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Eessõna 
 

Käesoleva Lüganuse valla Püssi linna soojusmajanduse arengukava koostamise aluseks on  

ÅF-Consulting AS (Konsultant) ja Lüganuse Vallavalitsuse (Tellija) vahel sõlmitud 

töövõtuleping nr ENE1520 (nr 16-2.1/63). Arengukava tehnilised nõuded on määratud 

Majandus- ja taristuministri 05.05.2015. a määrusega nr 40 „Soojusmajanduse arengukava 

koostamise toetamise tingimused“ §10 Nõuded soojusmajanduse arengukavale. Aruandes 

analüüsitakse Tellijalt ja Adven Eesti AS-ilt (Adven) saadud ning kohapeal kogutud andmete 

alusel Püssi linna kaugkütte soojustarbimist ja võimalusi selle arendamiseks aastatel 2016 – 

2026.  

Käesolev aruanne annab ülevaate Püssi linna kaugkütte katlamaja ja kaugküttevõrkude tööst 

ning soojuse tarbimisest, analüüsib võimalusi soojuse tarbimise vähendamiseks ja 

säästlikumaks kasutamiseks ning teeb ettepanekud katlamaja renoveerimiseks ja taastuvkütuse 

laialdaseks kasutamiseks. 

Töö tegemisel kasutas Konsultant Lüganuse Vallavalitsuselt ja Adven Eesti AS-lt (edaspidi 

tekstis Adven) saadud andmeid ning kirjandusest, seadusandlusest, avalikest dokumentidest, 

arendustöödest ja internetist kogutud täiendavat informatsiooni ning on kasutatud andmeid 

Konsultandi varasematest töödest. Käesolev aruanne on koostatud saadud andmete analüüsi, 

tehniliste- ja majandushinnangute põhjal. 

Käesoleva töö aruanne on vormistatud 58 lehel. Aruanne sisaldab 30 joonist ja 29 tabelit. 

Käesoleva arengukava koostas energeetika spetsialist, diplomeeritud soojustehnikainsener 

Raido Nei, kinnitas volitatud soojustehnikainsener Eimar Jõgisu. 

Käesoleva töö tegija tänab suure abi eest Adven Eesti AS projektijuhti Arbo Reinot ja 

Lüganuse Vallavalitsuse ehitusspetsialisti Ants Kangrot.  
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Kokkuvõte 
 

Püssi linna kaugküttevõrk on jaotatud kaheks: uus ja vana linnaosa. Uue linnaosa 

kaugküttevõrk asub Püssi linna põhjaosas ning sinna on ühendatud peamiselt suured  

korterelamud. Vana linnaosa kaugküttevõrk asub Metsa tänavast lõuna pool ning sinna on 

ühendatud peamiselt väiksemad elamud. Lisaks on Püssi linnas kahel ettevõttel oma 

soojusvarustuse süsteem ja lokaalne katlamaja. Vastavalt tööülesandele käsitleb käesolev töö 

vaid Püssi linna kaugküttevõrkude tööd.  

Püssi linna kaugkütte tarbijaid varustab soojusega Advenile kuuluv mehitamata automaatne 

konteinerkatlamaja aadressil Kalevi 10a. Katlamajas on kaks 2006. aastal paigaldatud 

täisautomaatset gaasikütusel töötavat kuumavee katelt: Viessmann Vitoplex 100SX1, kumbki 

võimsusega 1,75 MW. Katlad on varustatud Weishaupt (G9/1-D ZMD) põletitega. Katlamaja 

on heas tehnilises korras.  

 

Püssi linna kahe kaugküttevõrgu kogu pikkus on 2,4 km. Vana linnaosa kaugküttevõrk on 

2007. aastal rekonstrueeritud ning on eelisoleeritud torustik. Uue linnaosa kaugküttevõrgu 

torustik on rajatud alates 1974. aastast ning vana maa-alune eelisoleerimata torustik on üldjuhul 

praeguse tarbimise juures üledimensioneeritud. Keskmine tarbimistihedus (tarbimise suhe 

kaugküttevõrgu pikkusesse) on 1,17 MWh/m, mis on natukene kõrgem jätkusuutlikuks 

kaugküttevõrguks peetud näitajast (1,0 MWh/m). Püssi linna kaugküttevõrgu 2012 – 2015 

aasta keskmine suhteline soojuskadu on 27,4% ja on viimastel aastatel suurenenud. Soojuskadu 

on kõrgem Eesti keskmisest tasemest. Vastavalt tehnilisele vajadusele tuleb jätkata 

soojusvõrkude renoveerimist soojuskao vähendamiseks. 

 

Püssi linna kaugküttevõrgu summaarne arvestuslik soojuskoormus on 2,13 MW, mis teeb 

kaugküttevõrgu võimsustiheduseks 0,88 kW/m. Tegelik ööpäeva keskmine katelde 

väljundvõimsus 2014. aastal on olnud maksimaalselt (-13,8°C ööpäevase keskmise välisõhu 

temperatuuri korral) kuni 1,74 MW. Olemasolevast tarbimisest, säästmisest soojuse tarbimisel 

ja võimalikest taas liidetavatest tarbijatest on lähtutud ka katlamaja töö planeerimisel.  

Normaalaastale taandatud 2012 – 2015 keskmine soojuse tarbimine oli 3183 MWh ja 

katlamajade soojuse toodang oli 4396 MWh aastas. Antud perioodi jooksul on Püssi 

kaugküttevõrgust lahkunud 2 hoonet, mistõttu on viimastel aastatel tarbimine vähenenud. 

Hoonete soojustamisega soojuse tarbimine väheneb, kuid võimalike tarbijate lisandumisel 

tarbimine suureneb. Nende asjaoludega on arvestatud soojusvarustuse edasisel planeerimisel.  

Konkurentsiameti poolt on Püssi linna kaugkütte tarbijatele 2015. aasta 10. detsembrist 

kinnitatud piirhind 62,97 €/MWh (käibemaksuta). Adven arvutab soojuse tegeliku müügihinna 

korrigeeritult vastavalt maagaasi muutuvale hinnale ning Adveni müügihind Püssi linnale 

2015. aasta detsembris oli 61,74 €/MWh. 

 

Vallal on vajalik jätkata elanike juhendamist hoonete renoveerimisel ning soojustamisel ning 

teavitama võimalustest energiauditite ja energiamärgiste tegemiseks.  
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1. Püssi linna üldiseloomustus 

1.1. Sotsiaalmajanduslik areng 

Püssi linn asub Kirde-Eestis Ida-Viru maakonna loodeosas. Linn asub Roodu jõe lääne- ja 

Purtse jõe idakaldal. Püssi linna läbib Tallinn – Peterburi raudteeliin. Lüganuse valla, Maidla 

valla ja Püssi linna ühinemise teel moodustus 27.10.2013. a uus omavalitsusüksus – Lüganuse 

vald ning Püssi linn lakkas olemast iseseisev omavalitsusüksus. 

 

 
Joonis 1.1. Püssi linna kaart1 

Püssi linna pindala on 2,1 km2. Linnas elab 1. jaanuari 2015. aasta seisuga 992 inimest2. Püssit 

kui maakohta mainiti esmakordselt 1472. a (Püssz), samuti on tuntud ka rootsipärane Pübz-i 

nimetus. Eelmärgitud nimed tähistavad Ise (Purtse) jõe kaldal paiknenud Naue Hausenhofi 

mõisale kuulunud soist, raskesti läbipääsetavat maa-ala. Püssi alevile pandi alus 1869. a 

alustatud Tallinn – Sankt-Peterburgi raudtee ehitusega. Asula aga hakkas raudteejaama juurde 

tekkima 1920. aastail. Peategevusala oli algul puidu vedu ja töötlemine, 1930. aastate lõpus 

ehitati Püssi elektrijaam (töötas 1937 – 1973), Püssist kagus on Aidu põlevkivikarjäär (pealmaa 

kaevandus suletud 2012. aastal). Aleviks sai Püssi 1954. ja linnaks 1993. aastal. 

 

Tallinn – Narva raudtee jagab Püssi linna kaheks funktsionaalselt eriilmeliseks osaks: põhja- 

ja lõunaosaks. Raudteest lõuna pool paiknevad valdavalt tootmismaad. Suurema osa 

tootmisalast hõlmavad AS Repo Vabrikutele kuuluvad alad. Kahel pool Männiku tänavat 

paiknevad hoonestamata tühermaad, hoonestust leidub vaid Männiku tänava ida- ja lääneotsas 

(kokku alla 20 väikeelamu). Püssi linna põhjaosa võib tinglikult jagada veel kaheks. Vanem 

osa paikneb raudtee ääres ja endise Püssi elektrijaama ümbruses. Seal on valdav 

madalhoonestus, suhteliselt hästi on säilinud 1950. aastatel ehitatud tüüphooned (kultuurimaja, 

saun, söökla ja korterelamud). Linna Lüganusepoolsed alad hoonestati peamiselt 1980. aastatel 

omapäraste pikkade (pikkus umbes 300 m) kolmekorruseliste korterelamutega. Linna 

ilmestavad ka endine Püssi elektrijaam ja Purtse jõe vasakul kaldal asuv tuhamägi.  

                                                 
1 Maa-ameti Geoportaal 
2 Statistikaamet 
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Püssi linn paikneb maastikulise liigestuse järgi Kirde-Eesti lavamaal. Linna hõlmab ulatuslik 

loode-kagu suunaline mattunud aluspõhjavagumus (jääjärvetasandik). Maapind on tasane, 

absoluutkõrgused jäävad vahemikku 38 – 41 m. Pinnakatte paksus on ca 1,5 – 2 m. Pinnakattes 

ja lubjakivis on moodustunud ühtne pinnaseveehorisont, mille toide on sademetest. 

Liivsavikiht on liiva ja lubjakivi vaheliseks suhteliseks veepidemeks. Ehitusgeoloogilised 

tingimused pinnaste kandevõime seisukohast on rahuldavad. Raskendavaks asjaoluks on 

laugest reljeefist tingituna aastaringselt kõrge pinnasevee tase ning selle oluliseks alandamiseks 

looduslikud eeldused puuduvad. Pinnasevee tase on seotud ka Purtse jõe veetasemega. 

