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Sissejuhatus
Käesoleva uurimis-arendustöö üldine eesmärk oli koostada Vormsi valla Hullo küla
kaugküttesüsteemi arengukava järgnevaks kümneks aastaks, vaadeldes kompleksselt ja
hinnates antud kaugküttepiirkonna energia- ja kütusevarustuse süsteemide jätkusuutlikkust.
Koostatud arengukava peab Vormsi Vallavalitsust ning kohalikke kogukondi aitama
soojusmajandust efektiivsemalt planeerida, määratleda ja ellu viia oma haldusterritooriumil
arengukavas näidatud suundi ja kujundada kohaliku kogukonna energiasäästlikku elu- ja
mõtteviisi.
Arengukava koostasid OÜ Pilvero töörühm, kuhu kuulusid Ülo Kask (tehnikateaduste magister,
volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8, kutsetunnistuse nr 139928), Villu Vares
(tehnikateaduste doktor, soojusenergeetika insener) ja Livia Kask (tehnikateaduste magister).
Töö koostajad tänavad Vormsi valla spetsialiste abi eest lähteandmete saamisel.
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1 Kokkuvõte. Järeldused ja soovitused
Käesoleval ajal asub Hullos toimiv kaugküttesüsteem. Kahjuks kaugküttesüsteemis jooksvaid
andmeid praktiliselt ei registreerita, soojuse kulu ei mõõdeta ei katlamajas ega tarbijate juures
ning soojusele tehtavaid kulutusi hoonetes määratakse kogukulude jaotamisel proportsionaalselt köetavate pindadega. Kaugküttevõrgu torustike soojuskao arvestuslikul hindamisel on
torustiku harude pikkused määratud joonise abil. Selliselt määratud torustike kogupikkus vastab
ligikaudselt tegelikule kogupikkusele, kuigi ei arvesta torustiku lookeid pinnases. Arvutuslik
soojuskadu võrgus on tasemel 32 MWh/a.
Kahe täiendava hoone (Sireli talu ja kooli tööõpetusmaja) lülitamisel kaugküttesse on vaja
rajada ühendustorustikke umbes 110 m ulatuses. Seejuures on arvestatud, et Sireli talu
ühendustorustik algaks Külamaja-Vallamaja lähedalt hargnemispunktist ja tööõpetusmaja
torustik algaks Koolimaja tarbijaühendusest. Tööõpetusmaja ühendustorustikku saaks
lühendada juhul, kui teha väljavõte Lastaia ühendustorustikust.
Mistahes kaugkütte arenguvariandi korral on tingimata vajalik iga tarbija varustada
soojusmõõtjaga ja registreerida hoonete soojuskulu vastavalt tegelikule tarbimisele.
Hullo kaugküttesüteemi kulutustes on tööjõukulude ja spetsifitseerimata muude kulude
osatähtsus kogukuludest umbes kolmveerand ning arvestuslik soojuse tarbijahind ulatub
tasemele 190 €/MWh (ilma käibemaksuta), mis ületab 1,5 – 2 korda elektri hinna taseme.
Kulude kokkuhoiuks oleks tarvis kaugkütte säilimise korral kasutusele võtta sellised
soojusallikad, mis töötaksid automaatselt ja mille korral tööjõukulu puuduks või jääks
tagasihoidlikuks.
Alternatiivse võimalusena on kontrollitud eeldatavat soojuse hinda kaugküttesüsteemi
likvideerimise ja hoonekeskse õhk-vesi soojuspumpade kasutuselevõtu korral.
Kõigil vaatluse all olevatel arenguvariantidel on Vormsi valla seisukohalt nii eeliseid kui
puudusi (vt Tabel 7.1). Majanduslikust aspektist on hinnanguliselt kõige soodsamad
maakontuuriga soojuspumplahendus ja õhk-vesi soojuspumpadega lokaalküttelahendused.
Arvutuste kohaselt on võimalik saavutada soojuse tarbijahinna tase 60 – 80 €/MWh.
Investeerimisvajaduste täpsustamiseks ja soojuse hinnaarvutuste korrigeerimiseks oleks
Vormsi vallal otstarbekas sobivate lahendusvariantide kohta küsida hinnapakkumisi.
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2 Piirkonna kirjeldus ja soojusmajanduse ülevaade
2.1 Piirkonna ülevaade
Asukoht
Vormsi vald paikneb Lääne-Eesti saarestikus Lääne maakonna loodeosas. Saare pindala on
93 km² ning on suuruselt neljas saar Eestis Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu järel. Lääne maakonna
maavaldadest on Vormsi vald väikseim. Saar on välja venitatud ida-lääne suunas, suurim laius
ulatub 16 ja pikkus 10 kilomeetrini. Saarel on 14 küla, millel on säilinud rootsipärased nimed.
Keskasula Hullo küla kaugus maakonna keskusest Haapsalus on linnulennult 18 km (info:
Vormsi valla arengukava 2011 – 2025).

Joonis 2.1 Vormsi vald (Foto: Google Maps)
Vormsi valla territooriumil on keskmine rahvastiku tihedus 4,3 elanikku km², mis on Eesti
väikesaarte võrdluses väikseim (Kihnu vallas 40,7 in/km², Ruhnu vallas 12,5 in/km²).
Rahvastik ja ettevõtlus
Vormsi valla elanike arv on pärast sõda pidevalt vähenenud. Kuigi pärast absoluutset
madalseisu 1970-ndatel aastatel toimus teatav kasv, on siiski elanike vähenemine jätkunud ka
viimase 10 aasta jooksul. Põhjuseks võib lugeda töökohtade kadumist mis on tingitud
põllumajandusliku tootmise taandarengust (info: Vormsi valla arengukava 2011-2025).
2019. aasta 1. jaanuari seisuga elas vallas 389 elanikku (info: https://www.stat.ee/ppe-46953).
Rahvastikupüramiid (vt Joonis 2.2) näitab, et Vormsi valla rahvastikus torkab silma suur meeste
ülekaal. Vormsi vallas oli 2018. aastal kuu keskmine brutotulu 1 309 eurot (vt Tabel 2.1).
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Vormsi valla rahvastikupüramiid, 1. jaanuar 2019
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Allikas: Statistikaamet

Joonis 2.2 Vormsi valla rahvastikupüramiid seisuga 1.01.2019
Tabel 2.1 Valik statistilisi andmeid Vormsi kohta
Näitaja
Rahvaarv, 1. jaanuar
Elussünnid
Surmad
Sisseränne
Väljaränne
Ülalpeetavate määr
Demograafiline tööturusurveindeks
Kohalikud eelarved, tuhat eurot
Põhitegevuse tulud kokku
füüsilise isiku tulumaks
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse
väljaminekud kokku
üldised valitsemissektori teenused
majandus
vaba aeg, kultuur ja religioon
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2015
398
1
1
22
23
...
...

2016
397
5
7
28
13
...
...

2017
411
2
4
29
31
35,2
0,31

2018
407
3
4
7
24
34,8
0,30

2019
389
...
...
...
...
42,5
0,29

664,0
338,4
743,3

717,9
357,2
758,9

713,4
354,9
841,1

857,3
424,7
920,9

...
...
...

133,4
107,9
111,8

138,2
170,4
77,1

166,2
102,8
84,5

152,1
177,7
84,5

...
...
...
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Näitaja
haridus
sotsiaalne kaitse
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot
Registreeritud töötud
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot
Brutotulu saajad keskmiselt kuus
Kasutusse lubatud
eluruumide pind, m²
mitteelamute suletud netopind, m²
Üldhariduse päevaõpe
Koolid
Õpilased

2020

2015
266,9
32,6
6 600,0
6
1 162,48
170

2016
256,3
35,7
8 100,0
8
1 227,61
172

2017
285,3
33,2
5 475,7
9
1 181,14
175

2018
363,8
34,5
5 748,2
6
1 309,12
174

2019
...
...
...
7
...
...

...
...

...
...

0
188

0
65

...
...

1
28

1
28

1
29

1
33

...
...

