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0. ÜLDOSA 

 

0.1. TÖÖ NIMETUS:  Nõva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 

2016-2028 

 

 0.2. OBJEKTI ASUKOHT:  Läänemaa, Nõva vald;  

Nõva küla, Variku küla ja Rannaküla  

 

 0.3. TÖÖ TELLIJA:    Nõva Vallavalitsus 

Aadress: Vallamaja, Nõva küla, 91101 Läänemaa 

Registrikood: 75023036 
Esindaja:   Deiw Rahumägi, tel. 5015563 

Soojusettevõte: Peeter Kallas, tel. 5108863 
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     0.4. TÖÖ TÄITJA:    AS Infragate Eesti 

Aadress: Kadaka tee 5, 10621 Tallinn 

Registrikood: 10845129 

Esindaja ja töö teostaja: Tarmo Mäeküla, tel. 56261044  

Majandustegevuse registreeringud: 

EP10845129-0001 Hoone ja selle juurde kuuluva 

küttesüsteemi, sh. katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse 

osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti 

koostamine; kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine 

(10.08.2015) 

EK10845129-0001 Hoone ja selle juurde kuuluva 

küttesüsteemi, sh. katlasüsteemi (v.a elektri- ja 

gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi 

auditi ja ehitusprojekti ekspertiisi tegemine; 

kaugküttesüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi ja auditi 

tegemine (05.10.2015) 

Kontrollija: Toomas Rähmonen, tel. 56460529, Volitatud 

soojustehnika insener V (kutsetunnistus 081591) 

 

 

     0.5. TÖÖ EESMÄRK JA SISU 

 

Käesoleva  töö eesmärgiks oli kohalikule omavalitsusele ja soojusettevõtjatele Nõva valla asulate 

ja nende kaugkütte soojusmajanduse arengukava koostamine 12 aastaseks perioodiks 2016-

2028, mh. tehnilise ja majandusliku arendustegevuse ning investeeringute ja keskkonnamõju 

planeerimiseks, tellituna 01.06.2016 Käsunduslepinguga ja arvestades Kaugkütteseadust.   

 

     0.6. LÄHTEANDMED 

 

Nõva valla soojusmajanduse arengukava koostamise lähteandmed on Tellija antud lähteülesandes 

Nõva külakeskusele, Vallavalitsusel olemasolevas Nõva Valla arengukavas aastateks 2015-2021 

(2014.a.) ning Nõva küla arendusala „Mõisa põld“ ja Rannaküla sadamaala detailplaneeringutes. 

Variku ja Rannaküla soojusmajanduse kohta arengukava saamise soov tekkis Tellijal töö käigus.  

 

      0.7. TÖÖ TEOSTAMINE 

 

Käesoleva arengukava jaoks ülevaatused Nõva valla asulate soojusmajanduse objektidel kohapeal 

teostati 2016.a. juunis-septembris, koos nähtu-kuuldu ülesmärkimisega ja ülespildistamisega. 

 

Soojusmajanduse kohta andmeid, selgitusi ja muud abi saadi Nõva Kilk Juhataja Peeter Kallas-e 

käest. 

 

Kogu saadud andmestu analüüsiti ja süstematiseeriti, mille tulemusena on arengukava koostatud. 

Kasutatud kirjandusallikatele on vajadusel viidatud nurksulgudes []. 

 

 

1. VALD JA SELLE SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ARENG 

 

Nõva vald paikneb Läänemaal Harjumaa piiril ja selle pindala on 130 km2. 

Nõva valla elanike arv on vaid 371 inimest (01.01.2016) sh. keskuses Nõva külas 115, sellest 14 km 

kaugusel Variku külas 56 ja mereäärses Rannakülas 81; püsielanike arv on viimastel aastatel 

langenud. 

Nõva vallal on planeeritud lähiajal liituda Lääne-Nigula vallaga Läänemaalt. 

 

Nõva asub perifeerselt maakonnakeskusest Haapsalust 48 km ja Tallinnast tervelt 81 km kaugusel 

ning nende vahel teised linnalised asulad on vaid Keila ja Paldiski. Valda läbivad vaid riigi 

kõrvalmaanteed: Harju-Risti – Riguldi – Võntküla nr. 11230 (läbi Nõva küla), Vaisi – Kuivajõe nr. 

16150 ja vallasisene Nõva – Rannaküla nr. 16129. 
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Nõva valla külakeskustes paiknevad mõned 2...3-korruselised korterelamud, ühiskondlikud ja 

teenindusasutused sh. Nõval Vallavalitsus, Kool koos lasteaiaosaga ja Võimlaga, Huvikeskus-

päevakodu, kauplus jms. Asustus on hõre ja väikeelamud paiknevad ka külades hajutatult. 

 

Valla tootmisettevõtetest paikneb Variku külas Rave Mööbel: pehme mööbli tootmine, Varikul 23 

töötajat (kokku ca. 100 koos Paralepa tsehhiga). 

Nõva vald on suurel määral orienteerunud turismile ja puhkemajandusele; tegutseb 6 puhkemaja 

kokku ca. 100 voodikohaga. Rannakülas paikneb väikesadam. 

Paljud inimesed käivad tööl vallast väljaspool, sh. osa neist viibivad kodus vaid puhkepäevadel. 

 

Nõva küla elektrivarustus toimib Imatra Elekter 110/10 kV alajaama kaudu, mis paikneb 

korterelamute ja katlamaja kõrval. 

Nõval on elektriautode laadimispunkt (Vallamaja juures). 

 

Ühisveevärk-kanalisatsioon on Nõval, Varikul ja Rannakülas kaasaegseks uuendatud. 

 

Läänemaal on keskm. brutopalk ca. 900 EUR/kuus. 

 

 

1.0. LOODUSKESKKOND 

 

Nõva vald paikneb mereäärsel laugjal liivaluidete alal. Maastikul on rohkelt metsi ja soid-rabasid 

ning mõned järved; suur osa territooriumist on looduskaite all. 

Lähimad meteoroloogiajaamad on Haapsalus, Lääne-Nigulas ja Pakri poolsaarel; lisaks 

rannikujaamad Dirhamis ja Osmussaarel ning hüdromeetriajaam Vihterpalus. 

Tallinna (III) piirkonnas, kuhu Nõva kuulub, on tasakaalutemperatuuril +17 °C 1975...2004. 

normaalaastal olnud 4220 kraadpäeva, sh. 8 kuul (so. oktoober...mai) kütteperioodil 3845 

kraadpäeva [ET-2 0102-0721 Eesti kraadpäevad]; välisõhu arvutuslik temperatuur (VAT) on –21 

°C.  

Kütteperiood on Läänemaal (Harjumaa piiril) ca. 220 päeva/aastas ja keskmine õhutemperatuur 

sellal ca. –0,7 °C [EVS 829:2003 Hoone soojuskoormuse määramine]. 

Pinnase suurim külmumissügavus Tallinnas kuni 1980.a. on olnud 10/50 aasta jooksul 80/102 

cm [ET-2 0102-0329 Eesti kliimateatmik ehitajatele]. 

 

  

2. ASULATE SOOJUSENERGIATARVE JA SELLE MUUTUSED 

 

Nõva vallas soojusmajanduse üldise korralduse kohustus lasub kohaliku omavalitsuse tasandil Nõva 

Vallavalitsusel, kus see otseselt on Vallavanema vastutusel. 

 

Kaugkütte võrgupiirkondi Nõva valla asulates praegu kehtestatud ei ole. Korteriühistu on 

moodustatud Nõva korterelamus „Elu“ ning Rannaküla korterelamutes „Ase“, „Jalaka“ ja „Leedri“. 

 

 

2.0. SOOJUSTARBIMISNÄITAJAD 

 

Olemasolevate hoonete soojustarbe suurust saab arvestada viimaste aastate tegeliku soojuse 

tarbimise järgi, taandades selle normaalaasta tarbimisele. 

 

Nõva arvestataval kütteperioodil 8 kuud 2014.a. oktoober kuni 2016.a. mai oli Tallinna (III) 

piirkonnas kraadpäevi keskm. 3377 aastas.  

Perioodi 1975...2013.a. jooksul on Tartu-Tõravere aasta keskm. õhutemp. tõusnud tasemelt 5,3 

°C kuni 5,7 °C so. 0,4 °C [Keskkonnaagentuur 2014. Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 

2100] ja teadaolevalt ka kogu Eestis ning järgneva 10 a. jooksul tõuseb tõenäoliselt veel 

vähemalt 0,1 °C. Seetõttu ja paiknemise tõttu soojema Pärnu (V) piirkonna kõrval, on Nõval 

normaalaasta kütteperiood arvestatud 3600 kraadpäevane (3845 asemel, so. ca. 6,5 % 

madalam).      
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Normaalaasta soojustarbimine QN = (Qteg – C) x SN / Steg + C , MWh/a; 

kus: Qteg - tegeliku aasta soojustarbimine, MWh/a; 

 SN - normaalaasta kraadpäevade arv tasakaalutemperatuuril (+17 °C); 

 Steg - tegeliku aasta kraadpäevade arv samal tasakaalutemperatuuril; 

 C - kraadpäevadest sõltumatu soojustarbimine sh. veesoojenduseks kui on, MWh.

  

Hoonete energiatarbimise energiatõhususarv on Eestis keskm. 180...250 kWh köetava pinna m2 

kohta aastas, sarnase kliimaga Soomes ja Rootsis aga alla 150 kWh/m2a. 

Nõva rekonstrueerimata soojustusega (vaid osaliselt vahetatud akendega) elamute 

energiatõhususarvuks võib arvestuslikult hinnata ca. 240 kWh/m2a so. klass F (korterelamul 

221...280 kWh/m2a), sh. kütteks (ja ventilatsiooniks) keskm. 160 kWh/m2a, veesoojenduseks 

(elektriboileriga) keskm. 50 kWh/m2a ning valgustuseks ja elektriseadmete kasutamiseks 

keskm. 30 kWh/m2a [TTÜ 2010. Eesti eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline 

seisukord ning prognoositav eluiga].  

 

Hoonete sisekliima ning oluliselt rekonstrueeritavate ja uute hoonete energiatarbimine 

peab vastama õigusaktidele [sh. Majandus- ja Taristuministri 03.06.2015 määrus nr.  

55 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded ja Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv  

2010/31/EL], sh. olema liginullenergiatarbimise energiatõhususarvuga alates 2019.a. 

avalikel hoonetel (120 kWh/m2a, kauplustel 130 kWh/m2a, lasteaedadel 100 kWh/m2, koolidel 

90 kWh/m2a) ja alates 2021.a. kõigil hoonetel (büroodel ja korterelamutel 100  

kWh/m2a, väikeelamutel 50 kWh/m2a); energiatootmise vastavate kaalumisteguritega.   

Hoonete aastase soojustarbimise (koos veesoojendusega) võib kogemuslikult arvestada 

vanematel kortermajadel kuni 40 kWh/m3a, koolidel ca. 30 kWh/m3a, lasteaedadel kuni 50 

kWh/m3a, vaid kütteks ilma veesoojenduseta oluliselt vähem. 

Tarbevee soojendamiseks (365 d/a) võib arvestada kaugküttel elamutes ca. 20 % ja 

ühiskondlikes hoonetes ca. 10 % aastasest soojustarbest. 

 

Vajaliku soojusvõimsuse kütteks ja veesoojenduseks võib ligikaudu arvestada koolidel, 

lasteaedadel ja büroodel 22 W/m3, korruselamutel 25 W/m3, väikeelamutel 30 W/m3, kauplustel 

20 W/m3 ning tööstushoonetel (sisetemp. 15/20 °C) 10..15/20...25 W hoone mahu m3 kohta 

[EVS 829:2003 Hoone soojuskoormuse määramine (asendatud EVS-EN 12831:2003 Hoonete 

küttesüsteemid. Arvutusliku küttekoormuse arvutusmeetodid)].  