Suurema osa Püssi linna haljastusest moodustavad väikeelamute aiad. Ka linna korterelamud 

on ehitatud metsasele alale – elamuid ümbritseb parkmetsana männimets. 

 

Püssi linnas on Kooli tänaval 1957. aastal valminud kultuurimaja. Ruumides paikneb  

200-kohaline saal, kuhu on hiljem ehitatud 30-kohaline tubateatri ruum. Kultuurimajas 

tegutseb arvukalt isetegevusringe. Kultuurimaja ruumides paikneb ka linna raamatukogu ja 

avalik internetipunkt. Kooli tänaval asub eesti- ja venekeelne lasteaed “Marjake“. Püssi linnas 

on veel noortekeskus, spordiklubi ja päevakeskus. Püssis koole ei ole ning seega käivad Püssi 

linna lapsed peamiselt Lüganuse Keskkoolis, Kiviõli I Keskkoolis või Kiviõli Vene 

Gümnaasiumis.  

 

Püssi linna elanikkond on keskmisest eakam ning keskmisest madalama sissetulekuga. 

Keskmine töötasu 2014. aastal oli 812 €.  

 

Püssi linna suurim ja tuntuim tootmisettevõte on AS Repo Vabrikud, mis tootis 2014. aastal 

180 000 m3 puitlaasplaati, ettevõtte käive oli 36 miljonit eurot, ettevõttes töötab 251 inimest. 

Skano Group AS on Eesti üks suuremaid puidutöötlemis ettevõtteid. Skano Group AS 

äriüksusteks on mööbli tootmise ja jaemüügiga tegelev Skano Furniture Factory OÜ ja 

puitkiud-plaatide tootmisega tegelev Skano Fibreboard OÜ, mille tootmisüksus paikneb 

Püssis. 

1.2. Püssi linna soojusvarustus 

Püssi linna kaugküttevõrk on jaotatud kaheks. Vana ja uus linnaosa.  

 

Vanas linnaosas on 6 kaugkütte soojustarbijat ning seal on peamiselt madalhoonestus. 

Suurimaks tarbijaks on antud linnaosas kultuurimaja (keskmine aastane soojustarbimine 

260 MWh). Vana linnaosa kaugküttevõrgu soojustarbimine moodustab ligikaudu 15% kogu 

Püssi linna soojustarbimisest ning on soojustarbimise osakaal on 2012 – 2014 aastal 

vähehaaval vähenenud.  

 

Uues linnaosas on antud hetkel 9 lepingulist kaugkütte soojustarbijat. Uues linnaosas on 

peamiselt suured korterelamud, millest kahest on üle 100 korteri. Uue linnaosa kaugküttevõrgu 

soojustarbimine moodustab ligikaudu 85% kogu Püssi linna soojustarbimisest. 

 

Gaasikütusel töötavat konteinerkatlamaja ja soojusvarustuse kaugküttevõrke käitab Adven. 

Käesoleva töö põhiülesandeks on käsitleda Püssi linna kaugkütte soojusvarustuse tööd. 

 

Püssi linnas on olnud probleemiks majade haldamise halb korraldus ning tarbijate 

maksekäitumine, mille tulemusel sulgeti peale mitut aastat võlgnevusi mitu korterelamut, 

millest neli suurt on tänaseni tsentraalse kütteta. Hoonete sulgemise tulemusel vähenes 
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kaugküttevõrgu tarbimine mille tõttu on suhteline soojuskadu Püssi kaugküttevõrgus kõrge 

(27,5%). Suure suhtelise võrgukao ning kõrge maagaasi hinna tõttu 2012 – 2014 aastatel on 

soojuse hind Püssi kaugküttevõrgus olnud Eesti kõrgemate hulgas (2014. aastal 81,98 €/MWh).   

 

Püssi linnas on lisaks kaugküttele veel kahel ettevõttel oma soojusvarustuse süsteem ja 

lokaalne katlamaja3. Aastatel 2012 kuni 2015 rajati AS Repo Vabrikutes gaasikütusel põhinev 

elektrijaam elektri- ning soojusenergia koostootmiseks. Kogu toodetud energia kasutatakse 

ettevõttes ära puitlaastplaatide tootmiseks. 

  

Tabel 1.1. Püssi linnas asuvate ettevõtetele kuuluvad katlamajad 

Ettevõte Aadress Kütus 
Kütuse 

ühik 

Kütuse 

kogus 

Soojus 

MWh/a 

Repo Vabrikud AS Maidla tee 7 Puidujäätmed tonn 22 985 56 983 

Repo Vabrikud AS Maidla tee 7 Maagaas tuh. m3 6 545  

Skano Group AS Männiku 16 Maagaas tuh. m3 2 467  

 

Ettevõtetele kuuluvate katlamajade käitamine on täielikult eraettevõtete majandustegevus ja 

Püssi linnal ei ole vajadust ega kohustust tegeleda eraettevõtete soojusvarustuse küsimustega. 

Kuna see ei olnud käesoleva töö ülesandeks, siis pole eraettevõtete katlamajade ja soojus-

varustuse küsimusi käesoleva töö mahus käsitletud. 

 

Vastavalt Lüganuse valla tööülesandele on käesoleva töö eesmärgiks käsitleda Püssi linna 

kaugküttepiirkonna soojusvarustust. Teised Püssi linna soojusvarustuse küsimused ei kuulu 

selle töö mahtu ja neid selles töös ei käsitlete. Käesoleva töö tegemiseks saadud katlamajade 

ja soojusvõrkude tehnilised- ning tootmisandmed on saadud Advenist. Võimalike uusarenduste 

andmed on saadud Lüganuse Vallavalitsuselt. 

 

  

                                                 
3 http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Soojusmajandus&menu-80   
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2. Soojusvarustussüsteemide iseloomustus 
 

Püssi linna kaugküttevõrk on jaotatud kaheks: vana linnaosa väiksemate tarbijatega ja uus 

linnaosa, kus tarbijateks on peamiselt suured korterelamud.  

 

Uue linnaosa kaugküttevõrk on ehitatud 1970-ndatel aastatel. Enamus kaugküttevõrgu 

torustikust paikneb maa all või siis korterelamute esimesel korrusel paiknevates keldrites. 

Maapealne kaugküttevõrgu torustik on kasutusel vaid katlamajast väljuval lõigul. Vana 

linnaosa kaugküttevõrk on 2007. aastal paigutatud eelisoleeritud torustik. Linna varustamine 

sooja tarbeveega lõpetati 2003. aastal. 

2.1. Püssi linna kaugkütte katlamaja 

Püssi linna kaugkütte tarbijaid varustab soojusega Advenile kuuluv mehitamata automaatne 

konteinerkatlamaja aadressil Kalevi 10A. Katlamajas on kaasaegsed täisautomaatsed 

gaasikütusel töötavad katlad.  

 

Kokku on katlamaja võimsus 3,5 MW. Põhiseadmetena on katlamajas kaks 2006. aastal 

paigaldatud kuumavee katelt Viessmann Vitoplex 100SX1 võimsusega 1,75 MW (foto 

joonisel 2.1). Katlad on varustatud Weishaupt (G9/1-D ZMD) põletitega. Katelde keskmine 

soojuslik kasutegur on Adveni andmetel 95%. 

 

 
Joonis 2.1. Viessmann Vitoplex 100SX katlad 
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Tabel 2.1. Püssi katlamaja seadmed 

Katel Nr 1 2 

Katelseadmete 

valmistajad ja tüübid 
 

Viessmann Vitoplex 

100SX1 

Viessmann Vitoplex 

100SX1 

Katelde võimsused MW 1,75 1,75 

Max lubatav töörõhk bar 6 6 

Katlamaja keskmine 

kasutegur 
% 95,0 95,0 

Ökonomaiser võimsus – – 

Veepehmendusseade tüüp Eurowater 

Lisavee paak m3 12 

Soojusmõõtur 

katlamajas 
tüüp 2x Multical Ultraflow 

Katla käikulaskmise 

aasta 
aasta 2006 2006 

 

Katlamajas on kolm sagedusmuunduritega varustatud kaugkütte võrgupumpa (foto 

joonisel 2.2): kaks identset Grundfos TPD 125-420/4 pumpa ja 2015. aastal vähenenud 

kaugkütte koormuse tõttu lisatud Grundfos LP 100-125/137. Võrgupumpade tehnilised 

andmed on toodud tabelis 2.2. 

 

 
Joonis 2.2. Püssi katlamaja võrgupumbad 
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Tabel 2.2. Püssi katlamaja võrgupumpade tehnilised andmed 

Pumba tüüp Mõõteühik 
2x Grundfos  

TPD 125-420/4 

Grundfos  

LP 100-125/137 

Tootlikkus m3/h 165,9 96 

Arendatav rõhk bar 16 (140°C) 16 (80°C) 

Elektriline võimsus kW 30 7,5 

 

Püssi linna uue ja vana linnaosa kaugküttevõrgud töötavad erinevas temperatuurigraafikus. 

Uus linnaosa kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 95/70°C ning vana linnaosa 

kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 80/60°C. Sellega seoses on katlamajas kummagi 

kaugküttevõrgu jaoks eraldi segamissõlm. Katlamajast väljastatava soojuse kogust mõõdetakse 

eraldi uue ja vana linnaosa väljundtorustikele paigaldatud Kamstrup soojusmõõtjatega 

Multical/Ultraflow. Katlamaja on varustatud keemilise veepuhastusega (Eurowater), mille 

tootlikkus on 9 m³/h. 

 

   
Joonis 2.3. Püssi katlamaja veepehmendus     Joonis 2.4. Püssi katlamaja segamissõlmed 

2.2. Püssi linna kaugküttevõrk 

Püssi linna kaugküttevõrgu kogupikkus on 2,4 km, millest 1,7 km (69,5%) on maa-alune 

kahetoruline torustik kanalis. Maa-alust kahetorulist eelisoleeritud torustiku on 643 m (22,8%) 

(77 m terasest ja 566 m plastist torudega) ja maapealset terasest torustiku on 185 m (7,6%). 

Kaugküttevõrgu skeem on lisas 1 ja tehnilised andmed tabelis 2.3.  