Vormsi vallas on domineerivateks tegevusaladeks turismimajandus, metsa ülestöötamine ja
põllumajandus (põhiliselt loomapidamine). Maaharimisega tegeletakse oma tarbeks, kasumi
tootmisest olulisem on oma vajadusteks põllumajandussaaduste tootmine. Saarel on suund
lihaloomakasvatusele ja taastatud on lambakasvatus. Traditsiooniliselt on Vormsil tegeletud
kalandusega, tänapäeval püütakse kala aga peamiselt enda tarbeks.
Vormsit nähakse paigana, kus metsa säästva majandamise põhimõtteid jälgides majandatakse,
st metsi kasutatakse ulatuses, et keskkonnakaitselised väärtused ei kannataks. Selline
metsamajandus, toetades teisi majandussuundi (eelkõige puhkemajandus ja turism) edendab
saart kui tervikut. Eelduseks on eelkõige metsamaade pindala suur osakaal ja mitmekesised
metsad ning metsaomanike suur hulk, kes tahavad metsast ka tulu saada, samuti aga ka palju
söötis põllumaid, mida on võimalik kasutada metsamaana.
Soojusmajandus
Väikeses vallas keegi eraldi soojusmajandusega igapäevaselt ei tegele. Vallavalitsuse palgal on
katlakütjad, kes tegelevad ka muude ülesannetega vallas. Katlamaja ja kaugküttetorud kuuluvad
vallavalitsuse bilanssi, nagu ka nende kütusevarumise, käidu, hoolduse ja remondikulud.
Vallale kuuluvad järgmised keskküttel olevad hooned, mida köetakse vallale kuuluvast
katlamajast: Koolituskeskus-lasteaed, Külamaja-vallamaja, Koolimaja, Pood ja Kalffi elamu.
Pärast Sireli talu elamu renoveerimise lõppu kavatsetakse ka see hoone ühendada kaugküttesse.
Vallalt laekunud informatsiooni kohaselt on aastas keskmiselt kulunud 300 ruumimeetrit
segaküttepuid, mille alusel on hinnatud nii soojuse tootmismahtu kui soojuskadu võrgus.
Käsitsiköetava katla kasuteguriks on aasta keskmisena hinnatud 75% ja torustike suhteline
soojuskadu 12 – 14%. Tarbijateni jõuab arvestuslikult 276 MWh ja see on vastavalt köetava
pinnale arvestuslikult jaotatud järgmiselt:
•
•
•
•
•

Koolituskeskus-lasteaed - 423,7 m2 - 78,4 MWh/a
Külamaja-vallamaja 295,7 m2 - 54,8 MWh/a
Koolimaja- 589 m2 - 109 MWh/a
Pood- 115,9 m2 - 21,5 MWh/a
Kalffi elamu- keskkütteosa/ 67 m2 - 12,4 MWh/a

Vallas soojuse piirhinda kehtestatud ei ole ja soojuse eest tasutatakse vastavalt köetava pinna
suurusele. Arengukavas on olemasolevate andmete alusel esialgseid soojuse tootmise ja
tarbimise näitajad täpsustatud.
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2.2 Kütuste hindadest
Soojuse hinda omakorda mõjutavad aga kütuste hinnad, millede hindasid dikteerib ennekõike
toornafta hind. 2017. aasta keskmiseks toornafta hinnaks kujunes 54,25 dollarit barrelist, mis
oli 25% kõrgem kui 2016. aastal ja 2018. aasta keskmiseks hinnaks jäi 71,7 dollarit barrelist,
mis oli 31% kõrgem kui 2017. aastal (Info: Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat 2017 ja 2018).
Seega toornafta hind on hetkel kergelt tõusuteel (võrreldes 2016. aasta madalseisuga).
Jooniselt 2 on näha, kuidas kütteõli hind muutub toornafta hinnaga küllaltki ühes rütmis.

Joonis 2. Vedelkütuste hinnad maailmaturul (Info: Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat
2018)
Küttepuiduturul ületas küttepuidu hind 2018. aasta novembris esmakordselt 32 euro/tm piiri,
kuid 2019. aasta esimese kvartali lõpus langes hind taas alla 32 euro/tm. Üks tihumeeter
küttepuitu maksis 2019. aasta märtsis 31,87 eurot ning aasta algusega on hind odavnenud 0,6%.
Ühe aastaga oli küttepuu hind tõusnud 4,1%.
RMK poolt müüdava hakkpuidu hind oli 2019. aasta esimese kvartaliga langenud 0,4%, kuid
2018. aasta märtsiga võrreldes, on hind enam kui 16,4% kasvanud. Märtsis 2019 maksis üks
tihumeeter hakkpuitu riigimetsas 33,95 eurot, mis teeb ühe puistekuupmeetri1 hinnaks
13,97 eurot/pm (info: www.eramets.ee).
Nafta ja puidu hinna võrdlus on toodud joonisel 3. Jooniselt on hästi näha, et vaatamata
toornafta hinna muutustele on puidu hind suutnud stabiilsemana püsida. Täna on nafta hinnad
püsinud tõusval teel tänu OPEC-i lubadustele tõsta tootmispiiranguid ning poliitilise
ebastabiilsuse tõttu Venezuelas ja USA eestvedamisel rakendatavate sanktsioonide tõttu
Iraanis. Viimased sündmused Hiinas 2020. aasta alguses on jälle nafta hinda alandanud.

2.3 Energiamajanduse eesmärkidest
Eesti energiamajanduse üldeesmärk on tagada tarbijatele turupõhise hinna ja kättesaadavusega
energiavarustus, mis on kooskõlas ELi pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega,
panustades Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise
konkurentsivõime kasvu.

1

Siin 1 tm küttepuitu = 2,43 pm hakkpuitu
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Joonis 3. Nafta ja puidu hinnad (info: Erametsakeskus)*
*Võrdluse tegemisel aluseks võetud: 1 barrel naftat võrdub 0,136 t naftat võrdub 0,136 toe; 1t puitu võrdub 2 tm puitu võrdub
0,22 toe (allikas: nafta hind nädala keskmised hinnad www.plus500.ee, puiduhind kuu keskmine hind erametsa hinnastatistika)

Eesti energiamajanduse pikaajalise visiooni aastaks 2050 alusel rahuldatakse oma
energiavajadus peamiselt kodumaiste ressurssidega, mitte ainult elektri, vaid ka soojuse
tootmises ja transpordisektoris. Energiasektoris tehtud investeeringud on kaasa toonud kohalike
fossiilsete primaarkütuste kasutamise efektiivsuse kahekordistumise, võrreldes praeguse
tasemega. Euroopa Liidu energia teekaardis 2050 sätestatud eesmärkide järgi on
süsinikdioksiidi heitmete tase energiasektoris vähenenud enam kui 80% (võrreldes 1990. aasta
tasemega). Väljakujunenud regionaalsel gaasiturul on Eesti kohalikku päritolu gaaskütused
konkurentsivõimelised ning nende tootmismaht võimaldab vajaduse korral katta kuni
kolmandiku Eesti gaasitarbimisest. Eestist on kujunenud Põhja-Balti energiaturul moodsaid ja
keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid kasutav energiat eksportiv riik. Eesti energeetiline
sõltumatus ja selle pikaajaline tagamine on riigi elanike majandusliku heaolu, riigis tegutsevate
ettevõtete konkurentsivõime ja Eesti energiajulgeoleku peamine alustala (info:
https://www.mkm.ee/sites/default/files/enmak_2030.pdf).
Mitmeid aastaid on toetatud fossiilkütuste katlamajade üleviimist kohalikule biokütusele ja
kaugküttetorustike kaasajastamist. EL lõppeva finantsperioodil oli kaugkütte katlamajade
renoveerimiseks ja rajamiseks ning kütuse vahetuseks planeeritud (KIK vahendusel) toetustena
28 mln eurot. 2019. aasta aprilliks oli rahastatud 51 projekti toetuste mahuga 18,4 mln eurot.
Amortiseerunud ja ebaefektiivse torustiku renoveerimiseks mõeldud toetuste üldsumma samal
perioodil on 27,5 mln eurot. 2019. aasta aprilliks oli rahastatud 97 projekti kogumahus 19,8
mln eurot (allikas: KIK). Finantsperioodi lõpuks (rahasid saab kasutada kuni 2023) peaks üle
80% kaugkütte katlamajadest Eestis kasutama põhikütusena biokütuseid (puitkütused).
Soojuse tootmise, jaotamise ja lõpptarbija juures kasutamise tõhustamine ning taastuvate
energiaallikate kasutamise laiendamine jääb aga nii Eestis kui ELis prioriteetseks veel
paljudeks aastateks. Eriti nüüd, mil kliimamuutuste ja nende leevendamise teema on tõstetud
ELis kõige olulisemate tegevussuundade sekka.
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3 Katlamaja ja kaugküttesüsteem
3.1 Vormsi valla katlamaja
Katlamajas on käsitsi laaditav halupuukatel Viadrus E IV (Tšehhi Vabariik), mille täpne
tootmisaasta teadmata, kuid hinnanguliselt peaks olema 2000ndate aastate I pool (vt Joonis 3.1).
Katel on ülemise põlemisega malmribikatel nominaalse võimsusega 242,1 kW. Katla
põhikütuseks on tootja näidanud kivisöe, kuid peab võimalikuks kasutada ka kuivi küttepuid.
Puitkütusega ei pruugi katla võimsus reaalselt nominaalvõimsuseni ulatuda (st jääb alla 242
kW). Katla maksimaalselt lubatav töörõhk on 0,4 MPa (4 baari). Katlamaja töötab ainult
kütteperioodil, suvel kaugkütte baasil sooja tarbevett ei valmistata ja igal kaugküttetarbijal on
võimalus sooja tarbevett valmistada oma elektriboileriga.