 

 

2.1. SOOJUSTARVE NÕVAL 

 

Nõva külakeskuses olid 2016.a. kaugküttes järgmised soojustarbijad (Tabel 1): 

 

Jrk. 

nr. 

 

Soojustarbija 

Köetav 

pind, m2/ 

korruseid 

Hoone 

seisund/ 

soojustus 

Soojus-

paigaldis/ 

seisund 

Kütte-  

võims., 

MW 

Soe 

vesi  

Soojuse 

tarbimine,  

MWh/aastas 

Märkused 

sh. 

ehitusaasta 

       keskm. 

2014... 

...2016 

norm.-

aastal 

 

I Valla hooned         

I-1 Nõva kool 982/2 

(5969 m3) 

Sooj.-tud, 

puitvooder, 

pakett-

aknad 

Küttesüst. 

uus, 

soojussõlm 

0,12  76,8 82 1874.a., 

uuesti ehitatud 

2002.a.; 

energiaklass G 

I-2 Nõva võimla 

 

526/1 

(2486 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetatud 

Küttesüst. 

uuendatud, 

soojussõlm 

0,05 Ei 95,5 102 1870.a.,  

katus ja saal 

uuendatud; 

energiaklass G 

II Korterelamud         

II-1 Korterelamu 

Mõisa 

(12 krt.) 

990/3 

(3440 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud 

Soojus-

sõlmeta, 

vaid mõõtja 

0,09 Ei 136,0 145 1976.a. 

(160 kWh/m2a) 
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II-2 Korterelamu 

Kubjase 

(12–1 krt.) 

998/3 

(3503 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud 

Soojus-

sõlmeta, 

vaid mõõtja 

0,09 Ei 136,7 

 

145 1984.a.; 

Nõva Kilk ruum 

Kubjase-2  

(160 kWh/m2a) 

II-3 Korterelamu 

Künka 

(4 krt.) 

300/2 

(1068 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud 

Soojus-

sõlmeta, 

vaid mõõtja 

0,03 Ei 46,4 

 

49 1971.a. 

 KOKKU 

 

   0,38   523  

   

Märkused: 1)  Hoone pind on netopind mitte köetav pind, mis näitaja polnud leitav; 

 2)  Küttevõimsused on arvestuslikud; 

3)  Nõva hoonete soojuse tarbimine 2014...2016 on 2 aasta kütteperioodide keskmine, 

      paigaldatud soojusmõõtjate järgi. 

 

 

Nõval hinnati järgmisi perspektiivseid kaugkütte soojustarbijaid (Tabel 2): 

 

Jrk. 

nr. 

 

Soojustarbija 

Köetav 

pind, m2/ 

korruseid 

Hoone 

seisund/ 

soojustus 

Soojus-

paigaldis/ 

seisund 

Kütte-  

võims., 

MW 

Soe 

vesi  

Soojuse 

tarbimine,  

MWh/aastas 

Märkused 

sh. 

ehitusaasta 

       keskm. 

2014... 

...2016 

norm.-

aastal 

 

I Valla hooned         

I-3 Huvikeskus-

päevakodu 

ca. 200/1 

(600 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetatud 

Õhk-soojus-

pumbad 

2x4 kW 

0,015 

(vajalik) 

 

Ei  20 ca. 1990.a. 

 

I-3a juurde 

Sotsiaalkeskus  

tinglikult 

300... 

...1200/1 

(1000... 

4000 m3) 

Projekt.-

ehitatav; 

liginull-

energia 

Soojussõlm; 

paigaldatav 

0,015 

...0,065 

Ei  20...80 Planeeritud 

Huvikeskus-

päevakodu 

taha 

II Korterelamud         

II-4 Korterelamu  

„Elu“ 

(8 krt.) 

835/2 

(3055 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetatud 

Ahiküte 0,06 Ei  100 1969.a.; kesk-

küttesüsteem 

puudub 

III Arendusala osal 

väikeelamud ja 

ärihooned 7 

kinnistul 

ca. 8 

köetavat 

hoonet 

Osad 

liginull-

energia 

 Kokku 

ca. 0,08 

  Kokku 

ca.   

100 

 

III-0 Tinglik elamu 200/1...2 

(600 m3) 

Projekt.-

ehitatav; 

kaasaegne 

Soojussõlm; 

paigaldatav 

0,01 Ei  12  

IV Ettevõtted         

IV-1 Kauplus-söökla 

(Laimi) 

431/2 

(2029 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetamata 

Õlikatel 

radiaatori-

tega, kamin 

0,03 Ei  50 1989.a. 

IV-2 Kauplus  

(Kissa) 

152/1 

(600 m3) 

Vajalik 

uuendada 

Ilma kütteta 0,015 Ei  15 Kasutuseta, 

laguneb 

 KOKKU 

 

   kuni 

0,255 

  kuni 

365 

 

 

 

Huvikeskuse-päevakodu, kus praegu asub ka arstipunkt, juurde on planeeritud ehitada 

Sotsiaalkeskuse uus hoone eeldatavalt 50 kuni 150 inimesele + personal kuni ca. 20 inimest 

(konreetset projekti pole). Käesolevaga on sinna arvestatud kuni ca. 85 ruumi (so. näit. 75 tuba 

patsientidele + 10 tuba üldhoolduseks ja personalile sh. katlaruum ja kütuseladu). 

Detailplaneeringuga arendusalale „Mõisa põld“ on perspektiivis ette nähtud ehitada väikeelamud 

12 kinnistul ja elamud või ärihooned 4 kinnistul, kokku kuni 19 köetavat hoonet. 

Vallamaja paikneb külakeskusest eemal, päästekomando hoone kõrval ja nende soojusvarustus 

on ühisena päästekomando  õlikatlamajast. 
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Muid hooneid Nõva külas käesolevaga käsitletud ei ole. 

 

 

      
 

      
    

Fotod 1. Nõva Kool ja korterelamud ning perspektiivsed korterelamu „Elu“ ja Huvikeskus-päevakodu 

 

 

 

2.2. SOOJUSTARVE VARIKUL 

 

Variku külas olid 2016.a. järgmised olulisemad lokaalsed soojustarbijad (Tabel 3): 

 

Jrk. 

nr. 

 

Soojustarbija 

Köetav 

pind, m2/ 

korruseid 

Hoone 

seisund/ 

soojustus 

Soojus-

paigaldis/ 

seisund 

Kütte-  

võims., 

MW 

Soe 

vesi  

Soojuse 

tarbimine,  

MWh/aastas 

Märkused 

sh. 

ehitusaasta 

       keskm. 

2014... 

...2016 

norm.-

aastal 

 

V Variku 

 

        

V-1 Rave 

mööblitööstus 

(Rave) 

729/2 

(3875 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetamata 

Lokaalne 

küte oma 

kateldelt 

   80 1969.a. 

+2007.a. 

V-2 Seltsimaja 

(Tagavalla) 

79/1 

(324 m3) 

Kaasaegne 

sh. pakett-

aknad 

Kamina-

õhkküte 

   10 2012.a. 

V-3 Korterelamu 

Soopargi 

(18 krt.) 

1427/3 

(5075 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud 

Ahiküte, 

õhk-soojus-

pumbad (7 

tk.) 

(0,12) 

0,06 

9 krt. 

  (200) 

100  

9 krt. 

1979.a.; osal. 

asustamata 

  

Märkused: 1) Hoone pind on netopind mitte köetav pind, mis näitaja polnud leitav; 

 2) Küttevõimsused ja soojustarbed on arvestuslikud. 
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Soopargi korterelamu küte oli varem lähedalasuva Rave tsehhi katlamajalt ca. 60 m kauguselt ja 

elamus on keskküttesüsteem osaliselt säilinud. Korteritest on mitmed ajutise kasutusega või 

hoopis ilma elaniketa; kütet alaliselt vajavateks võib (perspektiivis) hinnata kuni 9 korterit (so. 

vaid pooled korteritest). 

Muid hooneid Variku külas käesolevaga käsitletud ei ole (külakeskuse hoonestus on üsna hajali). 

 

 

      
 

Fotod 2. Variku korterelamu ja lähedalpaiknev Rave tsehh koos katlamajaga 

 

 

 

2.3. SOOJUSTARVE RANNAKÜLAS 

 

Rannaküla külas olid 2016.a. järgmised suuremad lokaalsed soojustarbijad (Tabel 4): 

 

Jrk. 

nr. 

 

Soojustarbija 

Köetav 

pind, m2/ 

korruseid 

Hoone 

seisund/ 

soojustus 

Soojus-

paigaldis/ 

seisund 

Kütte-  

võims., 

MW 

Soe 

vesi  

Soojuse 

tarbimine,  

MWh/aastas 

Märkused 

sh. 

ehitusaasta 

       keskm. 

2014... 

...2016 

norm.-

aastal 

 

VI Rannaküla 

korterelamud 

        

VI-1 Korterelamu 

Ase 

(12 krt.) 

1096/2 

(3699 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üldis. 

vahetatud 

Ahiküte, 

õhk-soojus-

pumbad (3 

tk.) 

0,09   160 1978.a. 

VI-2 Korterelamu 

Jalaka 

(8 krt.) 

526/2 

(2125 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üldis. 

vahetatud 

Ahiküte 0,06   100 1967.a. 

VI-3 Korterelamu 

Leedri 

(8 krt.) 

733/2 

(2651 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üldis. 

vahetatud 

Ahiküte 0,06   100 1967.a. 

VI-4 Korterelamu 

Männimäe 

(5 krt.) 

202/2 

(806 m2) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud 

Ahiküte 0,04   60  

VI-5 Korterelamu 

Ranna 

(8 krt.) 

605/2 

(2156 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud 

Ahiküte, 

õhk-soojus-

pumbad (2 

tk.) 

0,06   100  

 KOKKU 

 

   0,31   520  

  

Märkused: 1) Hoone pind on netopind mitte köetav pind, mis näitaja polnud leitav; 

 2) Küttevõimsused ja soojustarbed on arvestuslikud. 
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Rannaküla 5 korterelamu soojustarve on kokku küllaltki suur, täiesti võrreldav Nõva küla 

katlamaja soojustoodanguga aga hoonetes sisemised keskküttesüsteemid üldiselt puuduvad või 

on välja lõhutud. Antud elamutes on hetkel vähemalt 3 korterit kuulutatud müüki. 

Rannaküla detailplaneeringus olev sadama uuendamise ja arendamise ala jääb korterelamutest 

eemale poolsaare tippu ja sealsetele hoonetele on ettenähtud lokaalküte. 

 

 

      
 

Fotod 3. Rannaküla korterelamud 

 

 

Nõva asulate hoonete fassaadvälisseinte ja katuse soojustamisega võib energiatõhususarvu 

täiendavaks paranemiseks (vähenemiseks) arvestada kuni 30 % ja investeeringu maksumuseks ca. 

100 EUR köetava pinna m2 kohta (suhteliselt odavamad kohalikud ehitushinnad; ca. 50 EUR 

välispiirde pinna m2 kohta). 

Siis juhul, kui hoone aknad on juba vahetatud ja uuendatakse ka hoone küttesüsteem aga 

ventilatsioonisüsteem pole soojustagastusega ning selliselt oluliselt rekonstrueeritud hoone on 

klassiga D so. energiatõhususarvuga 151...180 kWh/m2a (välisseinad U ≤ 0,22 W/m2K, katus U ≤ 

0,15 W/m2K, aknad U ≤ 1,1 W/m2K; energiasääst kokku ≥ 40 %), saaks hoone uuendamiseks 

rakendada Kredex 25 % tüüpi toetuspaketti + 75 % omafinantseering/laen.  

Käesolevaga arvestatakse, et Nõva hoonete soojustuse jm. nimetatud energiasäästu projektid 

teostatakse kohaliku omavalitsuse institutsionaalsel toel ja moodustatvate korteriühistuste poolt 3 

korterelamul ja samuti Võimlal  ning nende maksumus on hinnanguliselt kokku ca. 280 000 EUR. 

Sellega saavutataks olemasolevate hoonete soojustarbe vähenemine ca. 130 MWh/a. võrra, mis 

vastaks kaugküttekoormuse ca. 25 % vähenemisele. 