 

Tarbijad on kaugküttevõrku ühendatud tehniliselt suhteliselt lihtsate segamissõlmedega ning 

on paigaldatud soojusmõõturid. Soojussõlmede tehniline seisund on üldjuhul rahuldav, 

mõningates kohtades on torudelt eemaldatud soojustus. 

 



Püssi linna soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 

13/58 

 

Püssi linna kaugküttevõrk on jaotatud kaheks. Uue linnaosa tarbijad on peamiselt suured 

korterelamud ning vana linnaosa tarbijateks on väikesed elamud. Püssi linna kaugküttevõrkude 

summaarne keskmine soojuslik tarbimistihedus on 1,17 MWh/m, mis on kõrgem 2013. aastal 

Arengufondi poolt koostatud uuringu „Kaugkütte energiasääst“4 andmetel jätkusuutlikku 

kaugküttevõrku iseloomustavast tarbimistihedusest (vähemalt 1,0 MWh/m), kuid on madalam 

antud müügimahuga Eesti keskmises kaugkütte tarbimistihedusest. 

 

Eesti kaugkütte võrgupiirkondades aastase müügimahuga alla 3000 MWh on soojuse 

tarbimistihedus keskmiselt 1,4 MWh soojusvõrgu ühe meetri kohta, aastase müügimahuga 

3001 – 6000 MWh on soojuse tarbimisetihedus keskmiselt 1,7 MWh soojusvõrgu ühe meetri 

kohta5. 

 

Tabel 2.3. Püssi linna kaugküttevõrgu tehnilised andmed 

Torustiku 

läbimõõt 

DN, mm 

Torustiku pikkus L, m 

Kokku 
Eelisoleeritud 

torustik 
Kanalis torustik Maapealne torustik 

32 71,6 71,6 0,0 0,0 

50 291,5 149,5 142,0 0,0 

65 30,6 30,6 0,0 0,0 

70 367,0 0,0 367,0 0,0 

80 75,4 75,4 0,0 0,0 

100 392,4 204,4 188,0 0,0 

125 340,0 0,0 340,0 0,0 

150 444,0 24,0 420,0 0,0 

250 419,0 0,0 234,0 185,0 

 

2.2.1. Uue linnaosa kaugküttevõrk 
 

Uue linnaosa torustik paikneb enamasti raudbetoonkünades. Suur osa torustikust paikneb piki 

hooneid esimese korrusel olevas keldrites. Lisaks on katlamajast väljuval lõigul maapealne 

torustik. Uue linnaosa torustik on rajatud alates 1974. aastast. Vana maa-alune eelisoleerimata 

torustik on üldjuhul üledimensioneeritud. Maa all raudbetoonkünades paiknevad torustikud on 

valmistatud terastorudest, mis on enamjaolt kaetud klaasvati ja ruberoidiga, osaliselt 

alumiiniumkattega kivivilla koorikutega. Raudbetoonkünades paikneva kaugküttevõrgu 

torustiku üldine seisukord on rahuldav. Varasemalt on teostatud korduvaid remontöid Kooli 16 

ja 16a vahelisel lõigul.  

 

                                                 
4 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C

3%A4st.pdf  
5 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/04/KA_Riikliku_regulatsiooni_otstarbekusest_v%C3%A4ikestes_

kaugk%C3%BCttepiirkondades.pdf  

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C3%A4st.pdf
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C3%A4st.pdf
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/04/KA_Riikliku_regulatsiooni_otstarbekusest_v%C3%A4ikestes_kaugk%C3%BCttepiirkondades.pdf
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/04/KA_Riikliku_regulatsiooni_otstarbekusest_v%C3%A4ikestes_kaugk%C3%BCttepiirkondades.pdf
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Joonis 2.5. Hoonete keldris paiknev kaugkütte torustik ja soojussõlm. 

Viru ja Kooli tänava korterelamute kaugkütte torustik kulgeb piki hoonete esimesel korrusel 

asuvaid keldreid. Hoonete vahelisel alal paikneb torustik maa all. Hoonete keldrites paiknevad 

soojussõlmed, mille kaudu saab manuaalselt reguleerida hoonesisest kaugküttevee ringlust. 

Keldriruumid on üldjuhul soojad ning kasutusele on võetud plastik aknad. Soojussõlmede 

seisukord on üldiselt rahuldav, mõnes kohas esineb isolatsiooni kahjustusi. Viru tänav 6 ja 8 

kortermajade keldrites paikneval kaugkütte torustikul on suure tõenäolisusega isolatsioon 

eemaldatud. Puudulik hüdroisolatsioon põhjustab terastorudel pindkorrosiooni.  

 

Maapealne kaugküttevõrk on valmistatud terastorudest, mis on osaliselt isoleeritud klaasvatiga 

ning kaetud tsingitud terasplekiga. Maapealse kaugküttevõrgu üldine seisukord on rahuldav. 

Maapealse võrgu seisukorda kontrollitakse regulaarselt visuaalse ülevaatuse ja survekatsete 

käigus. 

 

Püssi linna uue linnaosa kaugküttevõrgu keskmine soojusliku tarbimistihedus (tarbimise suhe 

torustiku pikkusesse) on 1,21 MWh/m. Antud tarbimistiheduse näitaja on kõrgem 

jätkusuutlikku kaugküttevõrku iseloomustavast tarbimistihedusest (vähemalt 1,0 MWh/m). 

Uue linnaosa ühendustorustike tarbimistihedused on enamjaolt rahuldavad (alla 1 MWh/m on 

vaid Viru tn 2, Kooli tn 16A ja Metsa tn 11). 

 

Probleemseim on olukord Metsa tn 11 asuva hoone soojusvarustusega. Antud hoone 

ühendustorustik oli 167 meetrit ning ühendustorustiku tarbimistihedus oli 1,15 MWh/m. 

Seoses Viru tn 6 ja 8 kaugküttevõrgust eemaldamisele on aga nüüd antud hooneni viiva 

torustiku pikkuseks 443 meetrit ning sellega seoses antud torustiku lõigu tarbimistihedus 

langeb 0,43 MWh/m peale, mis on Püssi linna kaugkütte võrgus olevateist madalaim. Metsa tn 

11 asuva hoone soojustarbimist on põhjalikumalt käsitletud peatükis 6.2. 

 

Metsa tn 7 paikneva hoone ühendustorustiku tarbimistihedus on 1,54 MWh/m. Paralleelselt 

antud ühendustoruga paikneb Viru tn 4 hoone esimesel korrusel kaugküttetoru Viru tn 4 hoone 

kütteks. Metsa tn 7 hoone ühenduspunkti Viru tn 4 hoone lõpp-punkti ühendades oleks 

võimalik kaotada 80 meetrit paralleelselt paiknevat torustikku ning vähendada sellega 

kaugküttevõrgu soojuskadu. Antud olukorda on täpsemalt käsitletud peatükis 6.3. 
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Joonis 2.6. Püssi kaugküttevõrgu maapealne osa 

2.2.2. Vana linnaosa kaugküttevõrk 
 

Vana linnaosa kaugküttevõrk on valmistatud eelisoleeritud torudest, mis on rajatud alates 

2007. aastast. Eelisoleeritud torustik on optimeeritud vastavalt reaalsele tarbimisele ning 

torustiku läbimõõt vastab vajadusele. Maa-alune eelisoleeritud torustik on valmistatud II 

isolatsiooniklassi isolatsiooniga terastorudest ja Calpex plasttorudest. Vana linnaosa võrgu 

hargnemissõlmedes on kasutatud eelisoleerimata erimessing sulgureid, mis paiknevad 

raudbetoon kambrites. Eelisoleeritud teras- ja plasttorudest valmistatud kaugküttevõrgu üldine 

seisukord on hea. Võrgu lõigud on kraanidega suletavad. Võrgu seisukorda kontrollib 

diagnostik regulaarselt signaalahela abil. Probleemsed on kaevudes paiknevad isoleerimata 

hargnemissõlmed, mis paiknevad sageli pinnavees. Tehniliselt ei ole võimalik kaevudes 

paiknevaid erimessingust sulgureid hermeetiliselt sulgeda. 

 

Püssi linna vana linnaosa ühendustorustike tarbimistihedused on enamjaolt rahuldavad (alla 

1 MWh/m on vaid Kooli tn 12). Vana linnaosa kaugküttevõrgu keskmine soojuslik 

tarbimistihedus on 0,95 MWh/m, mis on pisut madalam jätkusuutlikku kaugküttevõrku 

iseloomustava tarbimistihedusest (vähemalt 1,0 MWh/m). Vana linnaosa kaugküttevõrgu 

tarbimistihedus on suuresti sõltuv Kooli tn 5 asuvast kultuurimajast. Kuni Kooli tn 5 hooneni 

on vana linnaosa kaugküttevõrgu tarbimistihedus 2,32 MWh/m ning sealt edasi vaid 

0,50 MWh/m, mistõttu on antud kaugküttevõrgu osa jätkusuutlikkus küsitav. Vana linnaosa 

kaugküttevõrgu toimimise seisukohalt on oluline kultuurimaja jätkuv kaugkütte põhine 

soojusega varustamine. Vana linnaosa kaugküttevõrgu juures on positiivne, et kogu 

kaugküttevõrk koosneb eelisoleeritud torustikust, mille vanus on alla 10 aasta. 
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2.3. Kaugküttevõrgu soojuskadu 

Kaugküttevõrgu üldine seisukord on rahuldav. Soojusvõrgu seisukorda kontrollitakse 

regulaarselt visuaalse ülevaatuse ja survekatsete käigus. Kaugküttevõrgu keskmine vanus on 

2014. aasta detsembri seisuga 29,3 aastat. Kaugküttevõrgu torustiku kogumaht on 80 m3. 

Lisavee kulu on 2012 – 2014 aastal olnud küllaltki kõikuv (2012. aastal 0 m3, 2013. aastal 

205 m3 ja 2014. aastal 54 m3). 2014. aasta lisavee kulu on peamiselt põhjustatud sõltuva 

ühendusega tarbija küttesüsteemide õhutamisest ja torustike täitmisest pärast remonti. 