Joonis 3.1 Halupuu katel Viadrus E IV
Katlamajast väljuvad eraldi neli küttetorustikku ja igaühel neist on oma tsirkulatsioonipump
(Joonis 3.2). Iga liini väljuva vee parameetreid saab eraldi seadistada. Katlamajas on kokku 4
silindrilist akumulatsioonipaaki (Joonis 3.3) kogumahuga ~12 m3 ja üks 0,9 m3 paak lasteaia
keldris, soojussisendi juures. Katelt köetakse päeval, öise küttevee temperatuuri tagab
akumulaatorite pank. Temperatuurirežiim on hinnanguliselt 75/40°C, väga külmade ilmadega
võidakse pealevoolu temperatuuri veidi tõsta.
Kuna kaugküttesüsteemis kasutatakse suure veemahuga akumulatsioonipaake, on ka katlamajas
paiknevad paisupaagid suhteliselt suure mahuga (Joonis 3.4). Et tagada kaugkütte toimimine
ka võimalike elektrikatkestuste korral, on katlamajas võimalik tööle rakendada vedelkütusel
töötav reserv elektrigeneraator (Joonis 3.5).
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Joonis 3.2 Katlamajast väljuvad
küttetorustikud

Joonis 3.3 Akumulatsioonipaagid

Joonis 3.4 Kaugküttesüsteemi
paisupaagid

Joonis 3.5 Reservtoiteks on katlamajas
võimalik kasutada elektrigeneraatorit

Katlakütja ja vallaametnike hinnangul on aastas keskmiselt kulunud 300 rm kohalikke segapuu
halge, kuid raamatupidamise andmetel on küttepuid enamasti vähem kulunud (osa on jäänud
järgmisteks aastateks ette). Igal aastal kuulutab vallavalitsus välja konkursi küttepuude hankeks
ja ostab need sisse. Küttepuude hind oli 2018.a 28,28 €/rm ja 2019.a 35 €/rm. Võitnud firma
või FIE saeb puud, toob kohale ja lõhub need katla koldele sobivaks (Joonis 3.6). Puud laotakse
kuivama ja katlas kasutatakse juba kuuris olevaid kuivi puid (Joonis 3.7).
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katlamaja juures
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Joonis 3.7 Küttepuude hoidmine kuuris

Raamtupidamislike andmete alusel on kulude tabel (vt Tabel 3.1), milles mõnede puuduvate
suuruste väärtused on võimalusel arvutuslikult hinnatud (tabelis näidatud punasega).
Tabel 3.1 Katlamaja kulud 2017 – 2019
2017
Puude hind 28,28
€/rm
€

rm

2018
Puude hind 28,28
€/rm
€

rm

21 836,00

2019
Puude hind 35,00
€/rm
€

Personal, €

21 836,00

Puud, €

7 832,50

Muud kulud
(20% lisa), €

5 933,70

5 498,40

6041,40

Kokku, €

35 602,20

32 990,40

36 248,40

277

5 656,00

rm

21 836,00
200

8 371,00

239

3.2 Kaugküttevõrk
Katlamajast suunduvad eraldi neli kaugküttetorustiku liini, millest kolme kaudu varustatakse
soojusega Koolimaja, Koolituskeskust-Lasteaeda ja Kauplust ning neljas liin varustab
Vallamaja-Külamaja, mille lähedalt suundub eraldi haru Kalffi elamusse (vt Tabel 3.2 ja Joonis
3.8). Potentsiaalsed uued kaugküttega liitujad oleksid renoveeritav Sireli talu (lisanduks
Vallamaja-Külamaja liinile vallamaja sisendist) ja Kooli tööõpetuse maja (lisanduks Koolimaja
liinile kooli sisendist).
Kõik olemasolevad kaugküttesüsteemi torud on eelisoleeritud plasttorud või terastorud (või
kohapeal paigaldamise ajal isoleeritud nagu Koolimaja liin) ja max läbimõõt 52 mm.
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Tabel 3.2 Olemasolev kaugküttevõrk koos perspektiivsete ühendustega
Toru läbimõõt, mm

Lõigu pikkus2, m

Lõigu algus

Lõigu lõpp

Katlamaja

Kauplus

Ø36

57

Katlamaja

Koolimaja

Ø50

39

Katlamaja

Lasteaed-koolituskeskus

Ø52

100

Katlamaja

Vallamaja

Ø50

94

Hargnemiskoht
vallamaja eest

Kalffi elamu

Ø50

90

Kokku olemasolev võrk

380

Koolimaja

Tööõpetusmaja

Ø36

50

Vallamaja

Sireli talu

Ø50

60

Kokku pärast uute tarbijate lisandumist

490

Kuna soojustoodangut, tarbimist ja soojuskadusid võrgus ei mõõdeta, leitakse nii soojushulgad
kui soojuse tarbijahind arvutuslikult raamatupidamislike kulude kütuse kulu, kütuse eeldatava
kütteväärtuse, katla hinnangulise kasuteguri (75%) kaudu (vt Tabel 3.3).
Soojuskadu kaugküttevõrgus on arvutuslikult hinnatud järgmistel eeldustel:
•
•
•
•
•
•

Torustiku pikkus 380 jm.
Läbimõõduga 50 – 52 mm torustiku osade summaarne pikkus 323 jm.
Läbimõõduga 36 mm torustiku osa pikkus 57 jm.
Keskmine temperatuuride vahe torude sees oleva vee ja pinnase vahel 40 kraadi
(Arengukava koostajate hinnang).
Torude soojusisolatsioon on samaväärne eelisoleeritud torude soojusisolatsiooni
kvaliteediga.
Kütteperioodi pikkuseks on võetud 5 352 h, tegelikku keskmist kütteperioodi kestust ei
olnud võimalik kontrollida.

Nagu Tabel 3.3 andmetest nähtub, on kolme viimase aasta arvestuslik keskmine soojuse hind
tarbijatele ülikõtge (ca 192 €/MWh) ja kaugküttesüsteemi suhteline soojuskadu umbes 15%
(see on protsent absoluutse kao 32 MWh ja soojuse keskmise tootmismahu 214 MWh suhtest).

2

Lõikude pikkused on mõõdetud kaugküttevõrgu plaanilt ning on seetõttu ligikaudsed
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6

Kallaku
90701:002:0079
(Eak)

3

2

7
1
4
8

0701:002:0047

5

HULLO KÜLA SOOJATRASSI TEOSTUSJOONIS Vormsi vallas Läänemaal
EKSPLIKATSIOON
1.
2.
3.
4.
5.

Vallamaja(VÄLJA 50mm SISSE)
Sireli talu (planeeritav ühendus sellel suvel)
Kauplus (VÄLJA 36mm SISSE)
Koolimaja (VÄLJA 50 mm diam.)
Lasteaed- koolituskeskus (VÄLJA 52mm SISSE)

TUGIPLAAN M 1:2000
TINGMÄRGID
SOOJATRASS

6. Kalffi elamu (ühendus vallamaja eest 50mm toru)
7. Katlamaja
8. Tööõpetusmaja(perspektiivne ühendus)

Joonis 3.8 Hullo kaugküttesüsteemi plaan
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Tabel 3.3 Soojuse tarbijahinna arvestuslik hindamine 2017 – 2019
Näitaja

2017

2018

2019

Puude kogus, rm

277

200

239

219,5

Puude energiasisaldus, MWh

360

260

310,7

285,35

Toodetud soojust (kasutegur
75%), MWh

270

195

233

214

Kaugküttetorustiku soojuskao
hinnang (VV ligiakaudne
arvutus), MWh

32

32

32

32

Tarbijateni jõudnud soojus
(ligiakaudne arvutus), MWh

238

163

201

182

35 602,20

32 990,40

36 248,40

34 947,00

149,59

202,40

180,34

192,02

Aastased kulud, €
Arvutuslik soojuse hind
tarbijatel, €/MWh
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4 Tarbijad
Hullo kaugküttesüsteemis on 5 tarbijat, millest 3 (koolituskeskus-lasteaeda, koolimaja ja
kauplust) varustakse katlamajast eraldi torustiku kaudu (vt Joonis 3.8. Neljanda katlamajast
väljuva torustikuharu kaudu köetakse külamaja-vallamaja ja harutorutiku kaudu Kalffi elamut.
Igal katlamajast väljuval kaugkütteharul on oma tsirkulatsioonipump ja seadistamisvõimalus.
Kõik tarbijad on kaugküttesse lülitatud sõltuva süsteemiga, st katlamajast tulev vesi ringleb ka
hoonete küttesüsteemides. Kaupluses on vesipõrandaküte, teistes hoonetes radiaatorküte.
Ühelgi kaugkütte soojustarbijal ei ole soojusarvestit ja -arvestid puuduvad ka katlamajas, seega
katlamaja soojustoodangut, ühegi hoone tarbimist ja soojuskadu torustikes reaalselt ei mõõdeta.
Hoonete soojusvarustusele tehtavad kulud arvutatakse kaugküttessüteemi kogukulude
jaotamisel proportsionaalselt kötavate pindadega.
Küttepuude kulu ja eeldatava energiasisalduse, hinnangulise katla kasuteguri ja arvutuslikult
hinnatud torustike soojuskao kaudu on leitud ligikaudsed tarbijateni jõudnud soojushulgad (vt
Tabel 4.1).
Tabel 4.1 Hullo kaugküttetarbijate andmed ja küttekulude arvestus
N0

1
2
3
4
5

Hoone

Köetav
pind,

m2
588,8
423,7

Koolimaja
Koolituskeskuslasteaed
Kauplus
115,9
Külamaja295,7
vallamaja
Kalffi elamu5
67 (99,8)
Kokku
1391,3
(1491,1)

Küttekulude arvestus
Esialgne
Keskmine
Tegelikud
3
hinnang , arvutuslik
rahalised
tarbimine4,
kulud
2019.a,
MWh
MWh
€
79,4
14 005,55
109
57,1
10 078,38
78,4
21,5
54,8

15,6
39,9

2 756,87
7 033,70

12,4
276,1

9,0
201

2 373
36 248,40

Energiamärgis ja
selle
väljaandmise
aasta
D, 2017
C, 2017

G, 2017

4.1 Koolimaja
Koolimaja on kahekordne viilkatusega puitehitis. (Joonis 4.1). Katusel 12 PV-paneeli
nominaalse võimsusega ~3 kW (Joonis 4.2). 2017. a oli hoonele väljastatud energiamärgisel
näidatud energiaklass D, kuid hoone renoveeriti täielikult 2019. aastal ja renoveerimisjärgset
energiamärgist ei ole väljastatud.

