näitab toornafta
5
 ja olulisemate kütuste

6
 hindade muutumist viimase 

kümne aasta jooksul. 

Tabel 6.1. Kütuste hinnad 

 

Tabelist 6.1 on näha, et toornafta hind tõusis aastatel 2005–2012 kahekordseks ning on 2013.–

2015. aastatel langenud kaks korda. Toornafta hinna muutumine on mõjutanud ka kõigi teiste 

kütuste ja soojuse hinda. 

                                                 
5
 Toornafta Europe Brent Spot Price FOB; http://www.eia.gov/petroleum 

6
 Statistikaamet www.stat.ee 

Katlamaja

1 GFE-45 

seade

2 GFE-45 

seadet

Soojuspump  

200 kW

1 GFE-45 ja 

soojuspump

Soojuse kogutoodang MWh 3300 3300 3300 3300 3300 3300

   sh maagaasiga MWh 3300 2316 1776 1760 1716 4285

Katlamaja kasutegur % 92% 92% 92% 92% 92%

Kütuse tarbimine MWh 3587 2517 1930 1913 1865 5065

Maagaasi tarbimine tuh m³ 386 271 208 206 201 545

CO₂ heide t 721 506 388 384 375 1018

Saastetasu € 1441 1012 776 769 750 2036

Gaasi-

mootor 

Kütus Ühik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hakkpuit €/m³ 6,2 7,3 10,0 12,4 12,5 13,0 15,8 12,4 11,6 11,2

Maagaas €/tuhat m³ 109,9 145,4 240,7 248,9 283,4 312,8 369,7 370,4 373,2 335,1

Raske kütteõli €/t 296,6 317,4 385,9 288,2 282,8 472,0 565,4 491,0 453,9 437,0

Põlevkiviõli €/t 269,7 239,2 302,9 251,2 296,6 407,3 484,6 458,8 439,4 283,0

Kerge kütteõli €/t 509,7 504,2 646,3 441,9 444,4 651,6 693,9 726,2 687,0 550,5

Elektrienergia €/MWh 50,9 51,3 56,1 59,4 67,8 72,5 77,4 87,2 83,2 82,0

Soojus €/MWh 27,1 32,1 44,2 44,1 44,3 44,5 52,7 55,6 60,1 56,2

Toornafta USD/bbl 65,2 72,4 96,9 61,7 79,6 111,3 111,6 108,6 99,0 52,3
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Joonis 6.1. Kütuste ja soojuse hinnad 2006–2015 

Katlamaja soojuse hinnast on 30–70% kütuse maksumus. Seega sõltub väljastatava soojuse hind 

otseselt kütuse hinnast. Konkurentsiamet on igale kaugküttepiirkonnale kinnitanud piirhinna, 

millest kõrgema hinnaga ei tohi soojusettevõtja tarbijatele soojust müüa. Kui kütuse hind langeb, 

on soojuse müüja kohustatud arvutama soojuse hinna korrektsiooni vastavalt tegelikule kütuse 

hinnale. Kütuse hinna tõusmisel või teiste kulude põhjendatud suurenemisel on soojustootjal õigus 

taotleda Konkurentsiametilt kõrgema soojuse müügihinna kehtestamist.  

Arvestades maailmaturu toornafta hinna muutumist, on kõigi kütuste hinnad praegu madalseisus 

võrreldes paari aasta taguse ajaga (joonis 6.1). Vastavalt sellele on korrigeeritud ka soojuse 

hindasid. 

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonnale on Konkurentsiamet kinnitanud soojuse müügi piirhinna 

66,95 €/MWh. See on kõrgem Eesti keskmisest soojuse hinnast. Keskmisest hinnast odavam on 

mitmete hakkpuidul ja koostootmisjaamades soojust tootvate kaugküttevõrkude operaatorite 

soojuse hind. Eesti suurima soojustootja ASi Utilitas Tallinn soojuse müügihind oli septembris 

48,48 €/MWh. Oluline osa nende soojusest toodetakse hakkpuidul töötavas Väo 

koostootmisjaamas ning Iru jäätmeenergiaplokiga. 

6.2. Maagaasi ja soojuse hind Merirahu kaugkütte võrgupiirkonnas 

Maagaasi hind nii kogu maailmas kui ka Eesti tarbijatele on väga muutlik. Eelkõige sõltub 

maagaasil töötavate katlamajade soojuse hind Venemaalt ostetava maagaasi hinnast. Eestisse 

Venemaalt ostetava maagaasi hind on valemi alusel seotud maailmaturu vedelkütuse hinnaga, 

arvestades üheksa eelmise kuu keskmist vedelkütuse hinda. Selline pikaajalise keskmise 

arvutamine muudab maagaasi hinna stabiilsemaks ja lähiaja muutused on planeeritavad. Kaugemas 

perspektiivis kui üks aasta on maagaasi hinda raske prognoosida. Arveldused Venemaaga 

toimuvad dollari kursi alusel ning seetõttu sõltub Eestisse ostetava maagaasi hind ka euro ja USA 

dollari suhtest. Eestis lisandub maagaasi hinnale maagaasiaktsiis ja edastamise võrgutasu.  

Maagaasil töötava katlamaja soojuse hinnast on 50–70% maagaasi maksumus. Seega sõltub 

väljastatava soojuse hind otseselt maagaasi hinnast. Maagaasi lõpphind koosneb maagaasi hinnast, 

millele lisandub maagaasiaktsiis ja võrgutasu. Maagaasiaktsiis käesoleval aastal tõusis ja on 

33,77 € / 1000 m
3
. Maagaasi edastamistasu on Konkurentsiamet kinnitanud igale maagaasi 

võrgupiirkonnale eraldi ja see sõltub maagaasi müügimahust. Merirahu katlamaja saab maagaasi 

Tehnovõrkude Ehituse OÜ-le kuuluvatest maagaasivõrkudest ja nende võrgutasu on 90,36 € / 1000 

m
3
. See on üks kõrgemaid maagaasi võrgutasusid Eestis, moodustades peaaegu kolmandiku 

maagaasi lõpphinnast. Näiteks Eesti Gaasile kuuluva ASi Gaasivõrgud võrgutasu on kaks korda 

madalam ehk 43,06 € / 1000 m
3
.  
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Tabel 6.2. Maagaasi keskmine hind Merirahu gaasivõrgu piirkonnas 2016. aastal (9 kuud) 