 

Püssi linna kaugküttevõrgu 2012 – 2015 aasta keskmine suhteline soojuskadu on 27,4%. 

Tarbimise vähenemisest tulenevalt on 2012 – 2015 aasta jooksul suhteline soojuskadu ca 1% 

aastas suurenenud (tabel 2.4).  

 

Tabel 2.4. Püssi linna kaugküttevõrgu soojuse tootmine, müük ja soojuskadu 

Aasta 
Tootmine Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

2012 4432 3298 1134 25,6 

2013 4207 3086 1121 26,6 

2014 3955 2862 1093 27,6 

2015 3721 2681 1103 29,6 

Keskmine 4198 3082 1116 27,4 

 

Püssi linna uue linnaosa kaugküttevõrgu 2013 – 2015 aasta keskmine suhteline soojuskadu on 

28,7% (tabel 2.5). Vana linnaosa kaugküttevõrgu 2013 – 2015 aasta keskmine suhteline 

soojuskadu on 24,4% (tabel 2.6). Tarbimise vähenemisega mõlemas linnaosas on suhteline 

soojuskadu mõlemas linnaosas 2013 – 2015 aastal suurenenud. Tabelilt 2.6 on näha, et oluliselt 

on suurenenud vana linnaosa suhteline soojuskadu. 

 

Tabel 2.5. Püssi linna uue linnaosa kaugküttevõrgu soojuse tootmine, müük ja soojuskadu 

Aasta 
Tootmine Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

2013 3 550 2 556 994 28,0% 

2014 3 354 2 414 940 28,0% 

2015 3 195 2 237 958 30,0% 

Keskmine 3 366 2 402 964 28,7% 

 

Tabel 2.6. Püssi linna vana linnaosa kaugküttevõrgu soojuse tootmine, müük ja 

soojuskadu 

Aasta 
Tootmine Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

2013 657 525 132 20,1% 

2014 601 449 153 25,4% 

2015 526 381 145 27,5% 

Keskmine 595 452 143 24,4% 
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Püssi linna kaugküttevõrgus on ca 23% eelisoleeritud torustik. Torustike asendamist tuleb 

jätkata vastavalt tehnilisele vajadusele ja uute tarbijate lisandumisele. Kiiret kõigi olemas-

olevate kaugküttevõrgu torustike asendamist ei ole otstarbekas planeerida. Seda saab teha vaid 

suurendades investeeringuid, millega tõuseks ka soojuse hind. 

 

Peamine soojuskadu tuleneb vanade eelisoleerimata torustikuga kaugküttevõrgu lõikudest. 

Suur soojuskadu tuleneb klaasvatiga isoleeritud lõikudes ebapiisavast vati kihist ning selle ära 

vajumisest (põhjustatud maapealsete torustike peal kõndimisest). Ühtlasi on antud torustik 

üledimensioneeritud ning raudbetoonkünades on pinnavesi (lõigus K28 – Metsa 11). Suurt 

suhtelist soojuskadu põhjustab ka vähenenud tarbimistihedus (2010. aastal ühendati 

võlgnevuse tõttu lahti mitmed tarbijad sh 4 suurt korterelamut: Viru tn 1, 3, 6 ja 8, mis on 

tänaseni tsentraalse soojusvarustuseta). 

 

Lähiaastatel on katlamaja ja soojusvõrke haldaval firmal Advenil plaanis Kooli tänav 16 ja 

Kooli tänav 16A vahelise maa-aluse lõigu asendamine eelisoleeritud torustikuga. Ülejäänud 

kaugküttevõrgu lõikude asendamine sõltub reaalsest vajadusest ja muudest infrastruktuuri 

töödest. Maa-aluste torustike asendamine on otstarbekas teostada samaaegselt teiste ehitus-

töödega nagu näiteks tänavate rekonstrueerimisega. Mõnedes maa-alustes raudbetoonkanalis 

olevates kambrites on vajalik paigaldada täiendavaid või siis asendada olemasolevaid 

sulgkraane. 

 

Uue võrgu rajamine tarbimiskohtadeni planeeritakse kehtestavates detailplaneeringutes ja 

liitumistaotluste laekumisel. Käesoleval hetkel Püssi kaugküttevõrgus lõike demonteerida ei 

ole planeeritud.  
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3. Soojustarbijad 

3.1. Praegused soojustarbijad 

Püssi kaugküttevõrku on ühendatud 17 soojustarbijat, millest kahega on 2012 – 2014 aasta 

jooksul lõpetatud leping ning praeguseks antud hooned enam kaugkütet ei tarbi.  

 

Püssi linna kaugküttevõrk on jaotatud kaheks: väiksemate tarbijatega vana linnaosa ja 

peamiselt suurte korterelamutega uus linnaosa. Adveni andmetel on tarbijate arvutuslik kütte 

soojuskoormus 2133 kW. Ventilatsiooni ning sooja vee saamiseks ei kasutata kaugkütet.  

 

Tegelik maksimaalne ööpäeva keskmine soojuskoormus 2014. aastal oli 1,74 MW 23. jaanuaril 

ööpäevase keskmise välisõhutemperatuuriga -13,1°C. Viimastel aastatel on soojuse tarbimine 

stabiliseerunud tendentsiga vähenemise suunas ja kõikumised soojuse tarbimises sõltuvad 

põhiliselt välisõhu temperatuurist ja hoonete soojustamisest. Hoonete tarbimise andmed on 

esitatud lisas 2. 

 

 
Joonis 3.1. Uue linnaosa hooned Viru tänav 4 ja Metsa tänav 7 

Uues linnaosa kaugküttevõrgus on 9 soojustarbijat, sealhulgas 6 korterelamut. Lisaks on uue 

linnaosa kaugküttevõrku ühendatud veel lasteaed, kauplus ja postkontor. Uue linnaosa kaug-

kütte soojust tarbivate korterelamute seas on kaks enam kui 100 korteriga elamut, kaks  

30 korteriga elamut ning kaks alla 10 korteriga elamut. Suuremad soojustarbijad on kaks enam 

kui 100 korteriga elamut, mille soojustarbimine on üle 800 MWh aastas (Viru tn 4 ja 

 Kooli tn 16).  
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Joonis 3.2. Vana linnaosa hooned Kooli tänav 5 ja 8 

 

Vana linnaosa kaugküttevõrgus on 6 soojustarbijat, sealhulgas 5 korterelamut ja kultuurimaja. 

Korterelamud on väiksemad (alla 10 korteriga hooned) kui uues linnosas. Vana linnaosa suurim 

soojustarbija on kultuurimaja (Kooli tn 5), mille soojustarbimine on üle 260 MWh aastas ning 

moodustab ligikaudu 60% kogu vana linnaosa soojustarbimisest.  

 

2012 – 2014 aasta jooksul on kaugküttevõrgu leping lõpetatud kahe vana linnaosa elamuga 

(Hõbepaju tn 5 ja Metsa tänav 6), summaarse soojustarbimisega 76 MWh aastas. Oluliselt on 

vähenenud soojuse tarbimine soojustatud hoonetes Kooli tn 7 ja Metsa tn 7 (mõlemas üle 10%). 

 

Praegu on enamik Püssi linna kaugküttevõrgus olevad elamud siiski soojustamata ning 

kuuluvad energiatõhususe klassi E ja F energiatarbimisega 180 – 230 kWh/m2 aastas. 

Kaugküttevõrku ühendatud 16 hoonest on vaid kahel tarbijal energiamärgis. Mõlemad hooned 

on ka Püssi linna suurimad soojustarbijad ning kuuluvad energiamärgise järgi D ja F klassi.  

 

Püssi linnas on vaja seada eesmärgiks lähema kümne aastaga teha enamikule kaugküttevõrku 

ühendatud hoonetele energiamärgis ja energiaaudit määramaks võimalusi energia säästmiseks 

ja soojustamise vajaduseks. 

3.2. Perspektiivsed soojustarbijad 

Püssi linnas ei ole lähiajal plaanis uute hoonete ehitamist. Kaugküttevõrgust on peamiselt 

maksmisraskuste tõttu viimase 10 aasta jooksul välja lülitatud mitu hoonet ning Lüganuse vald 

on huvitatud võrgu olukorra parendamiseks mõnede hoonete taas kaugküttevõrku liitmisest. 

 

Kaugküttevõrgust eemaldatud hoonetest on kaugküttevõrgu olukorra parandamise seisukohast 

olulisemad neli suuremat korterelamut ning endine lasteaed. Vaadeldavad viis hoonet 

paiknevad kõik uue linnaosa kaugküttevõrgu piirkonnas. Antud viie hoone hulgas on kaks suurt 

korterelamut (Viru tn 6 ja 8), mille kaugküttevõrgust eemaldamine on avaldanud olulist mõju 

kaugküttevõrgu efektiivsusele. Ühtlasi asub üks endiselt kaugküttevõrgus olev korterelamu 

antud hoonete järel ning antud hooneni viiv torustik läbib eelpool mainitud kahte korterelamut. 

Lisaks on veel kaks korterelamut (Viru tn 1 ja 3), mis on olnud eelnevalt kaugküttevõrku 

ühendatuna ning endine lasteaed (Metsa tn 5), mida hetkel renoveeritakse, kuid mille täpne 

kasutuseemärk on hetkel veel teadmata.  
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Nimetatud hooned on olnud üle viie aasta kaugkütte võrgust eraldatuna ning ei ole täpselt teada, 

millises seisus on hoonete sisene kütmise võimalus. Suure tõenäolisusega on eemaldatud 

mitmes korteris kaugkütteradiaatorid ning sooja saadakse alternatiivsetest kütteallikatest. 

Antud hoonete uuesti kaugküttevõrku liitmine võib osutada väga keeruliseks. Tõenäoliselt 

jätkab kaugküttevõrk praeguse tarbimishulgaga. Perspektiivse soojustarbimise alternatiivina 

on vaadeldud ka olukorda kui 2 suuremat korterelamut on uuesti kaugküttevõrku ühendatud. 