Variku Soopargi korterelamu soojustusega pole arvestatud, sest selle maksumus on hinnanguliselt ca. 

140 000 EUR. 

Rannaküla 5 korterelamu soojustamise maksumus on kokku hinnanguliselt ca. 300 000 EUR. 

Elamute soojustamine suurele maksumusele vaatamata igal juhul vähendab soojustarvet ja sellega 

pikaajaliselt vähendab küttekulu. Elamutes vähendab märgatavalt soojustarvet ka püstikute ja 

korterite termostaatreguleerimine ja küttesüsteemi tasakaalustamine, millised paigaldised peaksid 

eeltoodud maksumusse mahtuma. Elamute ventilatsioonisüsteemi kaasaegseks uuendamine ületaks 

aga ilmselt korterelanike investeerimisvõime. 

 

Tähtajaks 01.01.2018 peab kõigis Nõva valla korterelamutes olema moodustatud korteriühistud 

vastavalt kehtimahakkavale [Korteriomandi- ja korteriühistute seadusele], vajadusel riiklike 

haldusmeetmetega, nähtavasti ka Vallavalitsuse kaasabil. 

Kaugkütteseadus § 10 sätestab:  

„(11) Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul on liitujaks korteriühistu. Korteriomanik võib olla 

liitujaks juhul, kui on võimalik tema tarbijapaigaldise ühendamine võrguga käesoleva seaduse 

nõuetele vastava liitumispunkti kaudu.“   

 

 

3. ASULATE SOOJUSVARUSTUS JA KAUGKÜTTEPIIRKONDADE ARENG 
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Nõva vallas teostab kaugküttesoojuse tootmist, jaotamist ja müüki OÜ Nõva Kilk (Registrikood 

10326091), asutatud 06.08.1993 ja kuulub Nõva vallale, opereerib lisaks soojusmajandusele (mis on 

ca. 2/3 käibest) ka veemajandust ja kinnisvara.   

 

Kaugküttepiirkonnas on soojustarbimine Kaugkütteseaduse praegukehtivas 01.01.2015 

redaktsioonis § 5 määratletud järgmiselt, mida tuleb soojusmajanduses arvestada:  

 „(3) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud  liituma 
võrguga. 
(4) Kaugküttepiirkonnas tohib võrguga ühendatud tarbijapaigaldist võrgust eraldada ja ehitatava või 
rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamisel kasutada muud viisi, kui on kaugküte kohaliku 
omavalitsuse volikogu määratud tingimustel ja korras. 
(41) Kaugküttepiirkonnas võivad tarbijad lisaks kaugküttevõrgust saadavale soojusele osta ka 
kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat selle tootjatelt.“ 

 

 

3.0. SOOJUSVARUSTUSE PRAEGUNE SEISUND JA NÄITAJAD 

 

Nõva valla asulate kaugküttepiirkonna soojusvarustuse tehniline jm. seisukord ja näitajad 

2016.a. on kirjeldatud järgnevalt.   

 

3.0.1. Nõva katlamaja ja kaugküttevõrk  

 

Varustab soojusega Nõva külakeskuse kaugküttevõrku. 

Katlamaja paikneb asulas kortermajade lähedal; katlamaja juurde viib kruuskattega 

juurdesõidutee koos asfaltpindega parkimisplatsiga. Territooriumil on katlamaja hoone, 

korsten ja pinnasel ala puude ladustamiseks. 

Hoone (139 m2, 498 m3) on ehitatud 1984.a. ja selles paikneb katlaruum ja olmeruumid. 

Katelde tehniline seisukord on hea aga katlamaja hoone on amortiseerunud ega ei oma 

jääkressurssi 2028.aastani ning vajab uuendamist. 

 

Nõva katlamajas on paigaldatud järgmised katelseadmed ja muu sisseseade (Tabel 5): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel 

(mark) 

Kasutus Paigaldus-

aeg 

Tehniline 

seisukord 

Märkused 

I-1 

 

Halupuud 0,354 MW Viadrus EL-13 Tipu-

koormustel 

2005.a. Töökorras 4 bar 

I-2 Halupuud 0,295 MW Fesma Alu LUK-300 Baas-

koormusel 

2010.a.; 

valmistatud 

2009.a. 

Töökorras 95 °C, 2 bar 

 KOKKU 

 

0,65 MW      

 

- Kütteveetorustik kateldelt 1-kontuuriline aga läbi vana segamistüüpi paaksoojusvaheti 

(isoleeritud) kaugküttevõrku; torud enamasti isoleeritud aga isolatsioon ilma katteta 

(vaid foolium); soojusvaheti möödavoolupump (Wilo) koos 3-tee ventiiliga (Esbe) ja 

võrgupumbad (Wilo; tagasivoolul); väljastatava soojuse mõõtur (Axis). 

- Lisaveesüsteem puudub. 

- Multitsüklon koos suitsugaasitorustikuga ja tuhakonteiner ruumis. 

- Korsten õues. 

 

Halupuude etteandmine kateldesse teostatakse käsitsi; katelseadmete juhtimine toimub 

elektrikilbist lülitades. 

Nõva katlamaja tarbib halupuid 400...500 tihumeetrit/aastas so. keskm. 2 tm/d, mis 

tarnitakse ca. 3 m nottidena ning kohapeal saetakse ca. 1 m pikkusteks ja lõhutakse. 

Halupuude ettevalmistusele kulub soojusettevõttes kohapeal ülemäära palju (käsitsi)tööd. 

Kasutatavate halupuude keskm. kütteväärtus on arvestatud 1,8 MWh/tihumeeter 

(niiskusesisaldusel 25 % või rohkem) ja katla kasuteguriks ca. 80 %. 

 

Nõva külakeskuse kaugküttevõrk koosneb järgnevast (Tabel 6): 
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Jrk. 

nr. 

Torustiku osa nimetus 

ja tööläbimõõt 

Pikkus Konstruktsioon Rajamis-

aeg 

Tehniline 

seisukord 

Märkused 

1-0 Magistraal- ja 

tarnetorustik 

2x DN65...32 

380 m Künades, pole 

eelisoleeritud  

1984.a. Amorti-

seerunud, 

isolatsioon 

puudulik 

Ülemäärane 

soojuskadu 

 KOKKU 

 

380 m     

 

 

Nõva külakeskuse kaugküttetorustiku võimsustihedus on ca. 1,0 kW/m ja tarbimistihedus 

on kuni 1,3 MWh/m (korterelamute soojustamisel väheneb), mis pole kõrge näitaja 

(jätkusuutliku kaugkütte jaoks peetav piir on ≥ 1,0 MWh/m ja võiks olla üle 2,0 MWh/m) 

[Arengufondi uuring 2013. Kaugkütte energiasääst]. 

Kaugküttetorustiku võrgukaod (ca. 100 MWh/a.) on ca. 16 % normaalaastal 

väljastatavast soojusest (623 MWh/a.; võrgukaod olid 2014.a. 110 MWh/a. 

hinnanguliselt, 2015.a. 82 MWh/a. mõõtjate järgi ja 2016.a. I poolaastal 102 MWh/a. 

arvestuslikult). 

Võrgukadusid (nn. trassikadusid) lubatakse [Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 

22.06.2011 määrus nr. 51 Soojuse müügi ajutise hinna kehtestamise kord] järgi (aasta 

keskmisena) 2016.a. mitte üle 16 % ja alates 2017.a. mitte üle 15 %.  

Nõva kaugküttetorustike võrgukaod üle 45 W/m ületavad uute eelisoleeritud torude oma 

(keskm. 30 W/m) ca. 1,5 korda. 

 

Nõva kaugküttetorustikul jääkressurssi jätkub vaid mõneks aastaks ja kogu vana torustik 

künades kuulub asendamisele. 

 

Kõikides hoonetes kasutatakse veesoojenduseks elektriboilereid. 

 

 

      
 

      
 

Fotod 4. Nõva katlamaja, kaugküttetorustik kambris ja Kooli soojussõlm 
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Nõva külakeskuse kaugküttetorustike plaan (Joonis 1): 

 

 
 

   Tingmärgid: Punane – katlamaja, praegused kaugküttetorustikud ja tarbijad;  

  Roheline – perspektiivsed kaugküttetorustikud, lokaalkatlamaja ja tarbijad; 

Sinine – perspektiivne uusarenduse kaugkütte magistraaltorustik ja lokaalkatlamaja. 

 

 

 

3.0.2. Variku soojusmajandus 

 

Variku küla hooned on kõik praegu lokaalküttel, sh. Rave mööblitööstus, Seltsimaja ja 

Soopargi korterelamu külakeskuses. 

Rave mööblitsehhil on biomassikatel ja õlikatel (nende võimsusi ei õnnestunud 

väljaselgitada); hoone sisemine vesiküttesüsteem on radiaatoritega. 

 

3.0.3. Rannaküla soojusmajandus 

 

Rannaküla küla hooned on kõik praegu lokaalküttel. 

 

      

Nõva valla asulate soojusmajanduse anlüüsitud variandid on kirjeldatud järgnevalt. 

 

 

3.1. NÕVA KÜLA ARENGU ALTERNATIIVID 

 

Vastavalt Nõva Valla kehtivale arengukavale p. 1.13.5. (Energeetika) tuleks 2021.aastaks 

koolihoone ja korrusmajade kütmisel üleminna lokaalküttele ning hooned soojustada (välisseinad 

ja katuslaed).  

„Mõisa põld“ 
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Ka Konkurentsiameti põhimõtteline ettepanek oleks väikestes võrgupiirkondades lõpetada 

kaugküte ja anda tarbijatele initsiatiiv tõhusa lokaalkütte arendamiseks [2013. Riikliku 

regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 

10 000 MWh)].  

Praegune Vallavalitsuse soov oleks Nõva külakeskuses pigem kaugküte säilitada. 

 

Nõva (ja ka perspektiivsena käsitletud Rannaküla) asumit võib üliväiksuse tõttu tinglikult 

lokaalkütte piirkonnaks lugeda, 2 ühiskondliku hoonega 5-st.    

Paratamatult on aga Nõva küla korterelamutes vajalik moodustada korteriühistud. 

 

Nõva külakeskuse soojusvarustuse alternatiivid oleksid erinevas ulatuses ja tehniliselt uuendatud 

keskse (kaug)küttesüsteemiga jätkata ja/või mõnede hoonete/hoonegruppide lokaalküttele 

viimine. 