Hinna komponent €/tuh m
3
 % 

Maagaasi hind 190,49 60,5 

Kütuseaktsiis 33,77 10,7 

Võrgutasu 90,36 28,7 

Maagaasi lõpphind 314,62 100,0 

Siit tulenevalt on Merirahu piirkonnas maagaasi lõpphind suhteliselt kõrge. Maagaasi enda hind on 

2016. aastal olnud alla 200 € / 1000 m
3
. Koos maagaasiaktsiisi ja võrgutasuga on Merirahu 

katlamaja 2016. aasta maagaasi keskmine lõpphind 315 € / 1000 m
3
. Maagaasi enda hind 190 € 

/ 1000 m
3
 moodustas lõpphinnast vaid 60% (tabel 6.2). Maagaasi hind 2015. aastal langes, kuid 

käesoleval aastal on hind stabiliseerunud (joonis 6.2). 

 
Joonis 6.2. Maagaasi lõpphind Merirahu katlamajas 2015.–2016. aastal 

Konkurentsiamet on kaugküttepiirkonnale kinnitanud soojuse piirhinna, millest kõrgema hinnaga 

ei tohi kaugküttevõrk tarbijatele soojust müüa. Kui maagaasi hind langeb, on soojuse müüja 

kohustatud arvutama soojuse hinna korrektsiooni vastavalt tegelikule maagaasi hinnale. Maagaasi 

hinna tõusmisel või teiste kulude põhjendatud suurenemisel on soojustootjal õigus taotleda 

Konkurentsiametilt soojusele kõrgema müügihinna kehtestamist.  

 
Joonis 6.3. Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojuse hind 

2015. aastal oli Konkurentsiamet Merirahu kaugkütte võrgupiirkonnale kinnitanud soojuse 

piirhinna 74,56 €/MWh. 2015. aasta jooksul maagaasi hind langes ja OÜ Merirahu Võrgud müüs 

üheksa kuud soojust korrigeeritud hinnaga 70,53 €/MWh. Seoses maagaasi hinna langusega 

korrigeeriti soojuse piirhinda ja 28. augustil 2015. aastal kinnitas Konkurentsiamet Merirahu 
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kaugküttepiirkonnas uueks soojuse piirhinnaks 66,95 €/MWh. OÜ Merirahu Võrgud müüb enda 

andmetel käesoleva aasta maist tarbijatele soojust korrigeeritud hinnaga 65,05 €/MWh (joonis 

6.3). 

Arvestades maailmaturu nafta hinna muutust on maagaasi hind stabiliseerunud. OÜ Merirahu 

Võrgud arvutab soojuse tegeliku müügihinna korrigeeritult vastavalt maagaasi muutuvale hinnale 

ja ka soojuse tegelik müügihind on stabiliseerunud. Suhteliselt madalat stabiilset soojuse hinda 

saab prognoosida vaid lähiperioodi kohta, milliseks aga kujuneb see pikema perioodi vältel, on 

raske prognoosida. 

Eesti energiamajanduse arengukavas ENMAK 2030 prognoositakse, et ilmselt püsib suhteliselt 

madal nafta hind mõnda aega ning hakkab taas tõusma ja stabiliseerub 4–5 aasta jooksul endisele 

tasemele. Samuti muutub siis maagaasi hind Eestis. Kui käesoleval ja ka järgmisel aastal on 

maagaasi hind madalseisus, siis seejärel hakkab hind ilmselt taas tõusma. 

Järelikult võib ka maagaasil töötavate katlamajade soojuse hind lähiajal püsida tarbijale meeldivalt 

madalseisus, kuid kaugemas perspektiivis hakkab see taas kerkima, tõustes 2014. aasta tasemele ja 

ilmselt üle sellegi. See sunnib juba praegu mõtlema, kuidas hoida soojuse hinda ka tulevikus 

kontrolli all. 

6.3. Tarbijate maksevõime 

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojuse tarbijad on suhteliselt maksevõimeline elanikkond. 

OÜ Merirahu Võrgud andmetel ei ole neil olnud probleeme kaugkütte arvete õigeaegse 

tasumisega. Samuti pole tarbijad tõstnud küsimust soojuse liiga kõrge hinna kohta. Tarbijad on 

huvitatud stabiilsest aastaringsest soojusvarustusest. 

6.4. Võimalikud toetused soojusmajanduse arendamiseks 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on planeerinud mitmeid toetusi ja abifonde 

kaugkütte ja energiamajanduse arendamiseks aastatel 2014–2020. Olulisemad neist on 

alljärgnevad. 

 Kaugküttemajanduse arendamine kogusummas 78 mln € 
 Kohalike omavalitsuste kaugküttesüsteemide arengukavade koostamine, toetussumma 0,5 mln 

€. Meede on avatud ja toetuse määr on kuni 90% arengukava maksumusest. Taotlusi võtab vastu ja 

toetusi annab välja KIK. 
 Investeeringutoetused kaugküttesüsteemide rekonstrueerimiseks, sh  
o soojuse tootmine 43 mln €; 
o soojuse edastamine, kaugküttevõrgud 27,5 mln €; 
Seda reguleerib majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016 määrus nr 3 „Kaugküttesüsteemide 

investeeringute toetamise tingimused“. Meede on avatud ja toetuse määr on kuni 50% 

abikõlblikest kuludest. Taotlusi võtab vastu ja toetusi annab välja KIK. 

 Üleminek lokaalküttele seal, kus soojusmajanduse arengukava põhjal pole otstarbekas jätkata 

kaugküttega, 7 mln €; 

Määrus on väljatöötamisel ja on praegu kooskõlastamisel ning Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi andmetel avaldatakse 2016. aasta jooksul. Taotlusi hakkab vastu 

võtma ja toetusi välja andma KIK. 

 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine 102 mln € 

Eesmärk on 2014–2020 renoveerida 40 000 majapidamist (eramut, korterit) ehk umbes 1000 

kortermaja. Toetus on suunatud kohalikele omavalitsustele ja korteriühistutele. Meede on avatud. 

Taotlusi võtab vastu ja toetust annab välja KredEx. 

 Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus 

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

taastuvate energiaallikate kasutamisele. Meede on avatud. Taotlusi võtab vastu ja toetust annab 

välja KredEx. 

Kaugküttesüsteemide (katlamajade ja kaugküttevõrkude) rekonstrueerimise toetusi annab välja 

KIK summas, mis on kuni 50% põhjendatud toetamisele kuuluvatest kuludest. Tegelik toetuse 

määr võib jääda madalamaks.  
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Toodud meetmed puudutavad praegu välja kuulutatud aruandeperioodi 2015–2020. Järgmiste 

perioodide kohta puuduvad praegu andmed, kuid arvestades Euroopa Liidu energiasäästupoliitikat, 

avatakse ka järgmistel perioodidel meetmed energiasäästu saavutamiseks. 

7. Majandushinnangud 

7.1. Eri tegurite mõju soojuse hinnale 

Katlamajas toodetava soojuse hinda mõjutavad mitmed hinnad ja tegurid: 

 maagaasi hind gaasikatlamajas; 

 soojustootmise maht; 

 kaugküttevõrgu soojuskadu; 

 hakkpuidu hind koostootmisseadme kasutamise korral; 

 investeeringu maksumus. 

Eri tegurite mõju analüüsil on põhinäitajatena arvestatud eelnevas arvutuses kasutatud suurusi: 

 maagaasi lõpphind 2016. aasta tasemel 300 € / 1000 m3; 

 soojuse tarbimine 2500 MWh (kaugküttevõrgus ei ole eramuid ning on olemasolevad ja uued 

korterelamud); 

 hakkpuidu hind 11,8 €/m3. 

 Analüüsil on iga arvutuse juures muudetud vaid ühte parameetrit, teised jäävad samaks. 

7.1.1. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale 

Alljärgnevalt on analüüsitud olukorda, kus baasvariandina katlamaja jätkab töötamist, kasutades 

kütusena maagaasi. Maagaasi hinna muutumist on käsitletud viimaste aastate tegeliku ja lähema 

kümne aasta võimaliku hinnamuutuse piirides (250–450 € / 1000 m
3
). 

Tabel 7.1. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale 

Maagaasi hind  Soojuse hind 

€ / 1000 m
3
 €/MWh 

250 57 

300 65 

350 72 

400 80 

450 88 

Tabelist 7.1 on näha, et maagaasi lõpphinna 300 € / 1000 m
3
 juures on soojuse hind 65 €/MWh. 

Maagaasi hinna mõju hindamisel võib eeldada, et katlamaja püsikulud ja soojuskadu 

kaugküttevõrgus jäävad samaks. Kui maagaasi hind langeb, vähenevad kütusekulud ja samade 

püsikulude juures soojuse hind langeb. Maagaasi hinnaga 250 € / 1000 m
3
 on soojuse hind 

57 €/MWh. Kui maagaasi hind tõuseb kuni 400 € / 1000 m
3
-ni, on soojuse hind 80 €/MWh. Sellise 

hinnatõusu võimalusega peab arvestama ja planeerima uusi lahendusi, et toota soojust soodsama 

hinnaga.  
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Joonis 7.1. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale 

Tabelist 7.1 ja jooniselt 7.1 on näha, et jätkates töötamist, kasutades kütusena vaid maagaasi, on 

kütuse hinnal suur mõju soojuse hinnale. Sellega tuleb arvestada siis, kui kogu soojusvarustus 

jätkub vaid maagaasikatlamajas ja maagaasi hind tõuseb. 

7.1.2. Soojustarbimise ja -tootmise mahu mõju soojuse hinnale 

Seoses eramute eraldamisega kaugküttevõrgust ja uute korterelamute ühendamisega 

kaugküttevõrku muutub ka soojuse tarbimine ja tootmine. 2015. aastal oli Merirahu 

kaugküttevõrgu soojuse tarbimine 2944 MWh ja tootmine 4095 MWh. Eramute ja vana 

kaugküttetorustiku eraldamisel kaugküttevõrgust väheneb soojuse tarbimine peaaegu kaks korda. 

Uute korterelamute ühendamise korral tarbimine suureneb, kuid ei saavuta endist taset ja jääb 

400–500 MWh väiksemaks kui praegune tarbimine. Kaugkütte tarbimine on siis 2500 MWh ning 

katlamaja toodang 15% soojuskao juures praegustel tingimustel 3000 MWh. Tabel 7.2 kujutab 

tarbimise muutumise mõju soojuse hinnale, kui soojuse tootmist jätkatakse gaasikütusel töötavas 

katlamajas.  

Tabel 7.2. Tootmismahu muutuse mõju soojuse hinnale 

Soojuse tarbimine Soojuse hind 

MWh €/MWh 

1500 71,25 

2000 63,75 

2500 59,25 

3000 56,25 

3500 54,11 

4000 52,50 

Nagu on näha tabelist 7.2 ja jooniselt 7.2, on tarbimise ja samal ajal tootmismahu muutuse mõju 

soojuse hinnale märkimisväärne. Eriti annab see tunda tarbimise vähenemisel. Kui eraldada 

eramud kaugküttevõrgust, väheneb soojuse tarbimine ja katlamaja toodang oluliselt ning sellega 

tõuseb ka soojuse hind. Seetõttu on oluline ühendada uued korterelamud kaugküttevõrku.  

 
Joonis 7.2. Tootmismahu muutuse mõju soojuse hinnale 

Tootmismahu muutumise hinnangu puhul on arvestatud, et vana kaugküttevõrk on 

kaugküttevõrgust eraldatud ja soojuskadu kaugküttevõrgus on 15%. 

Kui võtta kasutusele hakkpuidul töötav koostootmisseade, mõjutab tootmismaht samuti suurel 

määral soojuse hinda. Soojuse lõpphinna tase on vaid pisut madalam, kuid tootmismahu mõju 

hinnale on analoogne sellega, kui kasutada kütuseks vaid maagaasi. 
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7.1.3. Soojuskao mõju soojuse hinnale 

2015. aastal oli keskmine soojuskadu Merirahu kaugküttevõrgus 28%. Arvutamisel on lähtutud 

olukorrast, kus eramud ja vana kaugküttetorustik on kaugküttevõrgust eraldatud ning 

kaugküttevõrku on ühendatud uued ehitatavad korterelamud Vabaõhumuuseumi tee 20. Sel juhul 

on plaaniline soojuse tarbimine 2500 MWh. Tabelis 7.3 on näidatud, kuidas mõjutab soojuse hinda 

soojuskao vähenemine. 