Kõigi hoonete uuesti kaugküttevõrku liitmine on ebatõenäoline ning Virut tn 1 ja 3 ning Metsa 

tn 5 hoone lisamisel lisandub oluline osa kaugküttevõrgu torustiku pikkusele, mistõttu ei erine 

kaugküttevõrgu näitajad (võrgu soojuskadu, tarbimistihedus) oluliselt variandist kui on liidetud 

vaid Viru tn 6 ja 8 asuvad hooned. 

 

Tabel 3.1. Püssi uue linnaosa perspektiivsed soojustarbijad 

Aadress Kasutusala 
Ehitus-

aasta 

Suletud 

netopind, m2 

Soojus-

koormus, kW 

Normaalaasta 

tarbimine, MWh 

Viru tn 1 Korterelamu 1984 1707,4 100 185 

Viru tn 3 Korterelamu 1983 1743,5 105 190 

Viru tn 6 Korterelamu 1976 7445,3 570 810 

Viru tn 8 Korterelamu 1977 6793,8 520 740 

Metsa 5 Endine lasteaed 2003 1232,8 235 160 

Kokku   18 922,8 1530 2085 

 

Tabelis 3.2. on arvestatud Püssi kaugküttevõrgus olevate hoonete soojustamisel tulenevaks 

soojuse tarbimise vähenemiseks 3% aastas, mille tulemusel on 2026. aasta Püssi linna 

kaugkütte soojustarbimine 2139 MWh. Eelnevalt mainitud viie hoone perspektiivne 

summaarne soojuskoormus võib ulatuda kuni 1,5 MW ja aastane soojuse tarbimine kuni 

2085 MWh. Kõigi hoonete uuesti kaugküttevõrku liitmine on ebatõenäoline ning seetõttu on 

alternatiivina uuritud kaugküttevõrgu seisukohast kõige olulisema Viru tänav 6 ja 8 asuva 

korterelamu kaugküttevõrguga taas liitmist. Antud kahe hoone liitmisel lisanduks minimaalselt 

kaugküttetorustiku pikkust, kuid oluliselt tarbimistihedust, mis tõttu oleks suhtelise soojuskadu 

väiksem. Antud kahe hoone kaugküttevõrguga liitmise korral on Püssi linna soojustarbimine 

ligikaudu 3317 MWh. 

 

Tabel 3.2. Püssi linna perspektiivne soojustarbimine 

Aasta Tarbimine -3% 
Lisanduvad tarbijad 

Viru tn 6 ja 8  

Tarbimine -3% + Virut 

tn 6 ja 8 

2016 2900  2900 
2017 2813 1550 4363 
2018 2729  4232 
2019 2647  4105 
2020 2567  3982 
2021 2490  3863 
2022 2416  3747 
2023 2343  3634 
2024 2273  3525 
2025 2205  3419 
2026 2139  3317 
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4. Soojuse hind, tarbijate maksevõime ja toetusmeetmed 

4.1. Kütuste ja soojuse hind 

Kütuste hinnad kogu maailmas ja sealhulgas ka Eesti tarbijatele on väga muutlikud. Kõikide 

kütuste hinna kujunemist mõjutab oluliselt toornafta hinna muutumine maailmaturul. 

Vaadeldud on toornafta6  ja olulisemate Püssi linna katlamajades kasutatavate või tulevikus 

kasutatavate kütuste hindade kujunemis 2003 aastast kuni 2015 aastani, samuti Eesti statistilist 

keskmist soojuse hinda7. 

 

Tabel 4.1. Kütuste ja soojuse hinnad8 

 
 

Tabelist 4.1 on näha, et toornafta hind on aastatel 2003 – 2012 tõusnud neljakordseks.  

2013 – 2015 aastatel on toornafta hind olnud olulises languses ning vähenenud kaks korda. 

Toornafta hinna muutumine on avaldanud mõju ka kõigi teiste kütuste hindadele ning ka 

soojuse hinnale. 

 

Kütuse maksumus moodustab 30% – 70% katlamaja soojuse hinnast, avaldades seega otsest 

mõju väljastava soojuse hinnale. Konkurentsiameti poolt on igale kaugküttepiirkonnale 

kinnitatud piirhind, millisest kõrgema hinnaga ei tohi soojusettevõtja tarbijatele soojust müüa. 

Kui kütuse hind langeb on soojuse müüja kohustatud arvutama soojuse hinna korrektsiooni 

vastavalt tegelikule kütuse hinnale. Kütuse hinna tõusmisel või teiste kulude põhjendatud 

suurenemisel on soojuse tootjal õigus taotleda Konkurentsiametilt kõrgema soojuse piirhinna 

kehtestamist.  

 

Arengufondi aruande Eesti Energiamajandus 20159 järgi oli Eesti 2014. aasta statistiline 

keskmine elanikele müüdud soojuse hind 66,00 €/MWh. Seoses kütuste hinna langemisega on 

2015. aastal odavnenud ka tarbijatele müüdava soojuse hind, kuid 2015 aasta keskmise hinna 

kohta pole ametlikke andmeid avaldatud. 

 

4.2. Maagaasi ja soojuse hind Püssi linna kaugküttepiirkonnas 

Maagaasi hind Eesti tarbijatele on väga muutlik. Eelkõige sõltub maagaasi hind Venemaalt 

ostetava maagaasi hinnast. Eestisse Venemaalt ostetava maagaasi hind on valemiga seotud 

maailmaturu vedelkütuse hinnaga, arvestades üheksa eelmise kuu keskmist vedelkütuse hinda. 

Selline pikaajalise keskmine arvutamine muudab maagaasi hinna stabiilsemaks ja lähiaja 

muutused on ette planeeritavad. Pikemas perspektiivis kui üks aasta on maagaasi hind raskelt 

prognoositav. Arveldused Venemaaga toimuvad dollari kursi alusel ning seetõttu sõltub 

                                                 
6 Toornafta Europe Brent Spot Price FOB; http://www.eia.gov/petroleum 
7 Kütuste hinnad Eesti Statistikaameti andmetel, soojuse hind sisaldab ka tööstuste poolt tarbitud soojust, 

mistõttu on tabelis hind odavam kaugkütte keskmisest hinnast; http://www.stat.ee/ 
8 Hinnad on käibemaksuta, 2015. aasta hind on prognoos 9 kuu tegelike hindade põhjal. 
9 http://www.arengufond.ee/wp-content/uploads/2015/11/EAF._Eesti_energiamajandus_2015.pdf 

Kütus Ühik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toornafta USD/bb 28,65 36,26 54,27 65,16 72,44 96,94 61,74 79,61 111,26 111,63 108,56 99,02 55,00

Maagaas €/tuh m
3 87,88 86,41 89,22 109,93 145,4 240,69 248,94 283,38 312,78 369,7 370,4 373,15 325,00

Hakkpuit €/m
3 4,15 4,35 4,47 6,20 7,29 9,97 12,40 12,53 12,97 15,84 12,42 11,58 11,00

Soojus €/MWh 21,92 23,90 23,58 27,10 32,15 44,16 44,10 44,29 44,45 52,69 55,61 60,12 55,00
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Eestisse sisse ostetava maagaasi hind ka Euro ja USD suhtest. Eestis lisandub maagaasi hinnale 

veel aktsiis ja edastamise võrgutasu. Alates 2016. aastast on Eestis maagaasi aktsiisimäär 

33,77 €/ 1000 m3 ning alates 2017. aastast 40,52 €/1000 m3. Püssi linna maagaasi võrgutasu on 

57,40 €/1000 m3. 

 

 

 
Joonis 4.1. Soojuse ja maagaasi hinna muutused 2013 – 2015 

 

Maagaasi maksumus moodustab üle 70% katlamaja soojuse hinnast ning seega avaldab olulist 

mõju väljastatava soojuse hinnale.  

 

Püssi linna kaugküttepiirkonna 2015. aasta alguse müügi- ja piirhind  oli 78,83 €/MWh. Püssi 

linna 10. detsembrist 2015. aastast kehtiv piirhind on 62,97 €/MWh (käibemaksuta)10, mis on 

lähedane Eesti keskmisele piirhinnale. Adveni soojuse müügihind Püssi kaugküttepiirkonnas 

2015. aasta detsembris oli 61,74 €/MWh.  

 

Arvestades maailmaturu nafta hinna arenguid on maagaasi hind olnud 2015. aastal pidevas 

languses. 2015 aasta lõpu seisuga on maagaasi hind stabiliseerunud ning oluliselt enam ei 

lange. Seetõttu on Adven arvutanud soojuse tegeliku müügihinna korrigeeritult vastavalt 

maagaasi muutuvale hinnale ja soojuse müügihind lähikuudel enam oluliselt muutuda ei tohiks. 

Sellist prognoosi saab teha vaid lähiperioodi kohta, milliseks kujunevad arengud pikemaks 

perioodiks on raskelt prognoositav. 

 

Vaadeldes ENMAK 2030 prognoosi nafta ja gaasi hinna kujunemises, siis seal eeldatakse, et 

ilmselt suhteliselt madal nafta hind püsib mõnda aega ja hakkab taas tõusma ja stabiliseerub  

4 – 5 aasta jooksul endisele tasemele. Samuti käitub siis ka maagaasi hind Eestis. Kui 

käesoleval ja ka järgmisel aastal maagaasi hind võib langeda, siis seejärel hakkab ta taas 

tõusma. 

                                                 
10 http://www.konkurentsiamet.ee/file.php?28011 
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Järelikult ka maagaasil töötavate katlamajade soojuse hind võib lähiajal pisut langeda, kuid 

pikemas perspektiivis hakkab taas kerkima tõustes 2014 aasta tasemele ja seoses alates 2016 

aastast suurenenud gaasi aktsiisi tõttu ilmselt enamgi. Seetõttu on oluline juba praegu mõtlema 

sellele, kuidas hoida soojuse hinda kontrolli all. 

4.3. Tarbijate maksevõime 

Lüganuse vallavalitsus on hinnanud Püssi elanike maksekäitumist valla üürnike põhjal. 

Vallavalitsusele kuuluvatest pindadest on välja üüritud 22 korterit ja 4 kortermajas asuvat 

mitteeluruumi, vallavalitsuse kasutuses on 3 (endised linnavalitsuse ruumid ja päevakeskuse 

kaks korterit) ning tühjana seisab 14. Mitteeluruumide üürnike (hambaarst, perearst, apteek, 

juuksur) maksekäitumine on läbi aastate olnud eeskujulik. 