 

3.1.1. Alternatiiv 1 korral arendada Nõva soojusmajandus järgmiselt: 

3.1.1.0. Uuendada külakeskuse biomassi katlamaja automaatseks hakkepuidukatlamajaks 

järgmiselt: 

3.1.1.0.1. Olemasolevate katelseadmete ajutine demonteerimine ja vajalikud 

lammutused hoones 

3.1.1.0.2. Territooriumi piiramine ning väliste tehnovõrkude ühenduste korrastamine 

(torustikud, elektritoide) 

3.1.1.0.3. Välise hakkepuidu laadimisplatsi rajamine (halupuuvirnadele püstitatava 

katusealuse kõrvale) 

3.1.1.0.4. Hoone väline korrastamine ja välisseinte soojustamine (profiilplekist kate) 

3.1.1.0.5. Hoone avatäidete (uksed-aknad) vahetus 

3.1.1.0.6. Hoone kõrvale hakkepuidulao kerghoone (ca. 6 x 8 m) ehitus sh. 

betoonpõranda valamine 

3.1.1.0.7. Hoones katlaruumi (6x16 m) põranda betoonikihi valamine ning siseseinte 

ja lae viimistlemine 

3.1.1.0.8. Operaatori-olmeruumide remont 

3.1.1.0.9. Hakkepuidulao põranda redeltüüpi kraapmehanism ja transportöörid ühele 

katlale kütuse etteandeks 

3.1.1.0.10. Tööstuslik hakkepuidukatel (3.) koos mh. seadmetega kütuse ja 

põlemisõhu etteandeks 

3.1.1.0.11. Olemasoleva 2 biomassikatla tagasipaigaldamine (jäävad varuks ja 

halupuudele); variandina olemasoleva uuema katla LUK-300 

ümberehitamine hakkepuidule sh. põleti (näit. Ariterm HakeJet) ja koldest 

tuhaeemalduse paigaldamine  

3.1.1.0.12. Tuhaeemaldustransportöörid ja tuhakonteiner 

3.1.1.0.13. Suitsuimur, multitsüklon (variandina olemasolevate kasutamine) ja 

suitsukäigud ning uue korstna paigaldus 

3.1.1.0.14. Kütteveetorustik koos olemasolevate ringluspumpadega  

3.1.1.0.15. Lisaveetorustik, veepehmendusseadmed koos lisaveemahutiga ja 

pumpadega 

3.1.1.0.16. Ruumide san.tehnikasüsteemid (küte, ventilatsioon jm.) 

3.1.1.0.17. Elektripaigaldis 

3.1.1.0.18. Automaatjuhtimissüsteem kaugvalvega sh. ATS ja valvesignalisatsioon 

3.1.1.1. Uuendada külakeskuse olemasolevad kaugküttetorustikud 

(tarbijad Kool, Võimla, „Mõisa“, „Kubjase“, „Künka“) 

3.1.1.2. Jäävad olemasolevale lokaalküttele kauplus-söökla „Laimi“, korterelamu „Elu“, 

Huvikeskus-päevakodu ning planeeritud lokaalküttele arendusala kõik hooned

  

3.1.2. Alternatiiv 2 korral arendada Nõva soojusmajandus järgmiselt: 

3.1.2.0. Uuendada külakeskuse katlamaja samaselt p. 3.1.1.0. 

3.1.2.1. Uuendada külakeskuse olemasolevad kaugküttetorustikud (samaselt p. 3.1.1.1.) 

3.1.2.2. Rajada (pikendada) kaugküttetorustik piki maanteed kuni Kissa kinnistuni 

(lisaks tarbijad kauplus-söökla „Laimi“, korterelamu „Elu“, Huvi-sotsiaalkeskus, 

kauplus „Kissa“) 
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3.1.3. Alternatiiv 3 korral arendada Nõva soojusmajandus järgmiselt: 

3.1.3.0. Uuendada külakeskuse katlamaja samaselt p. 3.1.1.0. 

3.1.3.1. Uuendada külakeskuse olemasolevad kaugküttetorustikud (samaselt p. 3.1.1.1.) 

3.1.3.2. Rajada (pikendada) kaugküttetorustik piki maanteed kuni „Kissa“ kinnistuni 

(samaselt p. 3.1.2.2.) 

3.1.3.3. Rajada (pikendada) kaugküttetorustik üle maantee „Mõisa põld“ arendusala 

osadele hoonetele 

(lisaks tarbijad tinglikult 7 kinnistul) 

 

Torustike investeeringud on arvestatud järgmises koosseisus, tehniliste näitajatega ja 

maksumustega (ilma käibemaksuta):  

Kaugküttetorustik eelisoleeritud torudega, pinnases/olemasolevates künades (tööiga ca. 30 

aastat): 

-   2x DN 100..65 (soojuskaod ca. 35 W/m) 250/200 EUR/m; 

-   2x DN 50...32 (soojuskaod ca. 25 W/m) 200/150 EUR/m.  

 

Ehitatavad kaugküttetorustikud Nõval on järgmised (Tabel 7): 

 

Jrk. 

nr. 

Torustiku osa nimetus 

ja tööläbimõõt 

Pikkus Konstruktsioon Soojus-

võimsus 

Soojuskaod Eelarveline 

maksumus 

1-0 Olemasolev magistraal- 

ja tarnetorustik 

2x DN65...32 

380 m Uuendamine künades, 

eelisoleeritud  

0,31 MW 0,010 MW 68 400 EUR 

1-1 Magistraaltorustik 

Katlamaja juurest kuni 

piki maanteed ja kuni 

Huvi-sotsiaalkeskus 

2x DN50 

300 m Olemasolevates künades 

või pinnases, 

eelisoleeritud; läbi 

erakinnistute sh. 

servituutidega 

0,22 MW 0,009 MW 60 000 EUR 

 

1-2 Tarnetorustik kauplus-

sööklale Laimi, 

korterelamule Elu, 

Huvikeskus-

päevakodule koos 

Sotsiaalkeskusega, 

kauplusele Kissa 

2x DN50...32 

220 m Pinnases, eelisoleeritud 0,12 MW 0,005 MW 40 000 EUR 

 

1-3 Tarnetorustik Mõisa Põld 

arendusala hoonetele 

2x DN40...32 

450 m 

koos 

harudega 

Pinnases, eelisoleeritud; 

maantee alt läbi puuritud 

0,08 MW 0,011 MW 90 000 EUR 

 

 

Nõva katlamaja paigaldatavad katelseadmed Alternatiividel 1, 2, 3 ja 6 on järgmised (Tabel 8): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel-

paigaldis 

Kasutus Märkused Kasutegur Eelarveline 

maksumus 

I-3 Hakkepuit 0,3 MW Liigutatavate restidega 

koldega katla all, 

omaringluspumpa-

misega 

Baas-

koormusel 

Põlemisõhu 

eelsoojendi, 

torude 

pauk-

puhasti 

 85 % 120 000 EUR 

I-3a 

var. 

 

Hakkepuit 0,3 MW Olemasolev LUK-300 

täiendatuna autom. 

kütuse etteandega ja 

tuhaeemaldusega 

Baas-

koormusel 

Võimalik 

variant; 

uut katelt ei 

hangita 

min. 80 % 80 000 EUR 

odavama 

variandina 

I-3b 

var. 

Puidupellet 2x 0,15 MW Konteineris + õues 

pelletipunker 

Kõigil 

koormustel 

Võimalik 

variant; 

vana 

katlamaja 

kasutuseta 

min. 85 % 75 000 EUR 
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 Hakkepuiduvajadus on keskm. 3...5 p-m3/ööpäevas, max. 9...14 p-m3/ööpäevas. 

Nõva hakkepuidukatel töötab kasutuskestusega vähemalt 2000 h/a. 

  

3.1.4. Alternatiiv 4 korral arendada Nõva soojusmajandus järgmiselt: 

3.1.4.0. Uuendada külakeskuse katlamaja samaselt p. 3.1.1.0. 

3.1.4.1. Uuendada külakeskuse olemasolevad kaugküttetorustikud (samaselt p. 3.1.1.1.) 

3.1.4.2. Paigaldada lokaalne biomassi lokaalkatlamaja Huvikeskus-päevakodule koos 

ehitatava Sotsiaalkeskusega (vajalik sisemine vesiküttesüsteem) järgmiselt: 

3.1.4.2.1. Kütusepunkrile juurdesõidu rajamine (kruuskattega) 

3.1.4.2.2. Väliste tehnovõrkude rajamine (küttetorustikud hoonetele, elektritoide) 

3.1.4.2.3. Katlaruum Sotsiaalkeskuse hoonesse 

3.1.4.2.4. Hoonesse või hoone kõrvale puidupelletipunkri paigaldamine 

3.1.4.2.5. Pelleti transportöörid katlale kütuse etteandeks 

3.1.4.2.6. Biomassi katel või 2 poole väiksemat katelt koos puidupelletipõletiga 

3.1.4.2.7. Tuhaeemaldustransportöörid ja tuhakonteiner 

3.1.4.2.8. Suitsuimur ja suitsukäigud ning korstna paigaldus 

3.1.4.2.9. Kütteveetorustik koos ringluspumpadega ja akupaagiga (suurusega mitu 

m3) koos elektriküttekehadega varukütteks (kokku kuni 80 kW) ja 

veesoojenduseks; variandina varukütteks lisaks õlikatla kuni 40 kW koos 

õlimahutiga paigaldamine (maksumus ei tule kokkuvõttes suurem)  

3.1.4.2.10. Elektripaigaldis 

3.1.4.2.11. Automaatjuhtimissüsteem kaugvalvega 

3.1.4.2.0. Olemasolevale Huvikeskus-päevakodu hoonele vesiküttesüsteemi 

paigaldamine (olemasolevad õhksoojuspumbad jäävad varuks) 

 

Nõva Huvi-sotsiaalkeskuse lokaalkatlamaja paigaldatavad katelseadmed Alternatiivil 4 on 

sõltuvalt uue hoone väljaehitatavast suurusest järgmised (Tabel 9): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel-

paigaldis 

Kasutus Märkused Kasutegur Eelarveline 

maksumus 

I-4 Puidupellet 0,03...0,08 

MW 

Kütuse altetteandega 

pelletipõletiga 

Kõigil 

koormustel 

 85 % 13...40 000 

EUR 

  

 Märkused: 1)  Väliste tehnorajatiste ja olemasoleva hoone sisemise vesiküttesüsteemi maksumus on 

        arvestatud lisaks 7 000 EUR; 

   2)  Õhk-vesi soojuspumpkütte paigaldise 30...80 kW maksumus oleks hinnanguliselt  

               15...50 000 EUR aga see töötaks alaliselt fossiilse elektriga. 

 

 

3.1.5. Alternatiiv 5 korral arendada Nõva soojusmajandus järgmiselt: 

3.1.5.0. Uuendada külakeskuse biomassi katlamaja automaatseks puidupelleti 

lokaalkatlamajaks „Mõisa“ ja „Kubjase“ korterelamutele järgmiselt: 

3.1.5.0.1. Olemasolevate katelseadmete ajutine demonteerimine ja vajalikud 

lammutused hoones 

3.1.5.0.2. Territooriumi piiramine ning väliste tehnovõrkude ühenduste korrastamine 

(torustikud, elektritoide) 

3.1.5.0.3. Välise kütuse laadimisplatsi rajamine (halupuuvirnadele püstitatava 

katusealuse kõrvale) 

3.1.5.0.4. Hoone väline korrastamine ja välisseinte soojustamine (profiilplekist kate) 

3.1.5.0.5. Hoone avatäidete (uksed-aknad) vahetus 

3.1.5.0.6. Hoone kõrvale pelletipunkri paigaldus koos vundamendiga 

3.1.5.0.7. Hoones katlaruumi (6x16 m) põranda betoonikihi valamine ning siseseinte 

ja lae viimistlemine 

3.1.5.0.8. Operaatori-olmeruumide remont 

3.1.5.0.9. Pelletipunkrist transportöörid ühele katlale kütuse etteandeks 

3.1.5.0.10. Väikesem biomassi katel koos puidupelletipõletiga ja seadmetega kütuse 

ja põlemisõhu etteandeks 
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3.1.5.0.11. Olemasoleva 1 biomassikatla tagasipaigaldamine (uuem LUK-300; jääb 

varuks ja halupuudele)  

3.1.5.0.12. Tuhaeemaldustransportöörid ja tuhakonteiner 

3.1.5.0.13. Suitsuimur, multitsüklon (olemasolevate kasutamine) ja suitsukäigud ning 

uue korstna paigaldus 

3.1.5.0.14. Kütteveetorustik koos olemasolevate ringluspumpadega  

3.1.5.0.15. Lisaveetorustik, veepehmendusseadmed koos lisaveemahutiga ja 

pumpadega 

3.1.5.0.16. Ruumide san.tehnikasüsteemid (küte, ventilatsioon jm.) 

3.1.5.0.17. Elektripaigaldis 

3.1.5.0.18. Automaatjuhtimissüsteem kaugvalvega sh. ATS ja valvesignalisatsioon 

3.1.5.0.0. Uuendada välistorustik Mõisa ja Kubjase korterelamuteni (ca. 50 m) 

3.1.5.1. Paigaldada lokaalne biomassi lokaalkatlamaja Koolile koos Võimlaga järgmiselt 

(asukohaga Kooli ja kauplus-söökla „Laimi“ vahel): 