Tabel 7.3. Soojuskao mõju soojuse hinnale 

Soojustoodang 

Suhteline 

soojuskadu Soojuse hind 

MWh % €/MWh 

2778 10 56,96 

2941 15 59,25 

3125 20 61,83 

3333 25 64,75 

3571 30 68,09 

 
Joonis 7.3 Soojuskao mõju soojuse hinnale 

Nagu on näha tabelist 7.3 ja jooniselt 7.3, mõjutab soojuskao vähenemine soojuse hinda. Kui 

soojuskadu sama soojustarbimise juures (2500 MWh) väheneb, väheneb ka katlamaja 

soojustoodang ja soojuse hind, kuna rohkem soojust kasutatakse kasulikult ära. Kui suhteline 

soojuskadu praeguselt 28%lt väheneks 12–15%le, langeks soojuse hind 8–9 €/MWh võrra. 

Kui eraldada kaugküttevõrgust eramud ja vana kaugküttetorustik, kuid uusi tarbijaid ei lisandu, 

väheneb nii soojuskadu kui ka soojuse tarbimine ja katlamaja toodang suurel määral. Siin 

mõjutavad soojuse hinda vastassuunas korraga kaks tegurit – soojustoodangu vähenemine ja 

soojuskao vähenemine. Soojustoodangu vähenemise mõju on suurem. Kui soojuse tarbimine on 

1500 MWh (vaid praegu ühendatud korterelamute tarbimine) ja kaugküttevõrgu suhteline 

soojuskadu 15%, on vajalik soojustoodang 1765 MWh. Soojuse hind tõuseb praegusega võrreldes 

ja selleks kujuneb 71,25 €/MWh. Et stabiliseerida soojuse hinda, on oluline ka uued elamud 

kaugküttevõrku ühendada.  

7.1.4. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

Arvutades hakkpuidu hinna ja investeeringu mõju soojuse hinnale, on võetud aluseks olukord, kus 

paigaldatakse uus hakkpuitu kütuseks kasutav seade GFE-45. Hakkpuidu hinna muutumist on 

käsitletud viimaste aastate tegeliku ja lähiaastate võimaliku hinnamuutuse piirides (12–18 €/m
3
). 

Võimalik soojuse lõpphind on arvutatud kolme lahenduse kohta: katlamajja on lisaks 
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olemasolevatele kateldele paigaldatud kas üks GFE-45 koostootmisseade ja 100 kW soojuspump, 

üks GFE-45 seade või kaks GFE-45 seadet. Iseloomustamaks koostootmisseadme paigaldamise 

efektiivsust ja mõju kogu kaugküttevõrku toodetava soojuse hinnale, on alltoodud tabelis esitatud 

soojuse tarbijahind. Sealjuures on arvestatud kõikide kuludega: soojuse ja elektri tootmine 

koostootmisseadmes, soojuse tootmine katlaga ja soojuskaod kaugküttevõrgus. 

Tabel 7.4. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

Hakkpuidu hind 

Soojuse hind 

GFE-45 ja 

soojuspump 

GFE 45; 

1 tk 

GFE 45; 

2 tk 

€/m
3
 €/MWh €/MWh €/MWh 

12 55,4 60,5 68,6 

15 57,0 61,2 70,5 

18 58,4 62,9 72,3 

Tabelist 7.4 ja jooniselt 7.4 on näha, kuidas kütuse hind mõjutab toodetud energia lõpphinda, kui 

paigaldada koostootmisseade GFE-45 ja kasutada kütusena hakkpuitu. Kahe seadme GFE-45 

paigaldamisel on toodetava soojuse hind kõrgem, kuna teine seade on vähem koormatud. 

Hakkpuiduga on kütuse hinna mõju väiksem kui kütusena maagaasi kasutamisel. Hakkpuidu kui 

kohaliku kütuse hind on stabiilsem ja aitab stabiliseerida ka soojuse hinda. Ühe-kahe hakkpuidul 

töötava koostootmisseadme paigaldamine on otstarbekas ka muutuva hakkpuidu hinna korral.  

 
Joonis 7.4. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

7.1.5. Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 

Investeeringu mõju soojuse tootmishinnale arvutame olukorrale, kui paigaldatakse uus hakkpuitu 

kütuseks kasutava seade GFE-45 või koos sellega ka soojuspump. Seadme GFE-45 puhul on teada 

seadme valmistaja hind 210 000 €. Paigaldamisega seotus kulud on hinnangulised põhinedes 

konsultandi kogemustele. Tegelik hind selgub hankekonkursil ja võib erineda esialgsest ±25%. 

Arvestuslik madalaim investeeringu koguhind 150 000 € on võimalik siis, kui kuni 50% 

investeeringust saab toetust. Hakkpuidu hinnaks arvestame keskmise hinna 11,8 €/m
3
. Arvutame 

võimaliku soojuse tarbijahinna, kui on paigaldatud üks GFE-45 seade või GFE-45 seade ja 100 

kW soojuspump. Iseloomustamaks koostootmisseadme paigaldamise efektiivsust, arvutame 

soojuse tarbijahinna.  

Tabel 7.5. Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 

Investeering 
Soojuse hind 

GFE-45 ja soojuspump GFE-45 1 seade 

€ €/MWh €/MWh 

150 000 48,6 56,3 
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200 000 50,3 57,5 

250 000 52,0 58,8 

300 000 53,7 60,0 

350 000 55,4 61,2 

400 000 57,2 62,4 

Tabelist 7.5 ja jooniselt 7.5 on näha, et soojuse hinda mõjutab suurel määral investeeringu 

maksumus. Eriti oluline on mõju investeeringu kallinemise korral. Vaid koostootmisseadme GFE-

45 paigaldamisel on investeeringu mõju väiksem, kuna investeering on väiksem ja seade toodab 

vaid 30% vajaminevast soojusest ning ülejäänu toodetakse gaasikatlaga, mille soojuse hind siinses 

arvutuses on stabiilne.  