 

Korterelamute üürnikud jagunevad üldiselt kaheks: 

 Elanikud (enamasti vanemas eas), kes üürivad kortereid kaugküttega majades (näit. Viru 4, 

Kooli 16, Metsa 11) ning maksavad arveid tähtaegselt ning korrektselt. 

 Elanikud, kes võlgnevuste tõttu on muudelt elamispindadelt lahkuma sunnitud ning kes 

seetõttu üürivad korterid kütteta ja ühistuteta majades (näit. Viru 1, Viru 3) ning maksavad 

oma üüri- ja kommunaalteenuste arveid kas osaliselt või ei maksa üldse. 

 

Esineb ka erandeid ning nõnda on ka kütte ja mugavusteta majades üürnike hulgas korraliku 

maksekäitumisega inimesi, kes maksavad tarbitud teenuste eest korrektselt. 

 

Arengufondi aruande Eesti Energiamajandus 2015 järgi oli Eesti 2014 aasta statistiline 

keskmine elanikele müüdud soojuse hind oli 66,00 €/MWh. Püssi kaugküttepiirkonnas oli 

vaadeldaval perioodil elanikele müüdud soojuse hind 76,69 – 81,98 €/MWh. 

 

Elanike maksevõime piiriks võib pidada enam kui viie aasta tagust olukorda, kui suhteliselt 

kõrge kaugkütte hinna korral tekkis mitmetel elanikel suured makse võlgnevused tasumata 

kütte arvete eest ning sellega seoses lülitati 4 elamut kaugküttevõrgust. Kuid kindlasti ei olnud 

see seotud vaid maksevõimega vaid esines ka isikuid, kes põhimõtteliselt ei olnud nõus tasuma 

kaugkütte eest. 

 

Üldistusena võib väita, et ligikaudu 2/3 Püssi linna üürnike maksekäitumist võib hinnata heaks 

ning 1/3 oma aga mitterahuldavaks.  

4.4. Võimalikud toetused valla soojusmajanduse arendamiseks 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on planeeritud mitmeid toetusi ja abi-

fonde energiamajanduse arendamiseks aastatel 2014 – 2020. Olulisemad neist on: 

1) Kaugküttemajanduse arendamine kogusummas 71 Mln €. 

 Kohalike omavalitsuste kaugküttesüsteemide arengukavade koostamine, toetussumma 

0,5 Mln €; meede on avatud ja toetuse määr on 90% ulatuses arengukava maksumusest. 

Taotlusi võtab vastu ja toetusi annab välja Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK). 

 

 Investeeringutoetused kaugküttesüsteemide rekonstrueerimiseks (70,5 Mln €), sh  

- soojuse tootmine 43 Mln €; 

- soojuse edastamine, kaugküttevõrgud 27,5 Mln €; 
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MKM Määrus on allkirjastatud 06.01.2016 ja KIK juhendid määruse rakendamiseks on 

väljatöötamisel, oodata on meetme avanemist 2016 aasta. Taotlusi hakkab vastu võtma ja 

toetusi välja andma KIK. 

 

 

2) Üleminek lokaalküttele, seal kus soojusmajanduse arengukava põhjal pole 

otstarbekas jätkata kaugküttega 7 Mln €; 

Määrus on väljatöötamisel ja MKM andmetel ilmub 2016 aasta jooksul. Taotlusi hakkab 

vastu võtma ja toetusi välja andma KIK. 

 

3) Korterelamute rekonstrueerimise toetamine 102 Mln €. 

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

1000 kortermaja. Toetus on suunatud kohalikele omavalitsustele ja korteriühistutele. 

Meede on avatud. Taotlusi võtab vastu ja toetust annab välja Kredex. 

 

4) Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus. 

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

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

annab välja Kredex. 

 

Kaugküttesüsteemide rekonstrueerimise toetusi annab välja KIK summas kuni 50% 

põhjendatud toetamisele kuuluvatest kuludest. Tegelik toetuse määr võib jääda piiridesse  

30 – 35% kogu kuludest. Lüganuse vallas on oluline taotleda toetust Püssi linna katlamaja 

üleviimisel hakkpuidule. KIK-i toetusega kuni  30%  on võimalik alandada ja stabiliseerida 

soojuse hinda. Metsa tn 11 hoone kaugküttevõrgust eemaldamisel on oluline taotleda toetust 

lokaalküttele üleviimiseks 2016. aastal ilmuva meetme alusel. 

Toodud meetmed puudutavad praegu välja kuulutatud aruandeperioodi 2015 – 2020. Järgmiste 

perioodide kohta puuduvad praegu andmed, kuid arvestades Euroopa Liidu energiasäästu 

poliitika põhimõtteid, avatakse ka järgmistel perioodidel meetmed energiasäästu 

saavutamiseks. 
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5. Soojuse tarbimine ja tootmine 

5.1. Soojuse tarbimine 

Soojuse tarbimise osas on kasutatud Advenist saadud aastate (2012 – 2015) igakuised tarbimise 

andmed (tabel 5.1). 

Tabel 5.1. Püssi linna kaugküttevõrgu kuu tarbimised taandatuna normaalaastale 

 

Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel olnud erinev. 2012. aasta oli keskmisest jahedam 

(eriti veebruar ja detsember) ning 2013, 2014 aasta ja 2015 aasta talv olid keskmisest soojemad. 

Kraadpäevasid arvestades normaalaasta kliimatingimustele taandatud soojuse tarbimise 

andmed on koondatud tabelisse 5.1 ja normaalaastale taandatud soojuse tarbimine on esitatud 

tulpdiagrammina joonisel 5.1. Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel on kasutatud TTÜ 

teadlaste ja Kredexi poolt soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Normaalaastana on 

arvestatud 30 aasta (1975 – 2004) keskmist kraadpäevade arvu. Teades, et enamus Püssi linna 

kaugküttevõrku ühendatud hooneid on renoveerimata korterelamud, on normaalaastale 

taandamisel arvestatud keskmiseks tasakaalu temperatuuriks soovitatud 17°C. 

 

Joonis 5.1. Soojuse tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele 

Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

Jaan. 701 596 703 595 619 727 597 641 763 589 521 607 601 594 596

Veebr. 658 771 814 623 496 575 568 483 499 636 433 513 555 583 595

Märts 592 436 565 457 587 772 450 357 483 438 366 463 468 460 453

Aprill 391 227 384 231 289 427 265 209 352 232 265 365 284 242 253

Mai 217 0 172 0 8 122 14 44 200 47 24 220 23 17 21

Juuni 98 0 124 0 0 29 0 0 131 0 0 97 0 0 0

Juuli 43 0 28 0 0 19 0 0 17 0 0 60 0 0 0

Aug. 74 0 79 0 0 47 0 0 55 0 0 52 0 0 0

Sept. 204 0 156 0 0 180 0 0 157 0 140 0 0 0

Okt. 368 189 358 194 253 325 287 233 375 229 269 379 261 225 243

Nov. 516 406 442 473 366 402 470 398 499 412 343 411 430 390 446

Dets. 656 674 769 575 468 504 608 497 581 561 398 470 556 546 575

Kokku 4518 3298 4592 3149 3086 4128 3259 2862 4114 3144 2618 3777 3178 3057 3183

Kuu
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päevad
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Tabelist 5.1 on näha, et Püssi linna kaugküttepiirkonna 2012 – 2015 aasta keskmine soojuse 

tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele oli 3183 MWh. Tabelist 5.1. on ühtlasi 

näha, et Püssi linna reaalne tarbimine on olnud madalam olles 2015 aastal koguni 2618 MWh. 

2012 – 2015 aasta keskmine soojustarimine ei kirjelda kõige paremini reaalset olukorda kuna 

antud perioodi sees on kaugküttevõrgust väljunud kaks hoonet (Hõbepaju tn 5 ja Metsa tn 6) 

summaarse soojustarbimisega 88 MWh. Viimase kümne aasta keskmine kraadpäevade arv on 

olnud  7,7% normaalaastast väiksem, viidates kliima soojenemisele. Nii vähenenud tarbimisest 

kui ka kliimamuutustest tulenevalt on Püssi linna kaugküttepiirkonna töö planeerimisel 

arvestatud soojuse tarbimiseks 2016. aastaks 2900 MWh aastas. See on aluseks edasistel 

tehnilistel arvutustel. Edaspidi võib tarbitava soojuse kogus nii väheneda kui suureneda 

sõltuvalt edasistest arengutest. Võimalikku perspektiivset soojuse tarbimist on käsitletud osas 

3.2. ning sellega on arvestatud soojusvarustuse erinevate variantide planeerimisel. 

5.2. Katlamaja soojuse toodang 

Lisaks kaugküttevõrgu soojuse tarbimisele on oluline ka soojuse vajadus, mis on aluseks 

katlamaja töö planeerimisel. Katlamaja soojustoodangu osas on kasutatud 2012 – 2015 aasta 

katlamaja igakuised soojustoodangud (tabel 5.2). 

 

Tabel 5.2. Püssi katlamaja toodangud taandatuna normaalaastale 

 
 

Katlamaja toodangute andmete alusel on välja joonistatud soojuse tegeliku tootmise 

tulpdiagramm vaadeldaval perioodil (joonis 5.2) ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud 

katlamaja soojustoodangute tulpdiagramm (joonis 5.3). 