3.1.5.1.1. Kütusepunkrile juurdesõidu rajamine (kruuskattega) 

3.1.5.1.2. Väliste tehnovõrkude rajamine (küttetorustiku ühendus, elektritoide) 

3.1.5.1.3. Katlamaja konteineri paigaldus koos vundamendiga 

3.1.5.1.4. Konteineri kõrvale puidupelletipunkri paigaldamine koos vundamendiga 

3.1.5.1.5. Puidupelleti transportöörid katlale kütuse etteandeks 

3.1.5.1.6. Biomassi katel koos puidupelletipõletiga 

3.1.5.1.7. Olemasoleva 2. biomassikatla paigaldamine (vanem Viadrus; jääb varuks 

ja halupuudele) 

3.1.5.1.8. Tuhaeemaldustransportöörid ja tuhakonteiner 

3.1.5.1.9. Suitsuimur ja suitsukäigud ning korstna paigaldus 

3.1.5.1.10. Kütteveetorustik koos ringluspumpadega ja akupaagiga  

3.1.5.1.11. Elektripaigaldis 

3.1.5.1.12. Automaatjuhtimissüsteem kaugvalvega 

3.1.5.1.0. Uuendada välistorustik Koolini ja Võimlani (ca. 100 m) 

3.1.5.2. Paigaldada lokaalne biomassi lokaalkatlamaja „Künka“ korterelamule järgmiselt: 

3.1.5.2.1. Kütusepunkrile juurdesõidu rajamine (kruuskattega) 

3.1.5.2.2. Väliste tehnovõrkude rajamine (küttetorustik hoonele, elektritoide) 

3.1.5.2.3. Katlaruum hoone keldris 

3.1.5.2.4. Hoone kõrvale puidupelletipunkri paigaldamine koos vundamendiga 

3.1.5.2.5. Pelleti transportöörid katlale kütuse etteandeks 

3.1.5.2.6. Biomassi katel koos puidupelletipõletiga 

3.1.5.2.7. Tuhaeemaldustransportöörid ja tuhakonteiner 

3.1.5.2.8. Suitsuimur ja suitsukäigud ning korstna paigaldus 

3.1.5.2.9. Kütteveetorustik koos ringluspumpadega ja akupaagiga koos 

elektriküttekehaga (30 kW)  

3.1.5.2.10. Elektripaigaldis 

3.1.5.2.11. Automaatjuhtimissüsteem kaugvalvega 
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Nõva küla soojusmajanduse arengualternatiivide võrdlus on järgmine (Tabel 10): 

 

Aastas 

(ilma käibemaksuta) 

Nõva külakeskus: 

Kaugküte biomassil 

Arenduslahendus Alternatiiv 1: 

Automaatkatel 

hakkepuidul 300 kW 

ja kogu välistorustik 

uuendatud (380 m) 

Alternatiiv 2: 

Automaatkatel 

hakkepuidul 300 kW 

ja lisaks välistorustik 

laiendatud +500 m 

Alternatiiv 3: 

Automaatkatel 

hakkepuidul 300 kW 

ja lisaks välistorustik 

laiendatud +950 m 

Alternatiiv 4: 

Alternatiiv 1 + 

Huvi-sotsiaalkeskus 

lokaalkatel 30...70 

kW 

Investeeringud kokku   

(100 % omarahastus) 

120 000 + 68 400 = 

 

188 400 EUR 

120 000 + 168 400 

=  

288 400 EUR 

120 000 + 258 400 

=  

378 400 EUR 

120 000 + 68 400 + 

20...47 000 =  

208...235 400 EUR 

Sh. investeeringute  

50 % omarahastus  

 

94 200 EUR 

 

144 200 EUR 

 

189 200 EUR 

104 200... 

...117 700 EUR 

Soojuse tarbimine ja 

müük 

523 MWh 728 MWh 828 MWh 563...623 MWh 

Kaugküttevõrgu 

soojuskaod  

58 MWh 

10 % 

138 MWh 

16 % 

202 MWh 

20 % 

58 MWh 

10 % 

Soojuse toodang, sh. 

   Halupuust, 

   kasutegur 80 % 

   Hakkepuidust, 

   kasutegur 85 %  

   Puidupelletist, 

   kasutegur 85 % 

   Elektriga, 

   kasutegur ca. 100 % 

581 MWh 

(20 %) 

116 MWh 

(80 %) 

465 MWh 

866 MWh 

(20 %) 

173 MWh 

(80 %) 

693 MWh 

1030 MWh 

(20 %) 

206 MWh 

(80 %) 

824 MWh 

621...681 MWh 

(20 %) 

116 MWh 

(80 %) 

465 MWh 

(lisaks lokaalselt) 

32...80 MWh 

(lisaks lokaalselt) 

8...20 MWh 

Kütuste maksumus 

   Halupuu, 

   hind 15 EUR/MWh 

   Hakkepuit, 

   hind 18 EUR/MWh 

   Puidupellet, 

   hind 38 EUR/MWh 

 

2 175 EUR 

 

9 846 EUR 

 

 

3 244 EUR 

 

14 675 EUR 

 

3 863 EUR 

 

17 449 EUR 

 

2 175 EUR 

 

9 846 EUR 

 

1 431...3 576 EUR 

 

Muutuvkulud kokku, sh. 

   Elekter 3 % + lokaal., 

   hind 100 EUR/MWh 

   Saastetasu 

14 286 EUR 

1 743 EUR 

 

   522 EUR 

21 295 EUR 

2 598 EUR 

 

   778 EUR 

25 327 EUR 

3 090 EUR 

 

   925 EUR 

16 517...19 862 EUR 

2 543...3 743 EUR 

 

522 EUR 

Tegevuskulud, so. palk Regulaarne 

teenindus 

1 in. 400 EUR/kuu  

2 in. 300 EUR/kuu  

15 960 EUR 

Regulaarne 

teenindus 

1 in. 400 EUR/kuu  

2 in. 300 EUR/kuu  

15 960 EUR 

Regulaarne 

teenindus 

1 in. 400 EUR/kuu  

2 in. 300 EUR/kuu  

15 960 EUR 

Regulaarne 

teenindus 

1 in. 400 EUR/kuu  

2 in. 300 EUR/kuu  

15 960 EUR 

Kapitalikulu, so.  

olemasolevalt põhivaralt 

+ investeeringu kulum 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

1 398 EUR 

 

 8 280 EUR 

4 140 EUR 

 

1 398 EUR 

 

11 614 EUR 

5 807 EUR 

 

1 398 EUR 

 

 14 614 EUR 

7 307 EUR 

 

1 398 EUR 

 

9 613...11 414 EUR 

4 807...5 707 EUR 

Põhjendatud tulukus 6 % 

investeeringult 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

11 304 EUR 

5 652 EUR 

 

 

17 304 EUR 

8 652 EUR 

 

 

22 704 EUR 

11 352 EUR 

 

 

12 504...14 124 EUR 

6 252...7 062 EUR 

Soojusetootmise kulud 

kokku 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

51 228 EUR 

41 436 EUR 

 

 

67 571 EUR 

53 112 EUR 

 

 

80 003 EUR 

61 344 EUR 

 

 

55 992...62 758 EUR 

44 934...49 989 EUR 

Soojuse hind 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

98,0 EUR/MWh 

79,2 EUR/MWh 

 

92,8 EUR/MWh 

73,0 EUR/MWh 

 

96,6 EUR/MWh 

74,1 EUR/MWh 

 

ca. 100 EUR/MWh 

ca. 80 EUR/MWh 

Soojuse hinna tõus 

olemasolevate hoonete 

soojustamisel 

 

 

+ 15...20 EUR/MWh 

(võrgukaod 13 %) 

ka korterelamu „Elu“ 

jääb liitumata  

+ 20...25 EUR/MWh 

(võrgukaod 20 %) 

ka korterelamu „Elu“ 

jääb liitumata 

+ ca. 20 EUR/MWh 

(võrgukaod 25 %) 

 

 

+ ca. 20 EUR/MWh 

(võrgukaod 13 %) 
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Märkused: 1) Kulud on arvestatud eeldatavate investeeringute järgsete lähiaastate tasemel; 

2) Põhivara kasutusiga on katlamajal 20 a. ja kaugküttetorustikel 30 a., väikesel 

lokaalkatlamajal 15 a.; 

3) Huvi-sotsiaalkeskus on Alternatiividel 2 ja 3 arvestatud minimaalse suurusega; selle  

Alternatiiv 4 lokaalse õhk-vesi soojuspumpkütte (keskm. COP 2,5) 40...100 MWh/a.    

    elektrikulu  maksumus oleks ca. 1 600...4 000 EUR/a. + erihoolduse maksumus. 

 

3.1.6.  Alternatiiv 6 korral arendada Nõva soojusmajandus järgmiselt: 

3.1.6.0. Ehitada külakeskuse biomassi katlamaja kõrvale automaatne puidupelleti 

konteinerkatlamaja järgmiselt: 

3.1.6.0.1. Olemasolevate katelseadmete müük ja hoone võõrandamine/lammutus 

3.1.6.0.2. Territooriumi piiramine ning väliste tehnovõrkude ühenduste korrastamine 

(torustikud, elektritoide) 

3.1.6.0.3. Katlakonteineri ja pelletimahuti betoonvundamentide valamine 

3.1.6.0.4. Tehasetootelise komplektse soojustatud katlakonteineri paigaldamine 

3.1.6.0.5. Tehasetootelise puidupelletimahuti (30 m3) paigaldamine  

3.1.6.0.6. Tööstuslike puidupelletikatelde 2 tk. à 150 kW paigaldamine koos mh. 

seadmetega kütuse ja põlemisõhu etteandeks 

3.1.6.0.7. Tuhaeemaldustransportöörid ja tuhakonteiner 

3.1.6.0.8. Suitsuimur ja suitsukäigud ning korstna paigaldus 

3.1.6.0.9. Kütteveetorustik koos ringluspumpadega ja paisupaagiga  

3.1.6.0.10. Lisaveetorustik, veepehmendusseadmed koos lisaveemahutiga ja 

pumpadega 

3.1.6.0.11. Elektripaigaldis 

3.1.6.0.12. Automaatjuhtimissüsteem kaugvalvega sh. ATS ja valvesignalisatsioon 

3.1.6.1. Uuendada külakeskuse olemasolevad kaugküttetorustikud 

(tarbijad Kool, Võimla, „Mõisa“, „Kubjase“, „Künka“) 

3.1.6.2. Rajada kaugkütte ühendustorustik kauplus-söökla „Laimi“ kinnistuni 

3.1.6.3. Jäävad olemasolevale lokaalküttele korterelamu „Elu“, Huvikeskus-päevakodu 

ning planeeritud lokaalküttele arendusala kõik hooned 

 

Nõva küla soojusmajanduse Alternatiiv 6 on järgmine (Tabel 10 järg): 

 

Aastas 

(ilma käibemaksuta) 

Nõva külakeskus: 

Kaugküte biomassil 

Arenduslahendus Alternatiiv 6: 

Uus konteinerkatlamaja 

automaatkateldega 2 tk. 

puidupelletil 150+150 kW 

ja kogu välistorustik 

uuendatud (380 m) + 

kauplus-söökla Laimi 50 m 

Investeeringud kokku   

(100 % omarahastus) 

75 000 + 68 400 + 5 000 

= 

148 400 EUR 

Sh. investeeringute  

50 % omarahastus  

 

74 200 EUR 

Soojuse tarbimine ja müük 

 

523 + 50 = 

573 MWh 

Välistorustike  soojuskaod  58 MWh 

10 % 

Soojuse toodang kokku, sh. 

   Puidupelletist, 

   kasutegur 85 % 

631 MWh 

(100 %) 

631 MWh 

Kütuste maksumus 

   Puidupellet, 

   hind 38 EUR/MWh 

 

28 209 EUR 

 

Muutuvkulud kokku, sh. 