Koostootmisseadme ja soojuspumba paigaldamise korral on investeeringu mõju suurem, sest siis 

toodetakse 47% soojusest koostootmisseadme ja soojuspumbaga ning gaasikatlaga toodetava 

soojuse osa on väiksem. 

Soodsa investeeringu maksumuse saamiseks on oluline korraldada hakkpuidul töötava 

koostootmisseadme paigaldamiseks hankekonkurss ja selgitada soodsaim pakkuja. Samuti tuleb 

taotleda maksimaalset toetust hakkpuidul töötava koostootmisseadme paigaldamiseks. 

 
Joonis 7.5. Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 

Majandushinnangute kokkuvõtteks võib öelda, et toodetava soojuse hinda mõjutavad 

märkimisväärselt nii kütuse maksumus, tootmismaht, soojuskadu kui ka investeeringu maksumus. 

Hakkpuidul töötava koostootmisseadme kasutuselevõtmisel väheneb kütuse maksumuse osa 

toodetava energia hinnas ja kütuse hinna muutus mõjutab vähem energia hinda. 

Analüüs näitab ka, et majanduslikult on otstarbekas võtta kasutusele soojuse baaskoormuse 

katmiseks hakkpuitu kütuseks kasutav koostootmisseade GFE-45 või paigaldada lisaks 

soojuspump võimsusega 100 kW. Sellega on võimalik tulevikus tagada stabiilsem soojuse hind. 

8. Ettepanekud soojuse säästmiseks 
Veelgi tähtsam kui soojuse hinna stabiliseerimine on hoonete soojustarbimise vähendamine. 

Sellega vähenevad hoonete ülalpidamise kulud ja elanikud peavad soojusvarustuse eest vähem 

maksma. Merirahu piirkonnas on hoonete ehitamisel ja soojustamisel tehtud head tööd ja enamik 

kaugkütet kasutavatest hoonetest on ehitatud soojussäästlikuna. 

Mõne hoone soojuse eritarbimine on keskmisest palju kõrgem. Kahes ühesuguse projekti järgi 

ehitatud 40 korteriga korterelamus erineb soojuse eritarbimine 1,75 korda: Merirahu tn 6 soojuse 

eritarbimine on 49,5 kWh/m
2
, kuid Paljandi tn 2b soojuse eritarbimine on 86,1 kWh/m

2
. Samuti on 

mõne eramu soojustarbimine keskmisest palju suurem, ulatudes kuni 200 kWh/m
2
-ni (Merirahu tn 

30, Merirahu tn 85). Need hooned vajavad lisasoojustamist. 

Energiasäästu seisukohast on väga oluline hooned soojustada ja renoveerida ning järgida uute 

hoonete ehitamisel säästliku energiakasutuse põhimõtteid. Hoonete energiatõhususe 

miinimumnõuete
7
 kohaselt ei tohi 2020. aastast ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete energia 

                                                 
7
 Majandus- ja taristuministri 3. juuni 2015 määrus nr 55 „Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded“. 
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kogutarbimist (kütus, soojus ja elekter summaarselt) iseloomustav energiatõhususarv ületada 160 

kWh/(m
2
·a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususe arv olla kõrgem kui 210 kWh/(m

2
·a).  

Veelgi rangemad nõuded esitatakse korterelamute renoveerimisele ja uute elamute ehitamisele. 

Uute korterelamute energiatõhususarv ei tohi ületada 150 kWh/(m
2
·a) ning renoveeritavate 

hoonete energiatõhususarv ei tohi olla kõrgem kui 180 kWh/(m
2
·a). Uued elamud peavad vastama 

vähemalt energiatõhususe klassile D ja renoveeritavad elamud energiatõhususe klassile E. Neid 

nõudmisi tuleb arvestada olemasolevate hoonete renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel. 

Alates 2019. aastast peab uute ehitatavate riigi või kohaliku omavalitsuse kasutuses või omandis 

olevate hoonete energiatõhususarv vastama liginullenergiahoonetele seatud piirväärtustele. 

Elamutele hakkab see nõue kehtima alates 2021. aastast. Sellega peab arvestama uute hoonete 

ehitamisel ka Merirahu asumis. 

Hoonete energiatõhususe miinimumnõuetes on määratud kindlaks ka hoonete välispiiretele 

esitatavad nõuded. Elamute välisseinte soojusläbivus ei tohi olla kõrgem kui 0,12–0,22 W/(m·K) 

ning akende ja uste soojusläbivus 0,6–1,1 W/(m·K). See eeldab, et välisseinte soojustuskihi paksus 

on vähemalt 150–200 mm ning aknaid on kahe- või kolmekordse klaaspaketiga, ning seab kõrged 

tehnilised nõudmised hoonete renoveerimisele ja uute hoonete ehitamisele. Kõrged tehnilised 

nõudmised tagavad energia säästliku kasutamise.  

Vajalik on, et linn toetab administratiivselt ja teavitab korteriühistuid ning eramaja omanikke 

võimalustest KredExi toetusel tehtavate hoonete soojustamisest, toetuse taotlemise ja 

ettevalmistamise korrast ja võimalustest. Käesoleval ajal on mõnede hoonete soojustarbimine 

kõrge. Kui kõik tarbijad soojustavad oma hooned, seadistavad kaugküttesüsteemid ja rakendavad 

abinõud soojuse säästmiseks, tagab see kaugküttepiirkonna korterelamute energia tarbimise üldise 

vähenemise 1–2 % aastas ehk kuni 20–40 MWh aastas. 

9. Soovituslik tegevuskava 
1. Merirahu elamurajooni eramud, kui kaugkütte jaoks mittejätkusuutlikud tarbijad viia välja 

kaugküttesüsteemist ja soovitada neil kasutusele võtta individuaalne küte või soojuspumbad. 

2. Koos eramute kaugküttest väljaviimisega lülitada tööst välja ka vana kaugküttevõrk.  

3. Muuta Merirahu kaugküttepiirkonna piire ja viia eramud välja kaugkütte võrgupiirkonnast.  

4. Kaugküttest lahutatavates eramutes soovitada individuaalset keskkütet või soojuspumpade 

kasutuselevõtmist. 