 

Tood. Norm. a Tood. Norm. a Tood. Norm. a Tood. Norm. a Tood. Norm. a 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

Jaan. 701 788 703 786 805 727 777 862 763 792 730 607 843 796 799

Veebr. 658 927 814 750 665 575 761 626 499 825 601 513 770 705 777

Märts 592 633 565 664 799 772 613 535 483 656 521 463 666 622 650

Aprill 391 297 384 303 397 427 364 297 352 329 376 365 403 342 350

Mai 217 0 172 0 19 122 33 70 200 76 40 220 39 32 37

Juuni 98 0 124 0 0 29 0 0 131 0 0 97 0 0 0

Juuli 43 0 28 0 0 19 0 0 17 0 0 60 0 0 0

Aug. 74 0 79 0 0 47 0 0 55 0 0 52 0 0 0

Sept. 204 0 156 0 0 180 0 0 157 0 0 140 0 0 0

Okt. 368 293 358 301 387 325 438 337 375 330 398 379 386 354 364

Nov. 516 630 442 735 507 402 651 556 499 576 486 411 610 545 643

Dets. 656 864 769 738 628 504 817 672 581 759 569 470 795 683 777

Kokku 4518 4432 4592 4276 4207 4128 4454 3955 4114 4342 3721 3777 4513 4079 4396

Kuu

Norm. a 

kraad-

päevad

2012 2013 2014 Keskmine

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

2015
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Joonis 5.2. Püssi katlamaja soojuse tootmine 2012 – 2015 

Sama kuu tegelik soojuse tarbimine ja tootmine võib eri aastatel oluliselt erineda. Nii oli 2012. 

aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur Tv = -7,7°C ja katlamaja soojuse toodang 

927 MWh ning 2015. aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur Tv= -0,1°C ja katlamaja 

soojuse toodang 601 MWh. Veebruari kuu katlamaja soojuse toodangu erinevus oli üle 

1,5 korra. Ka 2012 – 2014 aasta katlamaja soojuse aastane kogutoodang on sõltuvalt ilmast 

olnud oluliselt erinev. Normaalaastale taandatult on erinevate aastate katlamaja soojuse 

toodang sarnasel tasemel (joonis 5.3). Viimaste aastate jooksul on üha aktuaalsemaks saanud 

kliima soojenemine ning arvestades 5 viimase aasta kliimat on talved olnud oluliselt soojemad 

normaalaasta tingimustest. Ühtlasi on 2012 – 2014 aasta sees lahkunud Püssi linna 

kaugküttevõrgust kaks hoonet, mistõttu antud perioodi keskmine näitaja ei kirjelda kõige 

paremini reaalset olukorda. Seega on edaspidistes arvustustes lähtutud 2014 aasta korrigeeritud 

katlamaja soojustoodangut 4000 MWh. 

 

 
Joonis 5.3. Normaalaastale taandatud katlamaja soojuse toodangud 

Soojuse tootmise ja tarbimise tulpdiagrammilt joonis 5.4 on näha soojuse tarbimist, soojuskadu 

ja nende summana katlamaja toodangut. Soojuskadu ei olene oluliselt välisõhu temperatuurist, 

kuid suhteline soojuskadu sõltub oluliselt edastatavast soojuse kogusest. 2012 – 2015 aasta 

keskmine suhteline soojuskadu Püssi linna kaugküttevõrgus on 27,4% ning on suurenenud ca 

1% aastas vähenenud soojustarbimise tõttu. 
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Joonis 5.4. 2013 – 2015 aasta keskmine normaalaastale taandatud KM soojuste tootmine ja 

tarbimine 

5.3. Perspektiivne soojuse tarbimine ja tootmine 

Tulevaste perioodide soojuskoormuste planeerimisel peab arvestama oluliste asjaoludega: 

 Soojuse tootmine ja tarbimine normaalaasta kliimatingimustel; 

 Soojuse tarbimise vähenemisega seoses tarbijatel rakendatud meetmetega; 

 Uute soojustarbijatega. 

 

2012 – 2015 aasta normaalaasta kliimatingimustele viidud keskmine soojuse tootmine ja 

tarbimine on järgnev: 

Soojuse toodang 4396 MWh 

Soojuse tarbimine 3183 MWh 

Soojuskadu 1273  MWh 

Suhteline soojuskadu 27,4% 

  

Vallavalitsuse andmetel uusi hooneid lähiajal plaanis ehitada ei ole. See-eest ollakse huvitatud 

kaugküttevõrgu olukorra parandamise huvides taas liita kaugküttevõrguga mõningad eelnevalt 

kaugküttevõrgus olnud hooned. Nende võimalikku soojustarbimist on käsitletud osas 3.2.  

 

Arvestades nii soojuse tarbimise vähenemisega seoses hoonete soojustamise ning renoveeri-

misega ning samaaegselt lisanduvate endiste tarbijatega, võib soojuse tarbimine Püssi linna 

kaugküttevõrgus nii väheneda kui ka suureneda. 

 

Tehniliste ja majandusarvutuste tegemisel arvestatud Püssi linna soojuse tarbimiseks vastavalt 

5.1 osas põhjendatule soojustarbimist 2900 MWh aastas. Kaugkütte torustike suuremat 

rekonstrueerimist Püssi linnas planeeritud ei ole ning linna 2014 aasta suhteline soojuskadu on 

27,5%. Sellega on soojuskadu 1100 MWh aastas. Sellest tulenevalt on  katlamaja soojuse 

toodanguks 4000 MWh. 

 

Püssi linna kaugküttepiirkonna soojuse planeerimisel on arvestatud esialgu eeltoodud soojuse 

kogustega. Edaspidi kujunev soojuse tarbimise juurdekasv võib osas 3.2 mainitud tarbijate 

lisandumisega jääda sarnasele tasemele kui säästuga saavutatav kokkuhoid. 
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Alternatiivina on käsitletud olukorda, kui energia sääst toimib kiiremini kui osas 3.2 mainitud 

tarbijate lisandumine. See alternatiiv arvestab ka sellega, kui aasta keskmine ilm on oluliselt 

soojem kui keskmine arvestuslik aasta. Käsitletud on variant, kui soojuse tarbimine väheneb 

kuni 20% praegusega võrreldes. Kaugküttevõrkude suhteline soojuskadu jääb endisele 

tasemele. 

 

Teise alternatiivina on käsitletud võimalust, kui osas 3.2 mainitud üks hoonetest (Viru tn 6 

või Viru tn 8) liidetakse kaugküttevõrguga ning hoonete soojustamisega saavutatav sääst on 

aeglasem. Antud alternatiivi korral on arvestatud ka sellega, kui aasta keskmine ilm on oluliselt 

külmem keskmisest arvestuslikust aastast. Käsitletud on variant kui kaugküttevõrgu soojuse 

tarbimine kasvab kuni 20%. Lisanduva tarbija jaoks täiendavaid kaugkütte ühendustorustikke 

paigaldada ei ole vaja ning kaugküttetorustiku pikkus suureneb minimaalselt, millega kaasneb 

suhtelise soojuskao vähenemine. 

 

Kolmanda alternatiivina on käsitletud vähem tõenäoline võimalus, kui kaks osas 3.2 mainitud 

hoonet (Viru tn 6 ja Viru tn 8) liidetakse kaugküttevõrguga. Käsitletud on variant, kui 

kaugküttevõrgu soojuse tarbimine kasvab kuni 50%. Lisanduvate tarbijate jaoks täiendavaid 

kaugkütte ühendustorustikke paigaldada ei ole vaja ning kaugküttetorustiku pikkus suureneb 

minimaalselt (hoonete keldris olev osa). Kokkuvõttes suhteline soojuskadu väheneb. 

 

Tabel 5.3. Soojuse tarbimine, toodang ja soojuskadu 

Näitaja Ühik Arvestuslik -20% +20% +50% 

Soojuse toodang MWh 4 000 3 420 4 630 5 550 

Soojuse tarbimine MWh 2 900 2 320 3 480 4 350 

Soojuskadu MWh 1 100 1 100 1 150 1 200 

Suhteline soojuskadu % 27,5 32,2 24,8 21,6 

 

Püssi linna kaugkütte piirkonna soojusvarustuse edasisel planeerimisel on arvestatud tabelis 

5.3 toodud soojuse tarbimise ja tootmise mahtudega. Tegelik tarbimine jääb arvutuslike 

piirväärtuste ±20% vahele. 

 

Perspektiivsete soojusvarustus variantidena on käsitletud Viru tn 2 ja Metsa tn 7 hoonete 

ühendustorustike ümberpaigutamist, Metsa tn 11 ning vana linnaosa korterelamute (KE) 

lokaalküttele üle viimist. 

 

 

Tabel 5.4. Perspektiivsete soojusvarustuse variantide koondtabel 

Näitaja Tarbimine 
Soojus-

kadu 
Toodang 

Suhteline 
soojuskadu 

Torustiku 
pikkus 

Tarbimis-
tihedus 

Ühik MWh MWh MWh % m MWh/m 
Kokku 2900 1100 4000 27,5 2431 1,19 

uus linnaosa 2470 960 3430 28,0 1977 1,25 
sh Viru 2 44 24 68 35,6 72 0,61 

sh Metsa 7 182 49 231 21,1 120 1,52 
sh Metsa 11 192 215 407 52,8 443 0,43 

vana linnaosa 430 140 570 24,6 454 0,95 
sh Kooli 5 260 35 295 11,9 112 2,32 
sh KE-d 170 105 275 38,2 342 0,50 
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Pärast muudatusi 

Näitaja Tarbimine Kadu Toodang 
Suhteline 

soojuskadu 
Torustiku 

pikkus 
Tarbimistih

edus 
Ühik MWh MWh MWh % m MWh/m 

Kokku 2538 723 3261 22,2 1510 1,68 
uus linnaosa 2278 688 2966 23,2 1398 1,63 

sh Viru 2 44 2 46 4,8 16 2,75 
sh Metsa 7 182 13 195 6,9 40 4,55 
sh Metsa 11       

vana linnaosa 260 35 295 11,9 112 2,32 
sh Kooli 5 260 35 295 11,9 112 2,32 
sh KE-d       

 

5.4. Koormusgraafik 

Püssi linna kaugküttepiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koostamiseks 

on kasutatud 2014. aasta ööpäevaseid soojuse tootmise andmeid. Nende alusel on arvutatud 

ööpäevane keskmine soojuskoormus megavattides. Et paremini iseloomustada soojus-

koormuse sõltuvust ilmast, on lisatud samale soojuskoormuste graafikule ka tegeliku välisõhu 

ööpäevane keskmine temperatuur. Graafikult on näha, et soojuse tootmine ja tarbimine on 

otseses sõltuvuses välisõhu temperatuurist (joonis 5.5). 