   Elekter 3 %, 

   hind 100 EUR/MWh 

   Saastetasu 

30 624 EUR 

1 893 EUR 

 

   522 EUR 
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Tegevuskulud, sh. palk 

 

Regulaarne teenindus 

1 in. 1 h/d 20 EUR/h 

Üldkulud jms. 2 995 EUR  

9 379 EUR 

Kapitalikulu, so.  

investeeringu kulum 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

– üleliigse põhivara müük 

 

 

 

 6 197 EUR 

3 098 EUR 

Jääkväärtus 7 900 EUR/ 

/20 a. =       – 395 EUR/a. 

Põhjendatud tulukus 6 % 

investeeringult 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

8 904 EUR 

4 452 EUR 

Soojusetootmise kulud 

kokku 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

54 709 EUR 

47 158 EUR 

Soojuse hind 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

95,5 EUR/MWh 

82,3 EUR/MWh 

   

Märkus: 1)  Kulud on arvestatud eeldatavate investeeringute järgsete aastate tasemel; 

2)  Põhivara kasutusiga on katlamajal 20 a. ja kaugküttetorustikel 30 a.; 

3)  Tegevuskulud arvestatud soojusettevõtte ühinemisel suurema varahaldusettevõttega.       

 

 

Nõva küla soojusmajanduse lokaalalternatiiv on järgmine (Tabel 11): 

 

Aastas 

(ilma käibemaksuta) 

Nõva külakeskus: 

Lokaalküte biomassil 

Arenduslahendus Alternatiiv 5: 

Automaatkatlad 3 tk. 

puidupelletil 100 +100 + 

30  kW ja välistorustik vaid  

150 m 

Investeeringud kokku   

(100 % omarahastus) 

65 000 + 60 000 + 20 000 

+ 27 000 = 172 000 EUR 

Sh. investeeringute  

50 % omarahastus  

 

86 000 EUR 

Soojuse tarbimine ja müük 

 

523 MWh 

Välistorustike  soojuskaod  23 MWh 

4 % 

Soojuse toodang kokku, sh. 

   Halupuust, 

   kasutegur 80 % 

   Puidupelletist, 

   kasutegur 85 % 

546 MWh 

 

109 MWh 

 

437 MWh 

Kütuste maksumus 

   Halupuu, 

   hind 15 EUR/MWh 

   Puidupellet, 

   hind 38 EUR/MWh 

 

2 044 EUR 

 

19 536 EUR 

 

Muutuvkulud kokku, sh. 

   Elekter 3 %, 

   hind 100 EUR/MWh 

23 218 EUR 

1 638 EUR 

 

Tegevuskulud, sh. palk 

 

Regulaarne teenindus 

1 in. 400 EUR/kuu  

2 in. 300 EUR/kuu  

15 960 EUR 

Kapitalikulu, so.  

olemasolevalt põhivaralt 

 

1 398 EUR 
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+ investeeringu kulum 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 9 602 EUR 

4 801 EUR 

Põhjendatud tulukus 6 % 

investeeringult 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

10 320 EUR 

5 160 EUR 

Soojusetootmise kulud 

kokku 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

62 136 EUR 

50 537 EUR 

Soojuse hind 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

118,8 EUR/MWh 

96,6 EUR/MWh 

   

Märkus: 1)  Kulud on arvestatud eeldatavate investeeringute järgsete aastate tasemel; 

2)  Põhivara kasutusiga on katlamaja ehitistel 20 a., seadmetel 15 a. ja välistel     

     küttetorustikel 30 a.    

 

   

3.2. VARIKU KÜLA ARENGU VARIANDID 

 

Variku küla soojusvarustuse võimalus oleks jätkata hoonete lokaalküttega aga „Soopargi“ 18 krt. 

korterelamus arvestuslikult vähemalt 9 elanikega korteri olemasolul muuta kaasaegseks hoone 

bioküte, eeldusel, kui keskküttesüsteem on mingil määral säilinud.  

 

3.2.1. Variant 1 korral arendada Variku soojusmajandus järgmiselt: 

3.2.1.0. Paigaldada „Soopargi“ korterelamule automaatsed puidupelletikatlaseadmed 

järgmiselt: 

3.2.1.0.1. Hoone kõrvale pelletipunkri (ca. 10 m3) paigaldus sh. betoonvundamendi 

valamine 

3.2.1.0.2. Keldrisse (hoone teepoolsesse otsa) pelletikatel koos mh. seadmetega 

kütuse ja põlemisõhu etteandeks 

3.2.1.0.3. Tuhaeemaldustransportöörid ja tuhakonteiner 

3.2.1.0.4. Suitsuimur ja suitsukäigud ning korstna paigaldus 

3.2.1.0.5. Kütteveetorustik koos ringluspumpadega ja  akupaagiga koos 

elektriküttekehaga (60 kW) 

3.2.1.0.6. Elektripaigaldis 

3.2.1.0.7. Automaatjuhtimissüsteem kaugvalvega 

3.2.1.1. Uuendada „Soopargi“ korterelamu sisemine vesiküttesüsteem pooltele korteritele 

sh. soojussõlm ja torustik koos regulaatoritega (ca. 9 000 EUR; soojusettevõtte 

või Valla investeering); olemasolevad soojusallikad jäävad varuks 

 

Soopargi katlapaigaldis on Variant 1 korral järgmine (Tabel 12): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel Kasutus Märkused Kasutegur Eelarveline 

maksumus 

II-1 Puidupellet 0,06 MW Kütuse altetteandega 

pelletipõletiga 

Kõigil 

koormustel 

Torude 

pauk-

puhastiga 

min. 80 %, 

keskm. 85 

% 

20 000 EUR 

 

 Puidupelletivajadus on keskm. 100 kg/ööpäevas (ca. 0,5 p-m3/d), max. 250 kg/ööpäevas. 

Antud Soopargi pelletikatel töötab kasutuskestusega 1600...2000 h/a. 

 

3.2.2. Variant 2 korral arendada Variku soojusmajandus järgmiselt, kui õnnestub saavutada 

vastav pikaajaline kokkulepe OÜ-ga Rave Mööbel ja tsehhi katlamajal on võimsust: 

3.2.2.0. Rajada „Soopargi“ korterelamule väline küttetorustik Rave olemasolevast 

katlamajast (küte biomassiga ja vähesel määral õliga) 
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3.2.2.1. Uuendada „Soopargi“ korterelamu sisemine vesiküttesüsteem pooltele korteritele 

sh. soojussõlm ja torustik koos regulaatoritega (ca. 9 000 EUR; soojusettevõtte, 

Valla või Rave investeering); olemasolevad soojusallikad jäävad varuks  

 

Rajatavad lokaaltorustikud Varikul on Variant 2 korral järgmised (Tabel 13): 

 

Jrk. 

nr. 

Torustiku osa nimetus 

ja tööläbimõõt 

Pikkus Konstruktsioon Soojus-

võimsus 

Soojuskaod Eelarveline 

maksumus 

2-1 Rave tsehhi ja „Soopargi“ 

korterelamu vahel 

2x DN40 

70 m Olemasolevates künades, 

eelisoleeritud 

0,06 MW 0,002 MW 10 500 EUR 

   

Märkus:  Soojuse tootmine Rave katlamajas on arvestatud saetud ja lõhutud halupuudest. 

 

 

Variku küla soojusmajanduse arenguvariantide võrdlus on järgmine (Tabel 14): 

 

Aastas 

(ilma käibemaksuta) 

„Soopargi“ korterelamu: 

Lokaalküte biomassil 

Arenduslahendus Variant 1: 

Automaatkatel puidupelleti-

tel 60 kW 

Variant 2: 

Küte Rave katlamajast 

välistorustikuga 70 m 

Investeeringud kokku   

(100 % omarahastus) 

20 000 + 9 000 = 

29 000 EUR 

10 500 + 9 000 = 

19 500 EUR 

Sh. investeeringute  

50 % omarahastus  

 

14 500 EUR 

 

  9 750 EUR 

Soojuse tarbimine ja müük 

 

100 MWh 100 MWh 

Kaugküttevõrgu 

soojuskaod  

Pole 11 MWh 

6 % 

Soojuse toodang, sh. 

   Puitpelletitest, 

   kasutegur 85 % 

   Biomassist, 

   kasutegur 85 %  

100 MWh 

 

100 MWh 

 

111 MWh 

 

 

 

111 MWh 

Kütuste maksumus 

   Puitpellet, 

   hind 38 EUR/MWh 

   Biomass, 

   hind 20 EUR/MWh 

 

4 471 EUR 

 

 

 

 

 

 

2 612 EUR 

Muutuvkulud kokku, sh. 

   Elekter 3 %, 

   hind 100 EUR/MWh 

4 771 EUR 

300 EUR 

 

2 945 EUR 

333 EUR 

 

Tegevuskulud, sh. palk 

 

Regulaarne teenindus 

2 000 EUR 

Rave-l 

tinglikult 2 000 EUR 

Kapitalikulu, so.  

investeeringu kulum 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

 1 933 EUR 

967 EUR 

 

 

950 EUR 

475 EUR 

Soojusetootmise kulud 

kokku 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

8 704 EUR 

7 738 EUR 

 

 

5 895 EUR 

5 420 EUR 

Soojuse hind 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

87,0 EUR/MWh 

77,4 EUR/MWh 

 

59,0 EUR/MWh 

54,2 EUR/MWh 

   

Märkused: 1) Kulud on arvestatud eeldatavate investeeringute järgsete lähiaastate tasemel; 

2) Põhivara kasutusiga on katlapaigaldisel ja soojussõlmel 15 a. ja välisel küttetorustikul   

    30 a.    
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3.3. RANNAKÜLA ARENGU VARIANT 

 

Rannaküla küla soojusvarustuse võimalus oleks jätkata hoonete lokaalküttega või 

korterelamutele kuni 5 hoonet koos keskküttesüsteemide paigaldamisega arendada nende 

piirkonnas välja biomassil kaugküte (arvestades võrku ühendatud hoonete küttetarbega näit. 70 

% nende potentsiaalsest tarbest). 

Rannaküla sadama hooned jäävad kaugkütteks ilmselt ülemäära kaugele. 

 

3.3.1. Variandina arendada Rannaküla soojusmajandus järgmiselt: 

3.3.1.0. Ehitada korterelamute alale kinnistule bussipeatuse juures  automaatne 

hakkepuidukatlamaja järgmiselt: 

3.3.1.0.1. Katlamaja territooriumi piiramine ning väliste tehnovõrkude ühendused 

(sh. veetorustikud ja elektritoide kõrvalolevatest võrkudest) 

3.3.1.0.2. Välise hakkepuidu laadimisplatsi rajamine 

3.3.1.0.3. Katlamaja ja hakkepuidulao kerghoone ehitus koos vundamendi ja 

betoonpõrandaga 

3.3.1.0.4. Hakkepuidulao põranda redeltüüpi kraapmehanism ja transportöörid 

katlale kütuse etteandeks 

3.3.1.0.5. Tööstuslik hakkepuidukatel, variandina Nõva katlamajast olemasoleva 

katla LUK-300 ületoomine ja ümberehitamine hakkepuidule sh. põleti 

(näit. Ariterm HakeJet), koos mh. seadmetega kütuse ja põlemisõhu 

etteandeks 

3.3.1.0.6. Varukütteks õlikatel koos õlimahutiga 

3.3.1.0.7. Tuhaeemaldustransportöörid ja tuhakonteiner 

3.3.1.0.8. Suitsuimur, multitsüklon ja suitsukäigud ning korstna paigaldus 

3.3.1.0.9. Kütteveetorustik koos soojusvahetiga, ringluspumpadega ja akupaagiga 

3.3.1.0.10. Lisaveetorustik, veepehmendusseadmed koos lisaveemahutiga ja 

pumpadega 

3.3.1.0.11. Ruumide san.tehnikasüsteemid (küte, ventilatsioon jm.) 

3.3.1.0.12. Elektripaigaldis 

3.3.1.0.13. Automaatjuhtimissüsteem kaugvalvega sh. ATS ja valvesignalisatsioon 

3.3.1.1. Paigaldada korterelamutes 5 tk. (kokku 41 korterit) sisemine vesiküttesüsteem 

sh. soojussõlm ja torustik koos regulaatoritega (kokku min. 60 000 EUR); 

olemasolevad soojusallikad võivad varuks jääda 

3.3.1.2. Rajada korterelamute ala kaugküttetorustik 

 

Rannaküla katlamaja paigaldatavad katelseadmed on järgmine (Tabel 15): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel Kasutus Märkused Kasutegur Eelarveline 

maksumus 

III-1 Hakkepuit 0,3 MW 

(või 0,2 

MW) 

Liigutatavate restidega 

koldega katla all, 

omaringluspumpa-

misega 

Kõigil 

koormustel 

Põlemisõhu 

eelsoojendi, 

torude 

pauk-

puhasti 

85 % 180 000 EUR 

–  20 000 EUR 

 (olemasoleva 

katlaga) 

= 160 000 EUR 

III-2 Põlevkiviõli 0,2 MW Õlipõletiga Varuks ja 

tipu-

koormustel 

 90 % 16 000 EUR 

 

 Hakkepuidu vajadus on keskm. kuni 3 p-m3/ööpäevas, max. 10 p-m3/ööpäevas. 