5. Ühendada kaugküttesse lisaks olemasolevatele korterelamutele ka uued Vabaõhumuuseumi tee 

20 ehitatavad korterelamud. 

6. Soovitada hakkpuidul töötava 1–2 koostootmisseadme GFE-45 paigaldamist kaugküttevõrgu 

soojusvarustuseks või koos sellega soojuspumpade kasutusele võtmist Merirahu elamurajooni 

kaugküttepiirkonna suviseks ja talviseks baassoojusvarustuseks. 

7. Kaugküttevõrkude soojuskao vähendamiseks kaaluda katlamaja ümberpaigutamist tarbijatele 

lähemale, näiteks pumpla territooriumile Paljandi 1. 

10. Järeldused ja ettepanekud 

10.1. Praegune olukord 

1. Merirahu kaugküttepiirkond paikneb Vabaõhumuuseumi tee ja Kopli lahe vahelisel alal 

vabaõhumuuseumist kuni Nooda tänavani ja on kindlaks määratud Tallinna Linnavolikogu 27. mai 

2004. a määrusega nr 18. 

2. Merirahu kaugküttepiirkonnas on 70 eramut ja 5 korterelamut. 

3. Soojuse tootmiseks on aadressil Merirahu tn 55 maagaasil töötav kahe Viessmanni katlaga 

katlamaja, mille koguvõimsus on 2870 kW. 

4. Viimaste aastatega on soojuse tarbimine Merirahu kaugküttepiirkonnas vähenenud, kuna 

mitmed eramud on võtnud kasutusele kohaliku kütte. 2015. aastal oli katlamaja soojustoodang 

4095 MWh ja soojustarbimine 2944 MWh. 

5. Kogu maaalune kaugküttevõrk on eelisoleeritud torudest. Vana 2001. aastal rajatud 

kaugküttetorustik (3150 m) on tehniliselt halvas seisukorras; uus paralleelne 2005. aastal rajatud 
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kaugkütte magistraaltorustik (850 m) on heas olukorras. Kaugküttevõrgu soojuskadu on suur – 

2015. aastal oli suhteline soojuskadu 28%. 

6. Kaugküttevõrgu keskmine tarbimise erikoormus on väike – 0,74 MWh/m. Sellisel kujul ei ole 

kaugküttevõrk jätkusuutlik. 

10.2. Edasised arengud 

1. Otstarbekas on eramud eraldada kaugküttest ja viia nad üle kohalikule küttele, kasutades 

individuaalseid katlamajasid või soojuspumpasid. 

2. Lõpetada vana, tehniliselt halvas seisukorras oleva kaugküttetorustiku kasutamine. 

3. Ühendada kaugküttevõrku ka uued Vabaõhumuuseumi tee 20 ehitatavad korterelamud. 

4. Pärast neid muudatusi on soojustarbimine Merirahu kaugküttevõrgus 2500 MWh ja soojuskadu 

10–15%. Kaugküttevõrgu soojuslik erikoormus on siis 1,2 kW/m ja tarbimise erikoormus 2,6 

MWh/m, mis on hea tulemus. 

5. Tehniliselt ja majanduslikult on otstarbekas võtta kasutusele 1–2 hakkpuitu kütuseks kasutavat 

koostootmisseadet, millega rahuldada soojustootmise baaskoormus.  

6. Suurendamaks taastuvkütuse osa soojuse tootmises, on otstarbekas paigaldada hakkpuidul 

töötav koostootmisseade ja sellega toodetud odavat elektrit kasutades paigaldada soojuspump 

kaugküttevõrku soojuse tootmiseks.  

7. Soovitatav on kaaluda katlamaja ümberpaigutamist korterelamute lähedusse, näiteks pumpla 

krundile Paljandi tn 1. Sellega väheneb kaugküttevõrgu soojuskadu ja pareneb veelgi 

kaugküttevõrgu erikoormus. 
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Lisa lisa 1. Merirahu kaugküttevõrgu soojustarbijad  

 

 
 

Aadress Aasta Aasta Aasta Aasta       Korruseid Suletud Hoone Erisoojus- 

 2012 2013 2014 2015 Keskmine Vähenemine Ehitatud Energiamärgis Kortereid netopind maht tarve 

 Tarbimine Tarbimine Tarbimine Tarbimine             

 MWh MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   % aasta klass  aasta    m
2
 m

3
 kWh/m

2
 

Sisenenud 5057,50 4734,70 4434,20 3938,20 4541,15 -1119,30 -22,1%  

Paljandi 2-A 247,30 207,30 206,00 214,40 218,75 -32,90 -13,3% 2006 C 2011 4 22  1830 6178 119,5 

Paljandi 2-B 377,60 345,00 347,50 347,00 354,28 -30,60 -8,1% 2006 C 2011 4 40  4114 14538 86,1 

Merirahu 4 465,30 439,80 466,00 473,90 461,25 8,60 1,8% 2007 C 2010 4 58  5776 20124 79,9 

Merirahu 2 232,50 217,20 218,90 205,50 218,53 -27,00 -11,6% 2007 D 2010 4 22  2046 7519 106,8 

Merirahu 6 169,40 215,10 236,40 212,60 208,38  0,0% 2013 B 2012 4 40  4209 15070 49,5 

Vabaõhum.22 ilusalong 22,80 16,20 10,30 14,70 16,00 -8,10 -35,5% 2004 -   2  165 560 97,0 

Vabaõhum.22 elumaja 81,90 74,50 68,40 60,50 71,33 -21,40 -26,1%  -   1  136 875 524,4 

Tehnovõrkude Ehituse p 15,50 7,50 0,00 0,00 5,75 -15,50 -100,0%          

Kokku kortermajad 1612,30 1522,60 1553,50 1528,60 1554,25 -83,70 -5,2%       18276 64864  

Keskmine kortermaja 298,42 284,88 294,96 290,68 292,24 -7,74 -2,6% 2008  2011    3595,0 12685,8 88,4 

Merirahu 9 75,70 79,00 65,30  55,00 -75,70 -100,0% Ehitamisel    2  446 1152 123,3 

Merirahu 10 92,10 76,70 50,40 38,60 64,45 -53,50 -58,1% 2013    2  494 1229 130,5 

Merirahu 11 29,10 25,90 21,90 19,60 24,13 -9,50 -32,6% 2010 D 2010  2  319 923 75,6 