3 Vastavalt valla poolt esitatud algsele hinnangule: Vallavalitsuse kiri 20.01.2020 (Võrgupiirkonna lühiülevaade)
4 Arengukava koostajate arvutuslik hinnang 2017 – 2019 keskmise kütusetarbimise alusel
5 Kalffi elamu köetav pind on kokku 99,8 m2, millest sulgudes näidatud pind (67 m2) on kaugküttes
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Aknad on puitraamidega ja kolmekordsete klaasidega (2-klaasiga pakett + eraldi klaas, Joonis
4.3). Küttekehadena kasutatakse termostaatiliste ventiilidega paneeladiaatoreid (Joonis 4.4).

Joonis 4.1 Koolimaja

Joonis 4.2 Päikesepaneelid kooli katusel

Joonis 4.3 Koolimaja 3-klaasiga aknad:
seespool 2-klaasiga pakett ja väljas
eraldi raamis kolmas klaas

Joonis 4.4 Koolimaja paneelradiaatorid
termostaatiliste ventiilidega

Kooli juurde kuulub eraldi hoonena tööõpetusmaja, mis on siiani elektriküttel (vt Joonis 4.5).
Hoones on 83,7 m2 köetavat pinda ja vald soovib selle ühendada kaugküttesüsteemiga.
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Joonis 4.5 Kooli tööõpetusmaja

4.2 Koolituskeskus-Lasteaed
Koolituskeskus-Lasteaed on 1,5 kordne viilkatusega hoone (Joonis 4.6). Hoonel on kahe
klaasiga pakettaknad. Majas on personali kinnitusel talvel jahe ja ka põrandad on külmad,
mistõttu kasutatakse lasteaia ruumides õhksoojuspumbaga lisakütet. Hoone on varustatud
elektriküttekehadega sissepuhke ventilatsioonisüsteemiga (Joonis 4.7). Kuna elektriküttekehadega sissepuhkesüsteemi elektrikulu on suur, siis seda süsteemi kasutatakse harva. Sööklas
on eraldi mehaaniline väljatõmme (Joonis 4.8).
Hoone esimesel korrusel paikneb lasteaed ja teisel koolituskeskus, millest viimast kasutatakse
episoodiliselt.
Lasteaia aknad on kahekordsete klaasidega pakettaknad, mille all paiknevad termostaatiliste
ventiilidega paneelradiaatorid (Joonis 4.9). Vajadusel kasutatakse lisakütteks õhk-õhk
soojuspumpa.

Joonis 4.6 Koolituskeskus-Lasteaed
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ventilatsioonisüsteemi
elektriküttekehadega agregaat

2020

Joonis 4.8 Lasteaia söökla mehaaniline
väljatõmme

Joonis 4.9 Lasteaia kahe klaasiga
pakettaken. Akna all on
näha termostaatilise
ventiiliga
paneelradiaatorit

Koolituskeskus-Lasteaia kohta on teada nii aastased kui kuude kaupa elektrikulud ajavahemikul
2017 – 2019 (vt Joonis 4.10 ja Joonis 4.11).
Kuigi 2017.a koostatud energiamärgise järgi on hoonel energiaklass C, viitavad nii personali
kaebused, suurt elektrikulu põhjustava ventilatsioonisüsteemi vähene kasutamine kui visuaalne
hoone ülevaatlus renoveerimisvajadusele. On põhjust kahelda energiamärgisele kantud
kaugküttesoojuse andmetes ja käesoleval ajal on vald tellinud uue energiaauditi.
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30kWh
000

25 890

26 041

25 605

2018

2019

Keskmine

24 884

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
2017

Joonis 4.10 Koolituskeskus-Lasteaia aastased elektrikulud 2017 – 2019
3kWh
500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

2018

2 909
2 759

2 684
2 912

1 637
3 265

2 433
2 435

2 041
1 808

1 652
1 377

1 247
1 156

1 394
1 363

2 081
1 979

2 420
1 801

1 911
2 124

2 475
2 911

2019

2 840

2 699

2 995

2 494

1 827

1 174

1 126

1 153

1 712

2 185

2 851

2 985

2017

Joonis 4.11 Koolituskeskus-Lasteaia elektrikulu kuude kaupa

OÜ Pilvero, 2020

22/38

Vormsi valla Hullo küla soojusmajanduse arengukava

2020

4.3 Vallamaja-Külamaja
Vallamaja-Külamaja on kahekordne viilkatusega puitehitis (Joonis 4.12), mille esimesel
korrusel on ruumid huvitegevuse jaoks ja teisel korrusel paiknevad vallavalitsuse ruumid.
Hoonel on kolmeklaasilised pakettaknad ja termostaatventiilidega paneelradiaatorid. 2017.a on
hoonele koostatud energiamärgis ja omistatud G energiaklass.

Joonis 4.12 Külamaja-vallamaja

4.4 Kauplus
Kauplus on ühekordne viilkatusega puithoone (Joonis 4.13), milles asub ka postkontor. Hoone
kuulub vallale, kuid kauplust peab kohalik ühistu. Hoones on vesipõrandaküte (Joonis 4.14) ja
sooja tarbevett valmistatakse elektriboileriga.

Joonis 4.13 Kauplus-postkontor
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4.5 Kalffi elamu
Kalffi 4 korteriga korterelamu on viilkatusega puitehitis, mis renoveeriti 2014. aastal (Joonis
4.15). Hoone esimesel korrusel on 4 vallale kuuluvat korterit, mida köetakse kaugkütte baasil
paneelradiaatoritega (Joonis 4.16). Elamul on pakettaknad ja soojustatud uks. Teine korrus on
erakätes ja see ei ole kaugküttes.
Maja piirded (v.a aknad ja välisuks) vajaksid põhjalikumat energiasäästlikuks renoveerimist.

Joonis 4.15 Kalffi elamu

Joonis 4.16 Kalffi elamu paneelradiaator ja pakettaken
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4.6 Teised Hullo küla hooned ja potentsiaalsed kaugküttega liitujad
Teistest Hullo küla hoonetest on kavatsus kaugküttega ühendada Külamaja lähedal paiknev
renoveerimisjärgus Sireli talu (paiknemist vt Joonis 3.8). Sireli talu renoveeritakse nelja
sotsiaalkorteriga elamuks (Joonis 4.17). Kaugkütteühenduse saaks renoveeritavasse elamusse
viia Külamaja kas soojussisendist või torustiku hargnemispunktist Külamaja lähedal.
Ühendustorustiku ligikaudne pikkus oleks umbes 60 m. Projekti järgi peaks renoveerimisjärgne
Sireli talu köetav pind olema 221,3 m2 ja hoone peaks vastama D energiaklassile
(miljööväärtuslik hoone).