Antud Rannaküla hakkepuidukatel töötab kasutuskestusega ca. 2000 h/a. 

 

Rajatav kaugküttetorustik Rannakülas on järgmine (Tabel 16): 

 

Jrk. 

nr. 

Torustiku osa nimetus 

ja tööläbimõõt 

Pikkus Konstruktsioon Soojus-

võimsus 

Soojuskaod Eelarveline 

maksumus 

3-1 Tarnetorustik 

katlamajast korter-

elamutele 

250 m Pinnases, eelisoleeritud; 

maantee alt läbi puuritud 

0,3 MW 0,006 MW 55 000 EUR 
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2x DN65...25 

   

Rannaküla soojusmajanduse arenguvariant on järgmine (Tabel 17): 

 

Aastas 

(ilma käibemaksuta) 

Rannaküla korterelamud: 

Kaugküte biomassil 

Arenduslahendus Variant: 

Automaatkatel hakkepuidul 

300 kW ja välistorustik  

250 m 

Investeeringud kokku   

(100 % omarahastus) 

176 000 + 55 000 = 

231 000 EUR 

Sh. investeeringute  

50 % omarahastus  

 

115 500 EUR 

Soojuse tarbimine ja müük 

 

520 x 70 % = 364 MWh 

Kaugküttevõrgu 

soojuskaod  

35 MWh 

7 % 

Soojuse toodang, sh. 

   Hakkepuidust, 

   kasutegur 85 % 

   Põlevkiviõlist, 

   kasutegur 90 % 

399 MWh 

(80 %) 

319 MWh 

(20 %) 

80 MWh 

Kütuste maksumus 

   Hakkepuit, 

   hind 18 EUR/MWh 

   Põlevkiviõli, 

   hind 36 EUR/MWh 

 

6 755 EUR 

 

3 200 EUR 

 

Muutuvkulud kokku, sh. 

   Elekter 3 %, 

   hind 100 EUR/MWh 

   Saastetasu 

11 672 EUR 

1 197 EUR 

 

520 EUR 

Tegevuskulud, sh. palk 

 

Regulaarne teenindus 

1 in. 300 EUR/kuu 

4 788 EUR 

Kapitalikulu, so.  

investeeringu kulum 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

 11 550 EUR 

5 775 EUR 

Põhjendatud tulukus 6 % 

investeeringult 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

13 860 EUR 

6 930 EUR 

Soojusetootmise kulud 

kokku 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

41 870 EUR 

29 165 EUR 

Soojuse hind 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

115,0 EUR/MWh 

80,1 EUR/MWh 

   

Märkus: 1)  Kulud on arvestatud eeldatavate investeeringute järgsete lähiaastate tasemel; 

2)  Põhivara kasutusiga on katlamajal 20 a. ja kaugküttetorustikel 30 a.    

 

 

 

 

 

Soojusvarustuse variandid Rannaküla ühele tinglikule 8 krt. korterelamule (köetav pind ca. 

600 m2 , kubatuur ca. 2200 m3) praegu, soojusvõimsusega ca. 60 kW, soojustarbimisega 

normaalaastal ca. 100 MWh/a, vastava võrguliitumise olemasolul; maksumused 

korteriühistule, koos käibemaksuga (Tabel 18): 
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 Soojustus 

hoone seintele 

ja katusele jm. 

mõõdukad 

energiasäästu 

meetmed 

Lokaalküte 

elektriga, 

kasutegur  

100 % 

Lokaalküte  

õhk-õhk soojus-

pumpadega, 

keskm. COP 2,3 

Lokaalküte maa- 

energiakaevu- 

dega ca. 800 m2 

+ soojuspump, 

keskm. COP 3,0 

Kaugküte 

võrgust, 

soojussõlm ja 

vesiküttesüst. 

(kasutegur 

katlamajas  

85 %) 

Investeering Rahastus 20 a. 30 a. 15 a. 30/20 a. 20 a. sh. rahastus 

   Maksumus, 

   koos KM-ga 

ca. 72 000 EUR (2 + (8 krt.x 5  

radiaatorit)) x  

150 EUR/tk. = 

6 300 EUR 

8 krt.x 2 agreg.x 

1000 EUR/tk. = 

16 000 EUR 

40 kaevu 30 000 

+ 18 000 + 

12 000 =  

60 000 EUR 

3 000 + 12 000 = 

15 000 EUR 

   Küttel vajalik    

   elektrivõimsus 

  

60 kW 

 

60 kW 

 

60 kW 

minimaalne 

Kasutamine Soojuse sääst 

–30 MWh/a 

Elektrit 

100 MWh/a 

hooldusvaba 

Elektrit  

43 MWh/a 

hooldustvajav 

Elektrit  

33 MWh/a 

hooldustvajav 

Soojust 

100 MWh/a 

hooldusvaba 

   Maksumus, 

   koos KM-ga 

 140 EUR/MWh 

14 000 EUR/a 

140 EUR/MWh 

6 020 EUR/a 

140 EUR/MWh 

4 620 EUR/a 

69 EUR/MWh 

6 900 EUR/a 

   Fossiilse CO2   

   heide 

 85 t/a 

fossiilenergial  

37 t/a 

fossiilenergial  

28 t/a 

fossiilenergial  

alla 3 t/a 

taastuvenergial 

KOKKU aastas      

   Maksumus, 

   koos KM-ga 

3 600 EUR/a 14 210 EUR/a 7 087 EUR/a 7 120 EUR/a 7 650 EUR/a 

Soojuse 

(kogu)omahind, 

koos KM-ga 

 142 EUR/MWh 70,9 EUR/MWh 71,2 EUR/MWh 

(koos sisemise 

keskküttesüst.) 

76,5 EUR/MWh 

(koos sisemise 

keskküttesüst.) 

 

 

Rannaküla perspektiivse kaugkütte plaan (Joonis 2): 

 

 
 

Tingmärgid: Roheline – perspektiivne katlamaja, kaugküttetorustik ja tarbijad. 

Sadamaala 
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3.4. ARENGUALTERNATIIVIDE VALIK 

 

Soojusvarustuse alternatiivi valiku kriteeriumiteks peaksid olema 1) tarbijate kasutusmugavus ja 

varustuskindlus, 2) rahalised kulutused, sh. soojuse hind, ja sotsiaal-majanduslik mõju 

kogukonnale tervikuna ning 3) keskkonnasäästlikkus globaalselt, arvestatuna lahenduse kogu 

elutsükli jooksul (jagatuna kasutusaastale). 

 

Soojusmajanduse arengumudeli valikul tuleb arvestada järgmisete dokumentidega ja nende 

asjakohaste järgitavate põhimõtetega, mis lähtuvad Euroopa Liidu poliitikast ja direktiividest: 

 

1) Eesti Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020; 

- Gaasikütteenergia ja põlevkivielektrienergia osakaalu vähendamine ja taastuvenergia 

suurendamine-mitmekesistamine. 

2) Eesti Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030) sh. Soojusmajanduse 

tegevuskava ja Hoonestuse (elamumajanduse) valdkonna arengukava; 

- Soojuse tootmiseks kütuste kasutamise vähendamine 2050.a.-ks vähemalt 40 % 

võrreldes 1990.a. 

- Taastuvenergia osakaal energia sh. elektri lõpptarbimises 2030.a. 50 % (indikatiivselt; 

2012.a. 26 %). 

- Taastuvenergia osakaal kaugküttesoojuse tootmises 2030.a. ≥ 80 % (2011.a. 33 %). 

- Uute hoonete energiatõhusus liginullenergia [nZEB] ja korterelamutest 2030.a. 50 % 

energiatõhususklassiga C; hoonete rekonstrueerimisega on võimalik kütteenergia 

vajadust vähendada kuni 50 %. 

3) Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020; 

- Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal energia summaarses 

lõpptarbimises 2020.a.-ks 25 %. 

- Taastuvelektri ostukohustus fikseeritud hinnaga põhivõrguettevõtja poolt (va. 

biomassist). 

- Biokütuste kütuseaktsiisist vabastamine. 

- Katlamajade (≤ 4 MW) taastuvenergiale üleminek või rekonstrueerimine ja energiasääst 

kaugküttevõrgu parendamise / rekonstrueerimisega. 

- Bioenergia tootmise investeeringutoetus. 

4) Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030; 

5) Euroopa Liidu kliimaeesmärgid Pariisi 2015.a. Kliimakokkuleppe [COP 21] täitmiseks. 

- Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 2030.a.-ks vähemalt 40 % ja 2050.a.-ks 

vähemalt 80 % (...95 %) võrreldes 1990.a. 

- Taastuvenergia osakaal energia kogutarbimises 2030.a.-ks vähemalt 27 %. 

- Energiatõhususe suurendamine 2030.a.-ks vähemalt 27 %.  

 

 Arengumudelite võrdlus ja valik Nõva valla asulates lubab järeldada järgmist: 

 

3.4.1. Nõva külakeskuse soojusmajanduse jätkusuutlikuks arenguks on vajalik uuendada 

katlamaja biomassiküttele ja kaugküttetorustikud ning olemasolevas ulatuses kaugküttel 

soojuse omahind 50 % rahastustoetusel ei tõuseks praegusest kuigivõrd (tõuseks kuni 10 

%) ja võrgukaod vähenevad.  

Üleminek lokaalsemale küttele (Alternatiiv 5), nagu Valla arengukava ette näeb, 

võimaldaks kasutada väikesemaid katlaid ja vähendaks torustike soojuskadusid oluliselt 

kuid investeeringud kokku poleks märkimisväärselt madalamad ja väikeste võimsustega 

otstarbekad pelletikatlamajad kasutaksid oluliselt kallimat kütust. Soojuse hind kujuneks 

külakeskuse 3 lokaalkatlamaja korral teistest alternatiividest kõrgemaks.    

Lisaks kaugkütte laiendamisel Tabelis 2 kirjeldatud perspektiivsetele tarbijatele kujuneks 

soojuse hind küll isegi mõnevõrra odavamaks kui teised Alternatiivid aga võrgul koos 

antud uute torustikega tarbimistihedus väheneks suuruseni vaid 0,8 MWh/m ja 

soojuskaod ületaksid lubatavad. Praeguste kaugküttes hoonete eesmärgipärasel 

soojustamisel ja/või suure potentsiaalse tarbega korterelamu „Elu“ liitumata jäämisel või 

rahastustoetuse mittesaamisel kaugküttesoojuse hind kujuneb keskm. 20 EUR/MWh võrra 
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Alternatiiv 2 ja 3 omast kõrgemaks (kuni 100 EUR/MWh) ja ületaks ilmselt tarbijate 

maksevõime. Ka keskmisest soojemate talvede korral tõuseb soojuse omahind 3...4 

EUR/MWh. Korterelamu „Elu“ kaugküttesse võtmine ongi ebatõenäoline kuna nõuab 

elanikelt vastavat huvi ja küllalt suurt omainvesteeringut sisemise keskküttesüsteemi 

terviklikuks paigaldamiseks (maksumus hinnanguliselt ca. 15 000 EUR sh. soojussõlm). 