Merirahu 13 35,00 39,30 40,00 37,80 38,03 2,80 8,0% 2012    2  317 1147 120,0 

Merirahu 14 37,20 40,80 40,30 35,90 38,55 -1,30 -3,5% 2010 D 2005  2  274 1229 140,7 

Merirahu 16 12,80 18,60 16,70 11,80 14,98 -1,00 -7,8% 2008    2  222 1209 67,5 

Merirahu 17 34,40 28,40 31,00 30,20 31,00 -4,20 -12,2% 2006    2  180 807 172,2 

Merirahu 21 40,00 33,90 35,50 33,00 35,60 -7,00 -17,5% 2012    2  264 950 134,8 

Merirahu 22 53,20 41,40 27,60 0,00 30,55 -53,20 -100,0% Ehitamisel    2  306 1113 99,8 

Merirahu 23        2011 C 2011  2  195 615 0,0 

Merirahu 24 17,40 8,70 2,70 0,20 7,25 -17,20 -98,9% 2013 A 2011  2  377 1545 19,2 

Merirahu 25 23,40 17,50 18,80 15,50 18,80 -7,90 -33,8% Ehitamisel    2  216 649 87,0 

Merirahu 26 45,30 0,00 0,00 0,00 11,33 -45,30 -100,0% 2009    2  302 1340 37,5 

Merirahu 27 27,80 20,60 19,30 11,60 19,83 -16,20 -58,3% 2013 A 2010  2  220 1236 90,1 

Merirahu 28 67,30 53,80 0,70 0,60 30,60 -66,70 -99,1% 2007    2  458 1667 66,8 
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Merirahu 29 27,50 21,20 12,40 15,90 19,25 -11,60 -42,2% 2007    2  258 775 74,6 

Merirahu 30 48,40 45,70 55,90 60,20 52,55 11,80 24,4% 2010 D 2008  2  269 1500 195,4 

Merirahu 31 27,80 21,50 17,20 20,70 21,80 -7,10 -25,5% 2010 D 2010  2  238 1113 91,6 

Merirahu 32 35,30 34,30 32,30 27,30 32,30 -8,00 -22,7% 2010 C 2006  2  273 1085 118,3 

Merirahu 33 27,90 25,00 19,70 13,10 21,43 -14,80 -53,0% 2009    2  197 523 108,8 

Merirahu 34  31,80 33,40 30,30 31,83 -1,50 -4,7% Ehitamisel    2  544 2411 58,5 

Merirahu 35 3,90 0,20 0,30 0,20 1,15 -3,70 -94,9% 2007    2  214 816 5,4 

Merirahu 36 34,50 32,10 31,70 27,20 31,38 -7,30 -21,2% 2009    2  312 1497 100,6 

Merirahu 37 9,00 6,00 9,60 5,60 7,55 -3,40 -37,8% 2008    2  242 1096 31,2 

Merirahu 38 34,50 30,10 18,10 9,00 22,93 -25,50 -73,9% 2010 C 2012  2  293 1436 78,2 

Merirahu 40 64,20 49,90 38,60 41,20 48,48 -23,00 -35,8% 2014    2  271 1022 178,9 

Merirahu 41 38,80 35,80 37,50 24,90 34,25 -13,90 -35,8% 2008    2  276 1396 124,1 

Merirahu 42 68,10 59,30 58,70 51,10 59,30 -17,00 -25,0% 2007    2  298 953 199,0 

Merirahu 43 32,00 30,40 30,60 28,20 30,30 -3,80 -11,9% Ehitamisel    1  226 897 134,1 

Merirahu 44 
32,30 10,80 5,50 5,20 13,45 -27,10 -83,9% 2008 

   
2 

 
252 1012 53,4 

Merirahu 45     

Merirahu 47 13,70 8,00 4,40 7,20 8,33 -6,50 -47,4% Ehitamisel    2  249 1215 33,4 

Merirahu 48 42,10 47,90 31,70 0,10 30,45 -42,00 -99,8% 2007    2  289 1140 105,4 

Merirahu 49 23,70 14,80 18,10 22,80 19,85 -0,90 -3,8% 2006    2  173 745 114,7 

Merirahu 50        2012 C 2009  2  275 1088 0,0 

Merirahu 51 30,80 22,70 1,50 2,20 14,30 -28,60 -92,9% 2009 C 2016  2  293 1249 48,8 

Merirahu 52        2014    2  229 1000 0,0 

Merirahu 54 37,20 35,90 36,00 33,70 35,70 -3,50 -9,4% Ehitamisel C 2011  2  244 1135 146,3 

Merirahu 57        2014 A 2012  2  304 1393 0,0 

Merirahu 58 34,90 28,80 19,40 0,00 20,78 -34,90 -100,0% Ehitamisel    2  313 1210 66,4 

Merirahu 59 60,70 57,30 41,80 20,20 45,00 -40,50 -66,7% 2009    2  254 1260 177,2 

Merirahu 60 45,30 39,30 31,50 30,80 36,73 -14,50 -32,0% 2015    2  325 1324 113,0 

Merirahu 61 35,80 30,10 42,00 40,90 37,20 5,10 14,2% 2011 C 2008  2  282 1045 131,9 

Merirahu 62   11,10 10,40 10,75 -0,70 -6,3% 2015 C 2013  2  218 922 49,3 

Merirahu 63 62,30 54,40 55,10 48,30 55,03 -14,00 -22,5% 2015    2  230 1231 239,2 

Merirahu 64 47,20 44,60 48,90 46,90 46,90 -0,30 -0,6% 2008    2  265 1142 177,0 

Merirahu 65        2012 D 2010  2  239 1068 0,0 

Merirahu 66 41,80 35,80 37,90 33,90 37,35 -7,90 -18,9% 2007    2  223 1012 167,5 

Merirahu 68 65,50 52,50 44,00 29,00 47,75 -36,50 -55,7% 2009    2  368 1429 129,8 

Merirahu 69 30,70 16,20 5,90 0,00 13,20 -30,70 -100,0% 2010 C 2008  2  264 1295 50,0 