Joonis 4.17 Sireli kortermaja renoveerimine

Teiseks hooneks, mida vald peab otstarbekaks kaugküttesse ühendada, on kooli tööõpetuse
maja (vt Joonis 4.5) köetava pinnaga 83,7 m2. Kui hoone ühenada kaugküttevõrguga kooli
sisendi kaudu, siis kujuneks ühendustorustiku pikkuseks umbes umbes 50 m. Alternatiivseks
ühendusvõimaluseks oleks teha Koolituskeskus-Lasteaia torustikust hargnemine, mille korral
jääks ühendustorustiku pikkuseks 10 – 15 m.
Teistest hoonetest oleks põhimõtteliselt võimalik kaugküttega ühendada silikaatkividest nelja
korteriline elamu, mis asub 80 – 100 m kaugusel Külamajast-Vallamajast. Elamu on praegu
kohtküttel, selles on ahjud ja ühes korteris õhksoojuspump (Joonis 4.18). Hoone vajaks
põhjalikku renoveerimist. Kuna hoonesisest vesikeskküttesüsteemi pole, tuleks korteriomanikel see oma vahenditega enne kaugküttega ühendamist rajada. Suure tõenäosusega
puuduvad korteriomanikel selleks vajalikud vahendid ja ka huvi.
Vormsi vallale kuuluvad veel kaks hoonet: Õpetajate maja (Joonis 4.19) ja Rahvamaja (Joonis
4.20), mis jäävad olemasolevast katlamajast kaugele (vastavalt ca 350 m ja 450 m katlamajast)
ning seetõttu nende kaugküttesse ühendamist pole otstarbekas kaaluda.
Vormsi rahvamaja on ehitatud 1938. aastal ning sellel on oluline koht saare kultuurielu
ülalhoidmisel. Rahvamajas toimuvad aastaringselt üritused, kontserdid ja teatrietendused ning
samuti on see kogunemis- ja harjutuspaigaks Vormsil tegutsevatele taidlusrühmadele.
Rahvamaja renoveerimistööde käigus paigaldati 2014.a hoonesse soojuspumbad, soojustati
lage, täiustati tuleohutust ning valgustust. Ehitustööde käigus avati II korruse rõdu, millega
suurendati kasulikku pinda 30% võrra. Pärast renoveerimist 2017.a koostatud energiamärgise
järgi on hoonele omistatud energiamärgise klass B, seega ahjude ja soojuspumpadega
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kombineeritud lahendus on väga sobiv ebaühtlase kasutusrežiimiga hoonele ja samas ka
energiasäästlik. Suhteliselt väike energiaerikasutus võib olla tingitud ka sellest, et suurel osal
kütteperioodi tundidest ei hoita Rahvamajas ühtlast sisetemperatuuri (tegelikult ei ole see
vajalikki, kui sisetemperatuur ei lange alla 16°C).

Joonis 4.18 Silikaatkividest neljakorteriline elamu

Joonis 4.19 Õpetajate maja

Joonis 4.20 Vormsi Rahvamaja
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5 Vormsi valla Hullo kaugküttesüsteemi senise toimimise
koondandmed
Alljärgnevasse tabelisse (Tabel 5.1) on koondatud Hullo kaugküttesüsteemi senise toimimise
iseloomulikud näitajad, kusjuures andmete registreerimise puudulikkuse tõttu pole kõiki
tavapäraselt kasutatavaid suurusi võimalik määrata ja osa näitajaid on hinnatud arvutuslikult
olemasolevate andmete alusel.
Kaugküttesüsteemi jaoks polnud võimalik välja tuua süsteemi veevahetuse kordarvu, sest
lisavee kulu ei ole mõõdetud. Siiski on teada (teenindava personali ütlus), et veekaod süsteemis
praktiliselt puuduvad. Ei olnud teada ka kaugküttesüsteemi elektrikulu.
Kuigi soojushulki ei mõõdeta ei katlamajas ega köetavates hoonetes, näitas arvutuslik hinnang
kaugküttesüsteemi kulutuste väga kõrget taset ja arvutuslik keskmine soojuse hind tarbimiskohtades ligi 200 €/MWh taset vaatamata sellele, et arvesse ei olnud andmete puudumisel
võetud kapitalikulusid, st seadmete amortisatsioonikulusid. On selge, et nii suuri kulutusi peaks
mingil viisil vähendama.
Tabel 5.1 Hullo kaugküttesüsteemi iseloomulikud näitajad
Näitaja

2017

2018

2019

2017 – 2019
keskmine

Ühik

Küttepuude kogus
Küttepuude energiasisaldus
Toodetud soojust (väljastatud
katlamajast)
Soojuskadu kaugküttevõrgus

277
360

200
260

239
311

238,7
310

rm
MWh

270

195

233

233

MWh

32

32

32

32

MWh

Tarbijateni jõudnud soojus

238

163

201

201

MWh

Suhteline soojuskadu võrgus

11,9%

16,4%

13,7%

13,8%

%

Võrgu torustike kogupikkus

380

380

380

380

m

Ühendatud tarbimistihedus

626

429

529

528

kWh/(a*m)

48,7
12,9
242,1

48,7
8,8
242,1

48,7
10,9
242,1

48,7
10,8
242,1

mm
kWh/(a*mm*m)
kW

0,637

0,637

0,637

0,637

kW/m

75%
66,1%

75%

75%

75%

62,7%

64,7%

64,7%

%
%

100%

100%

100%

100%

%

149,59

202,40

180,34

192,02

€/MWh

Kaalutud keskmine diameeter
Erikoormuse karakteristika, K
Installeeritud tootmisvõimsus
Soojuse ülekandejõudlus
(installeeritud koguvõimsuse
järgi)
Soojuse tootmise kasutegur
Kaugkütte kasutegur
Biokütuste osatähtsus
Soojuse keskmine arvestuslik
tarbijahind, käibemaksuta

OÜ Pilvero, 2020

27/38

Vormsi valla Hullo küla soojusmajanduse arengukava

2020

6 Võimalikud muudatused Hullo kaugküttesüsteemis
Kuigi kaugküttevõrk on väike ja tarbimistihedus äärmiselt madal, on ka sellises süsteemis
mitmeid võimalusi kulutuste vähendamiseks, sh tööjõukulude alandamiseks. Senises süsteemis
moodustasid tööjõukulud umbes 2/3 kõigist kuludest, seega oleks põhiliseks eesmärgiks
asendada käsitsi teenindatav hakkpuidukatel automaatselt ilma pideva järelvalveta töötava
soojusallikaga. Võimalikud variandid selleks oleksid järgmised.
•

•

•

•

Hakkpuidukatel. Selline soojusallikas peaks olema varustatud automaatse kütuse
sööteseadmega (nt tigu) ja väikese seadme võimsuse tõttu kasutab enamik seadmete
tootjaid mitte põletamist kolderestil, vaid nn põletuspeas. Eestis on olnud kasutusel
(töötas ka 2020.a) vähemalt üks seda tüüpi kütteseade Lokutas võimsusega 150 kW ja
mille rajas OÜ SW Energia (vt Joonis 6.1). Seadmel on elektrisüüde, stabiilseks tööks
on nõutav ühtlase tükisuurusega (sõelutud) ja suhteliselt kuiv hake (alla 40%
niiskusega). SW Energia OÜlt laekunud info põhjal on seadmega palju häireid, mis
enamasti on seotud kütuse ebaühtlusega ning firma ei soovi rohkem selliseid seadmeid
paigaldada ja ekspluateerida. Lisaks sellele on sorteeritud ja madala niiskusega hake
tunduvalt kallim kui suuremates katlamajades kasutatav 35 – 55% niiskusega
sorteerimata hake.
Pelletikatel. Pelletikatel on oma tööpõhimõttelt lähedane kirjeldatud hakkpuidukatlale,
kuid kütus on homogeenne, kuiv ja häireid töös on suhteliselt harva. Vajalik on üks või
kaks korda nädalas eemaldada tuhka või vahetada tuhakonteiner. Kuigi pelletid on
kallimad kui sõelutud kuiv hake, võimaldaks pelletiküttele üleminek stabiilset
automaatset seadme tööd ning minimaalset hooldusvajadust. Pelletikütte korral oleks
äärmiselt oluline kõrge kvaliteediga katelseadme kasutamine, mille korralist hooldust
saaks teha kohalik (Eesti) vastavat oskusteavet omav ettevõte. Tüüpiliselt
komplekteeritakse pelletikatel (vt Joonis 6.2) pelletipõletiga (soovitavalt isepuhastuv),
pelletite etteandetigudega, pelletite vahemahutiga, pelletite välismahutiga ja seadmete
võimsusele vastava korstnga.
Tsentraalne maa-vesi soojuspump. Soojuspump kui soojusallikas ei nõua jooksvat
hooldust ja on ekspluatatsioonis töökindel. Suurimaks probleemiks on asjaolu, et
enamik laialdaselt kasutatavaid soojuspumpi tagavad küttevee temperatuuri tõstmise
maksimaalselt 65°C-ni ja neid rakendatakse küttesüsteemides, kus pealevoolu
temperatuur tavaliselt üle 55°C ei ulatu. Hullos on siiani kasutusel tõenäoliselt
temperatuurigraafik umbes 75/40°C, st külmade ajal on vaja kasutada mingit täiendavat
seadet küttevee temperatuuri tõstmiseks, milleks tüüpiliselt oleks elektriline küttekeha.
CO2 täitega soojuspumbad võimaldavad küttevee temperatuuri tõstmist Hullos nõutava
tasemeni, seadmed on ca 1,5 korda freoonitäitega soojuspumpadest kallimad, kuid on
keskkonnale ohutumad ja maailmas püütakse freoonitäitega soojuspumpadest järk
järgult loobuda. Arengukava koostajate hinnagul võib Hullo katlamaja piirkonnas olla
raskusi sobiva maa-ala leidmisega (umbes 4 000 m2) horisontaalse pinnasekontuuri
paigaldamiseks. Selle alternatiiviks oleks oluliselt kõrgema maksumusega
süvapuurkaevudega kollektorsüsteemi rajamine.
Osaline või täielik kaugküttest loobumine ja üleminek lokaalküttele. Meile teadaolevalt
on vallas arvestatud kaugkütte säilimisega, sest enamik köetavaid hooneid on valla
omandis ja oleks suhteliselt tülikas tegeleda iga hoone soojusallikatega eraldi. Vähemalt
ühes hoones, kus asuvad kauplus ja postkontor, võiks lokaalküttele üleminek siiski huvi
pakkuda. Selles hoones on vesipõrandaküte, milles ei vajata nii kõrgeid küttevee
temperatuure kui ülejäänud hoonetes ning seetõttu oleks lihtsaks lahenduseks seal
paigaldada õhk-vesi soojuspump. Siiani makstakse ka selle hoone soojusvarustuse eest
proportsionaalselt köetava pinnaga, kuid ruumides pole vaja hoida sama kõrget

OÜ Pilvero, 2020

28/38

Vormsi valla Hullo küla soojusmajanduse arengukava

2020

sisetemperatuuri kui nt lasteaias. Piiratud kasutusaja ja külmikute kasutamisega seotud
vabasoojuse tõttu peaks soojustarve ruutmeetri kohta olema madalam kui mistahes
teises Hullo kaugküttega köetavas hoones.