Ka „Mõisa põld“ arendusala väikeelamute kaugküttesse liitmine pole tõhus (kogu võrgu 

tarbimistihedus tuleb max. 0,6 MWh/m) ja vaevalt on tulevaste omanike poolt soovitud. 

Eelnevat arvestades oleks vähemalt soojusettevõtte jaoks Nõva külakeskuse 

soojusmajanduse arenguks eelistatuim Alternatiiv 4 või Alternatiiv 6, kus praeguses 

ulatuses kaugkütte uuendades ülejäänud tarbijad jäävad lokaalküttele, sh. Huvi-

sotsiaalkeskuse plaanitavad ühiskondlikud hooned (küte soojusettevõtte opereerimisel), 

aga neile kaasaegsed ja tõhusad soojusvarustuse seadmed paigaldades (või uuendades). 

Kaugküttekatlamaja uuendamisel (arvestuslikust 120 000 EUR) on võimalik säästa 

hinnanguliselt kuni 40 000 EUR, automatiseerides hakkepuidule olemasoleva 300 kW 

katla või varustades uue aga väiksema hakkekatlaga (150...200 kW, millest 

ärasoojustatud 4 hoone baaskoormuseks piisab) ning ehituslikult lihtsustatud 

konstruktsioone kasutades, aga ka see langetab soojuse hinda vaid ca. – 4 EUR/MWh. 

Kaugkütteks on ka võimalik paigaldada odavam (arvestuslikult 75 000 EUR) komplektne 

konteinerkatlamaja puidupelletiküttel kateldega (baaskoormusele 150 kW ja teine 

tipukoormustele 150 kW), mil olemasolev katlamaja jääks kasutuseta ja selle vara saaks 

ehk kasulikult võõrandada. Sellise kaugkütte pelletikatlamaja opereerimine on lihtsam 

kuid kallima pelletikütuse tõttu tuleks soojuse hind mõnevõrra kõrgem aga jääks 

arvatavasti tarbijate maksevõime piiresse. 

Huvi-sotsiaalkeskuse pelletikatlaga lokaalkütte väikeste koormuste (alla 20 %) jaoks ja 

varuks saab praegusele hoonele jätta olemasolevad õhk-õhk soojuspumbad ja akupaagile 

paigaldada elektriküttekeha (hoonele tuleb nähtavasti niikuinii elektriline kuumaveeboiler 

ja vastava võimsusega elektrisüsteem), mis töötavad harva või väikestel koormustel.  

Alternatiiv 4 võimaldab Nõval jätkata taastuvenergial ja suurematele tarbijatele mugava 

kaugküttega, mille soojuse omahind võib tõenäoliselt alles pikema aja jooksul, peamiselt 

hoonete soojustamise tõttu, tõusta üle keskmise maksevõime.      

  

3.4.2. Variku küla soojusmajanduse kaasajastamiseks, kui Rave mööblitööstus tööd 

pikemaajaliselt jätkab ja (võib-olla osaliselt seetõttu) „Soopargi“ korterelamus elanike arv 

säilib tinglikult vähemalt pooltes köetavates korterites, on otstarbekas „Soopargi“ 

korterelamul kasutada biomasskütet Rave tsehhist välise eelisoleeritud torustiku 

rajamisega, ettevõttega vastava kokkuleppe saavutamisel, või paigaldada elamule näit. 

pelletikatel. Soojuse hind kujuneks mingilgi määral vastuvõetavaks Rave soojusvarustuse 

korral või, küll vähetõenäoliselt saadava, osalise rahastustoetusega.  

Tõenäoliselt elanikel, Rave-l ega Vallavalitsusel selliseks investeeringuks võimet ega soovi 

ei ole ja sel juhul on ka „Soopargi“ korterelamul perspektiiv jääda olemasolevale küttele.   

 

3.4.3. Rannaküla soojusmajanduse kaasajastamiseks on küll korterelamute alale 

põhimõtteliselt mõistlik ja  tasuv rajada kaugküte koos biomassi katlamajaga (soojuse 

hind tuleks 50 % rahastustoetusel ca. sama suur kui Nõva külas; küttetorustiku 

tarbimistihedus tuleks 1,4...2,0 MWh/m) aga see eeldab hoonetes sisemiste 

keskküttesüsteemide terviklikku paigaldamist. See on ebatõenäoline kuna nõuab 

arvestuslikul 70 % elanikelt vastavat huvi ja küllalt suurt omainvesteeringut. Vastasel 

juhul on võimalik ja rahaliselt sama tasuv korterelamute kõigis korterites õhk-õhk 

soojuspumpkütte paigaldamine aga see ei vastaks keskkonnaeesmärkidele (on fossiilsel 

elektrienergial ja tekitab kasvuhoonegaase). 

 

              

Hakkepuidu kütteväärtus sõltuvalt niiskusest 25...55 % on 4...2 kWh/kg, keskmiselt alumine 

kütteväärtus on 3 kWh/kg (niiskusesisaldusel 40 %), so. ca. 0,75 MWh/puiste-m3. 

Hakkepuidu mahumass on ca. 0,25 tonni/p-m3 (so. puidu tihedus ca. 0,6 t/m3 ja 0,4 m3/ p-m3). 

Kütteks hangitava hakkepuidu niiskusesisaldus oleks parim 30...40 %. Tööstuslikud 

hakkepuidukatlad võimaldavad tavaliselt põletada puiduhaket niiskusesisaldusega kuni 60 % ja 

ka turvast näit. 10 % ulatuses aga kütuse niiskusesisalduse suurenedes katla kasutegur langeb. 
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Hakkepuidu hind on lähiaastatel arvestatud väikeveokitega tarnetel 18 EUR/MWh primaarenergial 

so. ca. 13,5 EUR/p-m3 (ilma käibemaksuta); suurveokitega võiks see tulla 14 EUR/MWh. 

Halupuu (niiskusesisaldusega 25 % või rohkem), mis on oluliselt väikesemas mahus vajalik 

endiselt saagida, lõhkuda ja kuivatada, hind on lähiaastatel arvestatud 15 EUR/MWh 

primaarenergial so. ca. 27 EUR/tihumeeter (ilma käibemaksuta). 

 

Puidupelletite (Ø 6...8 mm ja pikkus kuni 40 mm; niiskusesisaldusel 10 %) alumine 

kütteväärtus on 4,7 MWh/t.  

Puidupelletite hind lokaalkateldele on lähiaastatel arvestatud (puhurveokiga tarnetel) 38 

EUR/MWh primaarenergial so. ca. 180 EUR/t (ilma käibemaksuta). 

 

 

4. ASULATE SOOJUSMAJANDUSE MAJANDUS- JA FINANTSANALÜÜS (MFA) 

 

Nõval Konkurentsiameti poolt 16.04.2014 kehtestatud soojusenergia müügi piirhind on 67.73 

EUR/MWh (ilma KM-ta) ja selle hinnaga Nõva Kilk ka soojust müüb. 

Eratarbijatel on probleemne maksevõime ja esineb võlgnevusi soojusenergia eest tasumisel. 

Nõva kaugküttesoojuse omahind näit. 2015.a. (mh. sooja talve tõttu) kujunes 77.95 EUR/MWh ja 

ettevõte töötas kahjumiga, sh. tegevuskulud tööjõule olid suure käsitsitöö tõttu tervelt 44 EUR/MWh. 

Nõva Kilk-il on olnud 6 töötajat: Juhataja, Raamatupidaja, 2 töölist aastaringselt + 2 töölist 

kütteperioodil (6 kuud). 

 

Majandus- ja finantsanalüüsiks on Tabelites 10, 13, 16 arvutatud aastased võrdlusandmed 

ja soojuse hinnad Nõva, Variku ja Rannaküla külades, erinevate käsitletud arenguvariantide korral  

ja soojusettevõttele arvestades mh. [Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 22.06.2011 määrusele 

nr. 51 „Soojuse müügi ajutise hinna kehtestamise kord“ põhinevaid Konkurentsiamet 2013. Soojuse 

piirhinna kooskõlastamise põhimõtteid]. Kõik maksumused on ilma käibemaksuta. 

Arvestatud on, et saastetasumäärad edaspidi kindlasti oluliselt kasvavad; tendentsina on arvestatud 

[Keskkonnaministeerium 2014. Keskkonnatasude raamkava eelnõu aastateks 2016-2025]. 

 

 

5. KOKKUVÕTE 

 

Nõva valla käsitletud asulate soojusmajanduse seisukorra hinnang ja soovitatud edasine 

areng oleks kokkuvõtlikult järgmine:  

 

 Vallavalitsusel oleks vajalik moodustada ja Vallavolikogul kinnitada Nõva külas ja vajadusel 

teistes asulates kaugküttepiirkond vastavalt Kaugkütteseadusele. 

Ettepanek oleks Valla arengukava energeetikaosa kohandada vastavaks käesoleva 

soojusmajanduse arengukava lokaalkütte arengualternatiivi järeldustele.  

 Nõva külakeskuses on otstarbekas kaugküttega piirduda olemasolevas ulatuses vastavalt 

Alternatiiv 4 või 6 ja jätkata kütmist kohalikul taastuvenergial ja kaugkütet ka mitte 

tükeldada. Nõva praegune kaugküttetaristu pole jätkusuutlik ning vajab tehnilist uuendamist 

ja kaasajastamist (sh. automatiseeritud biomassikateldega). Planeeritavale Huvi-

sotsiaalkeskusele on otstarbekas paigaldada lokaalküte, puidupelleti katlaga; soojuspumpküte 

põhimõtteliselt pole taastuvenergial ja ka tõhusaima, maakütte jaoks ei leidu kinnistul vaba 

pinda. Kaugküttevõrku võiks laiendada (Alternatiiv 2) vaid korterelamu „Elu“ reaalsel 

kaugküttesse liitumise võimalusel ja moodustatava korteriühistu soovil; vastasel juhul 

ülejäänud soojustarbimine tuleb suhteliselt pikal torustikul liiga madal ja tõenäoliselt ka 

„Mõisa põld“ uusarendusalal mitte piisavalt suur.  

 Varikul ja Rannakülas soojusmajanduse kompleksne arendamine ei õnnestu kui ei teki 

vajalikke eeldusi, sh. perspektiivsetele korterelamutele sisemiste keskküttesüsteemide 

uuendamiseks/paigalduseks, kuigi eriti Rannaküla tuumik-asum iseenesest on küllatki sobiv 

kaugkütteks.   

 Hoonete soojustamist jm. energiasäästumeetmete rakendamist tuleks igati soodustada ja 

propageerida. 
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6. VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGU TEGEVUSKAVA 

 

Soovituslik tegevuskava Nõva valla asulate soojusmajanduse arendamiseks on järgmine 

(Tabel 19): 

 

Jrk. 

nr. 

Tegevus Täitja Periood Rahastus ja märkused 

1 Soojusmajanduse arengukava 

kinnitamine 

Vallavolikogu 2017.a.  

III kv. 

 

2 Nõva investeeringuteks rahastuse 

hankimine 

Soojusettevõte 2017...18.a. Toetused ja laenud 

3 Nõva katlamaja ja torustike tehniline 

uuendamine 

Soojusettevõte 2018...19.a. kuni 188 400 EUR 

4 Nõva Huvi-sotsiaalkeskuse 

lokaalkütteseadmete paigaldus 

Soojusettevõte 2018...19.a. ca. 20 000...47 000 EUR 

+ vesiküttesüsteem; sõltuvalt 

keskuse suurusest ja selle 

ehitamisest 

5 Rannaküla korterelamute alale 

kaugküttekatlamaja ja -torustiku 

ehitus 

Soojusettevõte 2019.a. 

eelduste 

olemasolul 

ca. 231 000 EUR 

 

 

 

September 2017.a. 

 

Koostanud: Tarmo Mäeküla 

 

Kinnitanud: Toomas Rähmonen 