Merirahu 70 1,10 1,80 3,70 3,00 2,40 1,90 172,7% 2012 C 2011  2  265 1080 9,1 

Merirahu 71A 25,80 15,50 17,90 18,30 19,38 -7,50 -29,1% 2009    2  267 1016 72,6 

Merirahu 71B 15,90 13,50 13,60 8,50 12,88 -7,40 -46,5%          

Merirahu 72 49,10 41,70 39,00 43,50 43,33 -5,60 -11,4% Ehitamisel    2  349 1649 124,1 

Merirahu 73        2013 C 2011  2  326 1368 0,0 

Merirahu 74 7,30 3,20 0,90 0,30 2,93 -7,00 -95,9% 2008    2  414 2595 7,1 

Merirahu 75 38,10 38,40 31,60 31,30 34,85 -6,80 -17,8% 2005    2  209 799 166,7 
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Merirahu 76 7,70 4,40 13,90 6,30 8,08 -1,40 -18,2% 2010 D 2008  3  1018 3676 7,9 

Merirahu 78 81,20 71,10 71,10 68,70 73,03 -12,50 -15,4% Ehitamisel    2  452 1902 161,6 

Merirahu 77  48,90 1,40 0,00 16,77 -48,90 -100,0% 2014 C 2013  2  551 1942 30,4 

Merirahu 79 46,40 37,10 0,00 0,00 41,75 -46,40 -100,0% 2012 A 2006  2  301 675 138,7 

Merirahu 80 18,60 36,20 35,60 32,40 30,70 13,80 74,2% 2012 A 2010  2  438 1825 70,1 

Merirahu 80A 30,50 64,60 64,70 61,00 55,20 30,50 100,0%          

Merirahu 81 40,10 44,50 45,70 46,30 44,15 6,20 15,5% 2015    2  329 1295 134,2 

Merirahu 85 75,90 71,40 68,00 67,40 70,68 -8,50 -11,2% 2004    2  344 1192 205,5 

Merirahu 92 62,60 58,30 55,90 48,90 56,43 -13,70 -21,9% 2012 E 2012  2  337 1492 167,4 

Merirahu 94        Ehitamisel B 2013  2  270 1082 0,0 

Merirahu 83        2016 C 2016  2  252 1573 0,0 

Merirahu 67                 

Merirahu 20        Ehitamisel B 2013  2  270 992 0,0 

Tarbitud eramud 2146,90 1957,60 1664,00 1357,20 1819,83 -789,70 -36,8%          

Tarbitud kokku 3759,20 3480,20 3217,50 2885,80 3374,08 -873,4 -23,2%          

Keskmine eramud 38,34 33,75 28,20 23,40 30,84 -14,94 -39,0% 2010  2010   2 306 1248 90,34 

Märkus: 32 eramaja pole veel paigaldanud soojuspumpa, 7 eramaja on veel ehitamata, kuid meile teada olevalt neil pole plaanis soojusvõrguga liituda. 
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Lisa lisa 2. Merirahu kaugküttevõrgu soojuse tarbimine  

 

 
 

aasta jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets kokku 

NA KP 647 612 562 389 221 96 38 58 183 339 474 601 4220 

2012 588,8 559,0 431,6 318,2 158,9 95,4 63,4 73,6 144,2 311,7 423,5 661,2 3829,5 

2012 KP 674 725 520 377 183 132 23 62 143 339 413 732 4323 

2012 NA 568,3 483,9 460,2 325,9 175,8 95,4 63,4 73,6 162,9 311,7 474,6 556,7 3752,4 
              

2013 592,2 482,6 553,9 278,8 163,1 77,5 73,0 70,5 123,7 273,4 351,6 418,9 3459,2 

2013 KP 664 542 711 415 160 38 14 35 149 296 377 453 3854 

2013 NA 578,9 535,4 453,3 265,9 197,2 77,5 73,0 70,5 135,1 302,4 423,1 531,7 3644,1 
              

2014 584,9 434,7 355,0 258,4 169,1 104,8 68,7 68,5 107,0 260,2 372,0 434,0 3217,3 

2014 KP 733 478 466 350 218 136 15 49 133 335 456 537 3906 

2014 NA 525,7 533,9 411,5 278,2 170,3 104,8 68,7 68,5 116,9 262,3 383,5 476,1 3400,6 
              

2015 451,5 382,7 367,6 273,5 179,0 105,3 79,2 69,3 118,9 261,0 301,6 354,5 2944,1 

2015 KP 554 470 443 357 223 105 45 35 120 342 366 428 3488 

2015 NA 513,1 472,8 443,6 290,4 178,2 105,3 79,2 69,3 136,9 259,5 365,6 463,6 3377,4 
              

2016 611,6 400,4 382,5 265,5 120,2 80,0 64,1 73,7 105,9     

2016 KP 750 477 509 350 136 67 11 43 128     

2015NA 537,6 493,2 414,8 287,0 150,0 80,0 64,1 73,7 120,2     
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Lisa lisa 3. Merirahu katlamaja soojustoodang  

 

 
 

aasta jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets kokku 

NA KP 647 612 562 389 221 96 38 58 183 339 474 601 4220 

2012 743 662 555 402 259 162 138 153 222 394 531 837 5058 

2012 KP 674 725 520 377 183 132 23 62 143 339 413 732 4323 

2012 NA 719 582 587 410 281 162 138 153 241 394 588 714 4970 
              

2013 756 612 727 385 265 158 158 147 201 361 432 531 4735 

2013 KP 664 542 711 415 160 38 14 35 149 296 377 453 3854 

2013 NA 741 671 607 370 308 158 158 147 212 391 504 655 4922 
              

2014 736 559 482 364 265 192 153 148 191 354 451 540 4434 

2014 KP 733 478 466 350 218 136 15 49 133 335 456 537 3906 

2014 NA 743 711 542 393 284 192 153 148 209 388 498 749 5011 
              

2015 561 478 493 383 281 193 163 146 191 356 398 454 4095 

2015 KP 554 470 443 357 223 105 45 35 120 342 366 428 3488 

2015 NA 628 571 581 402 280 193 163 146 203 354 466 569 4555 
              

2016 763,8 533,0 523,8 376,2 209,1 157,0 145,7 150,2 197,7     

2016 KP 750 477 509 350 136 67 11 43 128     

2016 NA 680 641 563 401 245 157,0 145,7 150,2 218     
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