Joonis 6.1 Gilles HPK RA
160 tüüpi
hakkpuidukatla
ehitus

Joonis 6.2 Täiautomaatne
pelletikatlamaja

6.1 Katlamaja koormuste hinnang pärast kahe uue hoone
kaugküttega ühendamist
Selleks et konkreetsemalt hakata analüüsima Hullo kaugküttesüsteemi soojusallikate võimalike
variantide majanduslikku otstarbekust, tuleb eelnevalt hinnata soojustarvet ja soojuskoormusi
pärast Sireli talu ja Kooli tööõpetusmaja kaugküttesse lülitamist. Järgnevas tabelis esitatakse
soojustarbe ligikaudne arvutuslik hinnang pärast Sireli talu ja tööõpetusmaja kaugküttesse
lülitamist (vt Tabel 6.1) ning eeldades aastate 2017 – 2019 klimaatiliste tingimuste jätkumist.
Soojuse eritarbimine arvutati seniste aastaste keskmiste tarbimiste jagamisel köetava pinnaga.
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Kui perioodi 2017 – 2019 tarbimised arvutada ümber normaalaastale, siis kujuneks tarbimise
maht umbes 9% suuremaks, st hoonete keskmine eritarbimine oleks tasemel 153 kWh/(m2 a).
Võrreldes teiste piirkondade köetavate hoonete eritarbimisi Hullo näitajatega, on Hullo
eritarbimiste tase mõnevõrra kõrgem. Seejuures on oluline lisada, et eri tüüpi hoonete
eritarbimised peaksid olema erinevad, nt lasteaedade eritarbimine peaks olema tüüpiliselt
kõrgem kui eluhoonetel. Kuigi enamike hoonete soojustarbimise kulud katab vald, oleks
kindlasti vajalik sisse seada hoonetepõhine soojuse mõõtmine ja küttekulude arvestus.
Soojuskoormuste jaotust iseloomustatakse koormuste kestusgraafikuga (Joonis 6.3), mille
alusel võib eeldada maksimaalset soojusallikate hetkkoormust normaalaasta tingimustel umbes
167 kW ja perioodi 2017 – 2019 keskmiste klimaatiliste tingimuste korral 150 kW.
Tabel 6.1 Soojustarbimiste hinnang pärast kahe uue hoone kaugküttesse liitmist
perioodi 2017 – 2019 klimaatilistel tingimustel
Tarbija

Köetav
pind, m2

Senised kaugküttetarbijad
Sireli talu

1 456,9

Soojuse eritarbimine 2017–
2019 klimaatilistel
tingimustel, kWh/(m2 a)

201

138

221,3

30,5

138

83,7

11,6

138

1 761,9

243,1

138

Tööõpetusmaja
Kokku koos uute tarbijatega

Tarbimine,
MWh/a

180
N/a maksimaalne soojuse
tootmiskoormus 167 kW

160

Soojuskadu võrgus

Maksimaalne soojuse tootmiskoormus 2017–2019
klimaatilistel tingimustel 150 kW

140

N/a tootmine

Koormus, kW

120

Tootmine 2017–2019
klimaatilistel tingimustel

100
80
60
40
20
0
0

1000
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Aeg, h

Joonis 6.3 Arvutuslik koormuste kestusgraafik pärast Sireli talu ja Kooli tööõpetusmaja
liitmist Hullo kaugküttesüsteemiga
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Kahe uue tarbija kaugküttevõrguga ühendamiseks tuleb rajada kokku umbes 110 m uusi
tarbijaühendusi, mis põhjustavad täiendavalt soojuskao ca 8 MWh/a. Kokku kujuneks
arvutuslikuks soojuskaoks torustikes seega 40 MWh/a, mille korral kaugküttesüsteemi tuleks
väljastada aastate 2017 – 2019 klimaatiliste tingimuste juures umbes 283 MWh/a ja
normaalaastal 310 MWh soojust.

6.2 Uute soojusallikatega kaugküttesüssteemi lahendused
Uute automaatselt töötavate kaugküttesüsteemi soojusallikatena vaatleme järgmisi võimalikke
lahendusi.
•

•

•
•

150 kW võimsusega hakkpuidukatel, kusjuures eeldame lühiajalise ülekoormamise
võimalust kuni normaalaasta maksimumkoormuseni. Kuigi seade töötab põhimõtteliselt
ilma järelvalveta, on vajalik väikese koormusega kohapealne töötaja, kes korraldaks
kütuse tellimist ja vastuvõttu, hooldaks seadmeid ja ootamatu seisaku korral kõrvaldaks
takistuse ning taaskäivitaks seadmed.
Umbes 150 kW summaarse võimsusega kaks pelletikatelt, kusjuures eeldame
lühiajalise ülekoormamise võimalust kuni normaalaasta maksimumkoormuseni. On
võimalik ka ühe pelletikatlaga lahendus, kuid kahe katla korral oleks varustuskindlus
parem. Kohapealse minimaalsete kohustustega töötaja oleks ka siin vajalik, kuid tema
töökoormus oleks tunduvalt väiksem kui hakkpuidukatla korral.
Horisontaalse pinnasekollektoriga soojuspumplahendus koos tipukoormuse katmist
toetavate elektriküttekehadega. Horisontaalse pinnasekollektori rajamiseks vaba maaala (umbes 4 000 m2) olemasolu on käesoleva töö autorite arvates küsitav.
Puurkaevudega soojuspumplahendus koos tipukoormuse katmist toetavate
elektriküttekehadega. Puurkaevude komplekti summaarne sügavus on hinnanguliselt
1 600 m, st kui iga puurkaevu sügavus oleks 100 m, siis tuleks puurida 16 puurkaevu.

Soojuspumpadega lahendustest ei käsitleta siinkohal tsentraalset, kogu Hullo kaugküttetarbijaid
varustavat õhk-vesi soojuspumplahendust, sest väikeste õhk-vesi soojuspumpade valik on lai ja
selle soojuspumplahenduse kasutamisel peetakse sobivaks igale köetavale hoonele oma
soojuspumba paigaldamist.
Järgnevas tabelis (Tabel 6.2) on lisaks investeeringutega seotud püsikuludele näidatud ka
soojuskadu kaugküttevõrgus, mis energiaühikutes on püsiv suurus ja sõltub torustiku vee- ja
torusid ümbritseva pinnasetemperatuuri vahest, kuid mille rahaline kulu sõltub muutuvkuludest
(sh kütuse maksumus, tarbitava elektri maksumus, soojuspumba COP jms). Käidu- ja
hoolduslusid on arvestatud hakkpuidukatla korral 0,25 koormusega töötaja palgukulu ulatuses,
pelletikatla korral aga arvestusega, et kohalik töötaja kontrollib kuni paar korda nädalas
seadmete tööd, tühjendab tuhakonteineri ning üks kuni kaks korda tellib pelletite puhurauto ja
võtab kütuse vastu. Võimalik tehniline häire edastatakse hooldaja mobiilile, mida saab
lahendada kas mobiilirakenduse kaudu või tulles katlamajja kohale.
Soojuspumplahenduste korral ei ole kohapealset hooldustöötajat vaja ja sobiv oleks sõlmida
seadmete hooldusleping soojuspumbafirmaga. Soojuspumplahenduste korral on nende
soojuslik võimsus seotud kaugküttesüsteemi antava vee temperatuuriga. Näidatud soojuslik
võimsus peab olema saavutatav võrku antava vee temperatuuri 65°C, kusjuures sellest kõrgema
temperatuuri saavutamiseks varustatakse akumulatsioonipaagid elektriliste küttekehadega.
Soojuspumpalhenduse rajamiseks oleks võimalik taotleda investeeringutoetust, peaks kasutama
taastuvatest energiaallikatest saadud elektrit, nn „rohelist elektrit“.
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Tabel 6.2-s toodud investeeringute mahud ja mitmed teised suurused on hinnangulised ja nende
täpsustamiseks oleks vajalik teha konkreetsete lahenduste jaoks hinnapakkumised, mille käigus
selguksid ka pakutavate lahenduste tehnilised üksiasjad. Eri lahenduste maksumused sõltuvad
nii Hullo asukohast saarel kui koroonaviirusest põhjustatud majandusolukorra ebamäärasusest
ja ennustamatusest 2020. ja võimalik, et veel 2021. aastalgi.
Tabel 6.2 Uute soojusallikatega kaugküttelahenduste püsikulude hinnang
Andmed

Installeeritud soojuslik võimsus
Lisa elektrilised küttekehad
Investeeringu maht soojusallika
seadmetesse
WACC
Soojusallika arvestuslik eluiga
Uued võrguühendused
Võrguühenduste arvestuslik eluiga
Kaugküttevõrgu laiendamise
maksumus
Investeeringu kogumaht ilma
toetusteta
Investeering omavahenditest 50%
toetuse korral
Investeeringutega seotud
püsikulud aastas ilma toetuseta
Investeeringutega seotud
püsikulud aastas 50% toetusega
Käidu- ja hoolduskulu
Soojuskadu kaugküttevõrgus

Ühik

Biokütused
HakkPelletid
puit
150
2 x 80

Soojuspumbad
PinnasePuurkollektoriga
kaevudega
2 x 60
2 x 60
40
40
70 000
130 000

kW
kW
€

180 000

50 000

%
aasta
m
aasta
€

5,76%
15
110
30
16 500

5,76%
15
110
30
16 500

5,76%
15
110
30
16 500

5,76%
15
110
30
16 500

€

196 500

66 500

86 500

156 000

€

98 250

33 250

43 250

78 000

€/a

19 412

6 236

8 263

14 344

€/a

9 706

3 118

4 131

7 172

€/a
MWh

5 500
40

1 100
40

500
40

500
40

Muutuvkulud koos soojuse tarbijahindade arvestusliku hinnangutega on biokütusekatelde ja
soojuspumplahenduste korral näidatud eraldi tabelites (vt Tabel 6.3 ja Tabel 6.4). Nagu tabelites
toodud andmetest selgub, sõltub tarbijateni jõudva soojuse erimaksumus (hind) tarbimise
mahust, soojuspumplahenduste korral ka soojustegurist. Üldiselt hindavad soojuspumbafirmad
soojusteguri väärtusi väga optimistlikult. Praktikas kulub tavaliselt elektrit mõnevõrra rohkem
ja sellepärast eeldame põhivariandis soojusteguri väärtust tasemel COP=3,0.
Eri lahenduste ja tingimuste korral kujunevate soojuse tarbijahindade võrdlust sõltuvalt
soojusallikast, kütuse hinnast, soojustegurist ja tarbimismahust näeme vastaval graafikul (vt
Joonis 6.4). Võrdluse järgi annavad madalama arvestusliku soojuse tarbijahinna
soojuspumplahendused, millest soodsam oleks väiksema investeeringuvajadusega
pinnasekollektoriga soojuspump.
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Tabel 6.3 Muutuvkulude ja soojuse tarbijahindade arvutused biokütusekateldega
lahenduste korral
Näitaja

Ühik

Kütusetarve (N/a klimaatilistel
tingimustel)

MWh/a
pm3/a
t/a
€/MWh
€/t
€/a
€/MWhtootm
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/MWhtarb

Kütuse erimaksumus (N/a)
Kulutused kütusele (N/a)
Käidu- ja hoolduskulu
Kokku püsikulud
Käidu- ja hoolduskulu
Püsikulu kokku
Muutuvkulud
Soojuse hind (N/a tarbimine 270
MWh/a)
Soojuse hind (tarbimine 243,1 MWh/a)
Soojuse hind (tarbimine 220 MWh/a)

€/MWhtarb
€/MWhtarb

Hakkpuit
Ilma
50%
toetuseta toetusega
364,7
364,7
20
7294
23,53
5500
17 385
8 692
5500
22 885
14 192
26,53
115,22
83,02
125,03
135,37

89,28
95,86

Pelletid
Ilma
50%
toetuseta toetusega
364,7
79,3
43
200
17839
50,59
1100
6 236,80
3 117,90
1100
7 336
4 218
52,59
87,55
76,00
91,42
95,49

78,59
81,32

Tabel 6.4 Muutuvkulude ja soojuse tarbijahindade arvutused maa-vesi
soojuspumpadega lahenduste korral
Näitaja

Ühik

Elektri hind

€/MWh

Kulutused elektrile
Erikulud elektrile
Käidu- ja hoolduskulu
Kokku püsikulud
Soojuse hind (N/a tarbimine 270
MWh/a)
Soojuse hind (tarbimine 243,1 MWh/a)
Soojuse hind (tarbimine 220 MWh/a)

€/a
€/MWhtootm
€/a
€/a
€/MWhtarb

14880
40,00
500
13 331
6 665
97,15
72,46

14880
40,00
8 263
78,38

4 131
63,08

€/MWhtarb
€/MWhtarb

103,47
110,14

82,63
87,10

65,63
68,32
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SP puurkaevudega,
COP=3,0
Ilma
50%
toetuseta toetusega

SP maakontuuriga,
COP=3,0
Ilma
50% inv.
toetuseta toetusega

120

120

76,06
79,84

14880
40,00
500
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Tarbimine 220 MWh/a

2020

Tarbimine 243,1 MWh/a

Tarbimine 270 MWh/a

SP, maakontuur COP=3,5
SP, maakontuur COP=3,25
SP, maakontuur COP=3,0
SP, puurkaevud COP=3,5
SP, puurkaevud COP=3,25
SP, puurkaevud COP=3,0
Pelletid 230 €/t
Pelletid 200 €/t
Pelletid 170 €/t
Hakkpuit 26 €/MWhk
Hakkput 23 €/MWhk
Hakkpuit 20 €/MWhk
0

20

40

60

80

100

120

Soojuse arvestuslik tarbijahind, €/MWh

Joonis 6.4 Arvestuslike soojuse tarbijahindade võrdlus sõltuvalt soojusallikakast, kütuse
hinnast, soojuspumba soojustegurist ja tarbimise mahust

6.3 Lokaalküttelahendused
Lokaalkütte lahenduste osas on üheks võimaluseks varustada köetavad hooned õhk-vesi
soojuspumpadega, mille korral tipukoormuse katmiseks kasutatakse elektrilisi küttekehasid.
Mõnevõrra võib selliste lahenduste korral häirida soojuspumba välisest seadmest tekkiv müra,
kuid mitteeluhoonete korral see probleeme ei tekita ja elamute korral saab välise seadme
asukoha valida magamistubadest kaugemal ja see ei tohiks elanikele ebamugavusi põhjustada.
Lokaalsete soojuspumpade rakendamisel oleks otstarbekas ka sooja tarbevee valmistamiseks
kasutada soojuspumpi, kuid see eeldab hoones sooja tarbevee jaotamise süsteemi väljaehitamist
ja seda me siinkohal investeeringute hindamisel arvesse ei võeta.
Järgmises tabelis (Tabel 6.5) on esitatud ligikaudsed hinnangud lokaalkütte õhk-vesi
soojuspumpade investeeringute ja soojuse hinna kohta. Arvutustes on aluseks võetud praegune
arvestuslik keskmine tarbimine aastatel 2017 – 2019, rohelise elektri eeldatav hind 012 €/kWh
ja soojuspumpade aasta keskmine soojustegur COP=2,5. Kui soojuspumpade aasta keskmine
soojustegur osutub kõrgemaks COP=3,0 (nagu seda soojuspumbafirmad võimalikuks peavad),
siis kujuneks arvestuslik soojuse hind madalamaks (vt Tabel 6.6).
Suhteliselt lihtne ja ka otstarbekas oleks sisse seada ka sooja tarbevee valmistamine
soojuspumpade baasil, siis alaneks elektrikulu sooja tarbevee valmistamiseks, võrreldes
elektriboileritega umbes 2,5 – 3 korda, samas investeeringud soojuspumba seadmetesse
mõnevõrra suureneksid.
Kuna puuduvad mõõdetud soojustarbimise andmed hoonetes, on ka arvutatud soojuse
ligikaudse maksumuse hinnangud mõjutatud sellest, kui palju konkreetse hoone tarbimine
OÜ Pilvero, 2020
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keskmisest erineb. Suure tõenäosusega on näiteks lasteaia soojustarve suurem kui arvestuslik
kõigi hoonete keskmine ja kaupluse soojustarve väiksem. Kuna eriinvesteeringute tase on seda
madalam, mida suurem on köetav hoone, siis kujuneb püsikulu komponent soojuse hinnas ja
ka soojuse MWh maksumus väiksematel hoonetel suuremaks kui suurematel.
Kaugküttelt lokaalküttele üleminekuks saab samuti KIKist taotleda
(https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/efektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekanne).
Tõenäoliselt avatakse voor 2020. aasta sügisel.

toetust

Tabel 6.5 Lokaalküttelahenduste investeeringute ja soojuse maksumuse ligikaudsed
hinnangud senise keskmise tarbimistaseme ja 50% investeeringutoetuse
korral (WACC=5,76%, seadmete eluiga 15 a, SCOP=2,5, roheline elekter
0,12 €/kWh)
Hoone

1
2
3
4
5
6
7

Koolimaja
Koolituskeskus-lasteaed
Kauplus
Külamaja-vallamaja
Kalffi elamu6
Sireli talu
Tööõpetusmaja
Kokku/keskmine

Köetav
pind,
m2
588,8
423,7
115,9
295,7
67
221,3
83,7
1796,1
(1491,1)

Keskmine
tarbimine,
MWh
79,4
57,1

15,6
39,9
9,0
30,5
11,6
243,1

Ligikaudne
investeering,
€
17 000
13 500

6 500
11 000
6 000
9 500
6 000
69 500

Ligikaudne soojuse
maksumus,
€/MWh
58,85
59,98
69,12
61,97
81,78
63,78
74,21
62,49

Tabel 6.6 Lokaalküttelahenduste investeeringute ja soojuse maksumuse ligikaudsed
hinnangud senise keskmise tarbimistaseme ja 50% investeeringutoetuse
korral (WACC=5,76%, seadmete eluiga 15 a, SCOP=3,0, roheline elekter
0,12 €/kWh)
Hoone

1
2
3
4
5
6
7

6

Koolimaja
Koolituskeskus-lasteaed
Kauplus
Külamaja-vallamaja
Kalffi elamu6
Sireli talu
Tööõpetusmaja
Kokku/keskmine
(senised tarbijad)

Köetav
pind,
m2
588,8
423,7
115,9
295,7
67
221,3
83,7
1796,1
(1491,1)

Keskmine
tarbimine,
MWh
79,4
57,1

15,6
39,9
9,0
30,5
11,6
243,1

Ligikaudne
investeering,
€
17 000
13 500

6 500
11 000
6 000
9 500
6 000
69 500

Ligikaudne soojuse
maksumus,
€/MWh
50,85
51,98
61,12
53,97
73,78
55,78
66,21
54,49

Kalffi elamu köetav pind on kokku 99,8 m2, millest sulgudes näidatud pind (67 m2) on kaugküttes
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7 Hullo kaugküttesüsteem – kokkuvõte
Käesoleval ajal on Hullos toimiv kaugküttesüsteem. Kahjuks kaugküttesüsteemis jooksvaid
andmeid praktiliselt ei registreerita, soojuse kulu ei mõõdeta ei katlamajas ega tarbijate juures
ning soojusele tehtavaid kulutusi hoonetes määratakse kogukulude jaotamisel proportsionaalselt köetavate pindadega. Kaugküttevõrgu torustike soojuskao arvestuslikul hindamisel on
torustiku harude pikkused määratud joonise abil. Selliselt määratud torustike kogupikkus ei
vasta eeldatavale kogupikkusega. Arvestulik soojuskadu võrgus on tasemel 32 MWh/a.
Kahe täiendava hoone (Sireli talu ja kooli tööõpetusmaja) lülitamisel kaugküttesse on vaja
rajada ühendustorustikke umbes 110 m ulatuses. Seejuures on arvestatud, et Sireli talu
ühendustorustik algaks Külamaja-Vallamaja lähedalt hargnemispunktist ja tööõpetusmaja
torustik algaks Koolimaja tarbijaühendusest. Tööõpetusmaja ühendustorustikku saaks
lühendada juhul, kui teha Lastaia ühendustorustikus väljavõte.
Mistahes kaugkütte arenguvariandi korral on tingimata vajalik iga tarbija varustada
soojusmõõtjaga ja arvestada hoonete soojuskulu vastavalt tegelikule tarbimisele.
Hullo kaugküttesüteemi kulutustes on tööjõukulude ja spetsifitseerimata muude kulude
osatähtsus kogukuludest umbes kolmveerand ning arvestuslik soojuse tarbijahind ulatub
tasemele 190 €/MWh (ilma käibemaksuta), mis ületab 1,5 – 2 korda elektri hinna taseme.
Kulude kokkuhoiuks oleks tarvis kaugkütte säilimise korral kasutusele võtta sellised
soojusallikad, mis töötaksid automaatselt ja mille korral tööjõukulu puuduks või jääks
tagasihoidlikuks.
Alternatiivse võimalusena on kontrollitud ja eeldatavat soojuse hinda kaugküttesüsteemi
likvideerimise ja hoonekeskse õhk-vesi soojuspumpade kasutuselevõtu korral.
Kõigil vaatluse all olevatel arenguvariantidel on Vormsi valla seisukohalt nii eeliseid kui
puudusi (vt Tabel 7.1).
Tabel 7.1 Arenguvariantide eelised ja puudused
Lahendusvariant

Eelised

Puudused

Hakkpuidukatel

Säiliks olemasolev
kaugküttesüsteem, personalikulu
väheneks võrreldes praegusega
umbes 4 korda

Pelletikatlad

Säiliks olemasolev
kaugküttesüsteem, võimalik ära
kasutada praegust katlamaja ja
akumultasioonipaake, praktiliselt
hooldusvaba ja töökindel

Suur investeeringu maht, vajab
suuri ümberehitusi katlamaja ja
lao jaoks, väikese võimsusega
hakkpuidukatel nõuab suhteliselt
kuiva, sorteeritud ja kallist kütust,
jooksev hooldus ja jälgimine
jätkuvalt vajalik.
Kütus tuleb hankida mandrilt, mis
võib mõjutada selle hinda,
võrreldes mandri hindadega.

Puuraukudega
soojuspump

Säiliks olemasolev
kaugküttesüsteem, hooldusvaba
ja kõrge töökindlusega
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Võib vajada eriluba puurimiseks.
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Lahendusvariant

Eelised

Puudused

Maakontuuriga
soojuspump

Säiliks olemasolev
kaugküttesüsteem, hooldusvaba
ja kõrge töökindlusega,
kaugküttelahendsutest tagab
soodsaima soojuse hinna

Piirang küttevee temperatuurile,
nõuab vaba maapinda
pinnasekontuurile

Kaugkütte
likvideerimine ja
üleminek lokaalsetele õhk-vesi
soojuspumpadele

Hooned muutuvad sõltumatuks ja
saavad soojusvarustust ise
suunata ja reguleerida, suhteliselt
soodne soojuse maksumus

Kaugküttest loobumine saab
toimuda kõigi hoonete puhul
üheaegselt, iga hoone korral
vajalik eraldi asjaajamine.

Hullo küla soojusmajanduse tegevuskavas (vt Tabel 7.2) sõltub arendustööde graafik sellest,
kas Vormsi valla volikogu valib variantidest kaugküttesüsteemi ümberkorraldamise või
ülemineku lokaalküttele. Esimesel juhul on investeeringutoetuse saamiseks vajalik rangelt
kinni pidada tabelis näidatud ajagraafikust, sest vastav toetusmeede on kasutatav piiratud
perioodi jooksul. Kaugküttest loobumise ja lokaalküttele ülemineku korral võib tegevuste
tempo olla mõõdukam.
Tabel 7.2 Vormsi valla Hullo küla soojusmajanduse arendamise tegevuskava
Tegevus

Teostaja

Maksumus

Rahastamise
allikas

Aeg/ kestus

Mittesiduvate
hinnapakkumiste küsimine
soojusmajanduse eri
variantide kohta
Järelpärimise esitamine
Imatran Voimaa’le
elektrivõrgu liitumisvõimsuste piisavuse kohta
seoses soojuspumpade
võimaliku kasutusevõtuga

Vormsi
vallavalitsus

–

Juuni – juuli
2020

–

Vormsi
vallavalitsus

–

Juuni – juuli
2020

–

SMAK’i soojuse hinna
arvutustabeli uuendamine
vastavalt mittesiduvatele
hinnapakkumistele

Konsultant
(Pilvero OÜ)

–

Juuli 2020

Hullo soojusmajanduse
arendamiseks sobivaima
variandi valik

Vormsi valla
volikogu koos
vallavalitsusega

–

Juuli – august
2020

Täiendavat
rahastamist ei
vaja, sest tegevus
juba sõlmitud
lepingu
raamidesse
–

Hullo soojusmajanduse
arengukava vastuvõtmine
volikogus
Valitud arenguvariandi
eelprojekti tellimine

Vormsi valla
volikogu

–

Juuli – august
2020

–

Vormis
vallavalitsus

Ca 1000 €

Juuli – august
2020

Valla eelarve
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Tegevus

Hinnapakkumiste võtmine
KOVi hoonete
soojusvarusutse
rekonstrueerimiseks Hullos.
Investeeringutoetuse
taotlemine KIK’ist.
Ehitushanke korraldamine
Hullo soojusmajanduse
ümberkorralduse projekti
koostamine, vajalike
seadmete hankimine ja
ehitustööd
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Teostaja

2020
Maksumus

Rahastamise
allikas

Aeg/ kestus

Vormsi
vallavalitsus

–

August –
september
2020

–

Vormsi
vallavalitsus
Projekteerimisja ehitusettevõte
koostöös Vormsi
vallavalitsusega

–

August 2020

–

Ca 69 000 – 2020 – 2021
180 000 €
(sõltuvalt
valitud
variandist)

Valla eelarve ja
võimalik
investeeringutoetus kuni 50%
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