 

 
Joonis 5.5. Püssi linna katlamaja 2014. aasta koormusgraafik 

Iseloomustamaks aasta soojuskoormust ja vajalikke soojuse toodanguid on välja joonistatud 

katlamaja koormuste alanemise suunas reastatud koormusgraafik koos välisõhu temperatuuri 

graafikuga (joonis 5.6). See iseloomustab paremini ka pikas perioodis katlamaja 

tootmisvajadusi. 
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Joonis 5.6. Püssi linna katlamaja 2014. aasta koormusgraafik 

2014. aasta oli suhteliselt soe aasta. Ida-Virumaa 30 aasta keskmine kraadpäevade arv on 4518, 

kuid 2014. aastal oli kraadpäevade arv 4114. Välisõhu temperatuur langes alla -10°C 13 päeval. 

Samuti oli 2014. aastal miinuskraadidega ööpäeva keskmisi temperatuure vaid 66 päeva, 

keskmiselt on selliste päevade arv aastas 80 – 100 päeva. Sellega tuleb arvestada järgmiste 

aastate soojustarbimise planeerimisel. 

 

Kolmanda variandina on välja joonistatud katlamaja soojuse tootmise koormusgraafik koos 

eksponentsiaalse keskmisega selliselt, et temperatuur on horisontaalteljel (joonis 5.7). Siit on 

näha, et 0°C välisõhu temperatuuri korral on keskmine soojuskoormus 0,9 – 1,1 MW,  

-10°C välisõhu temperatuuriga on koormus 1,2 – 1,5 MW ja edasisel temperatuuri langemisel 

on soojuskoormus kuni 1,5 – 2,1 MW. 

 

 
Joonis 5.7. Püssi linna katlamaja 2014. a koormusgraafik 
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6. Perspektiivsed soojusvarustuse variandid 
 

Perspektiivsete soojusvarustuse variantide analüüsimisel on algvariandiks kaugküte olemas-

olevast gaasikatlamajast. Aluseks on võetud, et Püssi linna kaugkütte soojustarbimine jääb 

sarnasele tasemele või väheneb pisut. Alternatiivina on käsitletud olukord, kus kaugkütte-

võrguga taas liidetakse osas 3.2 mainitud elamud.  

Võimalike variantidena on käsitletud: 

 Lokaalkatlamajade rajamine; 

 Kaugküttevõrgu torustiku ümberpaiknemine; 

 Hakkpuidul katlamaja, 1,0 MW katel; 

 Soojuse tarbimise vähenemine 20%; 

 Soojuse tarbimise suurenemine 20%; 

 Soojuse tarbimise suurenemine 50%; 

 Soojuspumpade kasutamine. 

6.1. Lokaalkatlamajade rajamine 

Püssi linnas kaugküttevõrk on jaotatud kaheks osaks: uus ja vana linnosa. Uue linnaosa kaug-

küttevõrgus on soojustarbijaks peamiselt suured korterelamud ning kaugküttevõrgu tarbimis-

tihedus on 1,21 MWh/m, mis on kõrgem jätkusuutlikku kaugküttevõrku iseloomustavast 

tarbimistihedusest (1 MWh/m)11.  

 

Vana linnaosa kaugküttevõrgu soojustarbijad on peamiselt väiksemad elamud ning kaug-

küttevõrgu tarbimistihedus on 0,95 MWh/m. Vana linnaosa tarbimistihedusele on olulise 

tähtsusega Kooli tn 5 asuv kultuurimaja, mille soojustarbimine moodustab ligikaudu 60% kogu 

vana linnaosa soojustarbimisest. Kooli tn 5 hoonest edasi on vana linnaosa kaugküttevõrgu 

tarbimistihedus kõigest 0,50 MWh/m.  

 

Praegu toodab soojust mõlema kaugküttevõrgu osasse üks gaasikütusel töötav kahe katlaga 

täisautomaatne katlamaja. 2012 – 2015 aasta keskmine soojuskadu kaugküttevõrgus on 27,5%. 

Uue linnaosa kaugküttevõrgu torustikud on paigaldatud alates 1974. aastast ning ei vasta 

vähenenud tarbimise tõttu olukorrale. Vana linnaosa kaugküttevõrk on 2007. aastal 

rekonstrueeritud eelisoleeritud torustik. 

 

Uue linnaosa soojustarbijatest on probleemseim olukord Metsa tn 11 asuva hoone soojus-

varustus. Antud hoone ühendustorustiku pikkus oli 167 meetrit ning ühendustorustiku 

tarbimistihedus oli 1,15 MWh/m. Seoses Viru tn 6 ja 8 kaugküttevõrgust eemaldamisele on 

aga nüüd antud hooneni viiva torustiku pikkuseks 443 meetrit ning sellega seoses antud 

torustiku lõigu tarbimistihedus langeb 0,43 MWh/m peale, mis on Püssi linna kaugkütte võrgus 

olevateist madalaim. Metsa tn 11 asuva hoone soojustarbimist on põhjalikumalt käsitletud 

peatükis 6.2. 

 

 

                                                 
11 Arengufondi uuringu „Kaugkütte energiasääst“, 2013 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C

3%A4st.pdf 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C3%A4st.pdf
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C3%A4st.pdf
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Tabel 6.1. Vana linnaosa kaugküttevõrgu soojustarbimise jaotus 

 

Tabelist 6.1 on näha, et vana linnaosas kaugküttevõrgu tarbimistihedus kuni Kooli tn 5 hooneni 

on 2,32 MWh/m, kuid sealt edasi vaid 0,50 MWh/m, mis on oluliselt madalam jätkusuutliku 

kaugküttevõrgu näitajast. Kooli tn 5 hoonest edasi jäävate korterelamute grupile tasub uurida 

alternatiivse küttelahenduse paigaldamist. 

 

Tabel 6.2. Vana linnaosa kaugküttevõrgu korterelamud (KE) 

Tarbimiskoht Kasutusala 

Suletud 

netopind, 

m² 

Lepinguline 

võimsus, 

kW 

Tegelik 

tarbimine, 

MWh 

Ühendus 

torustiku 

tarbimistihedus, 

MWh/m 

Kooli tn 2-1 Korterelamu 
403,2 

2 5,7 
1,09 

Kooli tn 2-2 Korterelamu 3 13,4 

Kooli tn 4 Korterelamu 126,5 8 17,7 1,76 

Kooli tn 8 Korterelamu 536,3 33 60,4 3,45 

Kooli tn 10 Korterelamu 396,9 33 60,2 7,25 

Kooli tn 12 Korterelamu 74,8 3 11,7 0,49 

Kokku KE piirkond  1 537,7 82 169,2 0,70 

 

Vana linnaosa 5 korterelamu summaarne soojustarbimine on ligikaudu 170 MWh. Hoonete 

vahelise kaugküttevõrgu torustiku pikkuseks on 240 meetrit. Antud tarbimise ja torustiku 

pikkuse korral oleks antud grupi hoonete torustiku tarbimistihedus 0,70 MWh/m. Hoonete 

summaarne lepinguline võimsus on 82 kW. Alternatiivse soojusvarustuse variandina võib 

paigaldada hoonete grupi keskele pelletküttel töötava katla võimsusega 90 kW. Antud 

võimsusega pelletikatla koos kaugkütteks vajaliku tehnikaga investeeringu suuruseks kujuneb 

ligikaudu 30 000 €. Pelletikatla korral on oluline, et kütusepunker oleks võimalikult 

hermeetiline, välistamaks hoonete vahel pelleti tolmu reostust. Antud lahenduse korral 

lisanduks katla investeeringule lisaks võrgupumpade ning akupaagi maksumus. Sarnase 

tarbimiskoormusel pelletküttel toodetud soojuse hind jääb vahemiku 62 – 68 €/MWh. 

 

Suuremat mõju avaldab antud hoonete eemaldamine kaugküttevõrgule. Kui kõik vana linnaosa 

soojustarbijad (kaasa arvatu Kooli tn 5) kaugküttevõrgust eemaldada jääb vaid uue linnaosa 

kaugküttevõrgu osa, mille tarbimistihedus on 1,21 MWh/m ning keskmine suhteline 

soojuskadu 28,6%. Kooli tn 5 hoone aastane soojustarbimine on 260 MWh, hoone 

ühendustorustiku pikkuseks on 112 meetrit ning tarbimistiheduseks 2,32 MWh/m. Lähtudes 

antud näitajatest on mõistlik jätkata Kooli tn 5 hoone soojusvarustamist kaugküttega. Vana 

linnaosa aastane soojustarbimine on sellisel juhul 260 MWh ning võrgukadu 35 MWh, mis 

teeb vana linnaosa jaoks vajalikuks soojustoodanguks 295 MWh. 

 

Lahenduse, kus Kooli tn 5 jätta vana linnaosa ainukeseks soojustarbijaks, korral lüheneks Püssi 

linna kaugküttetorustik 342 meetri võrra. Püssi linna kaugküttevõrgu keskmine tarbimine oleks 

2730 MWh aastas ning tarbimistihedus 1,31 MWh/m ehk Püssi kaugküttevõrgu tarbimis-

 Tarbimine, MWh Soojuskadu, MWh Tarbimistihedus, MWh/m 

Vana linnaosa 430 140 0,95 

Kooli tn 5 260 35 2,32 

Korterelamud 170 105 0,50 
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tihedus paraneks 9,5% võrra. Kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu oleks sellise lahenduse 

korral 26,7%. Antud variantide mõju kaugkütte soojushinnale on uuritud osas 7.3. 

6.2. Metsa tänav 11 soojusvarustus 

Metsa tn 11 on 1991. aastal ehitatud 

5 korruseline 30 korteriga elamu. Antud 

hoone lepinguline soojustarbimise võimsus 

on 112 kW ning 2012 – 2014 aasta keskmine 

soojustarbimine on 192 MWh. Metsa tänav 

11 asuva hooneni viiva torustiku pikkus on 

seoses Viru tn 6 ja 8 kaugküttevõrgust 

eemaldumisega 443 meetrit. Sellega seoses 

antud torustiku lõigu tarbimistihedus on 

0,43 MWh/m, mis on Püssi linna kaugkütte 

võrgu madalaim ning ligikaudu 4 korda 

väiksem soovituslikust. 

 

Metsa tn 11 hoone tarbimistihedust arvestades on antud hoone korral otstarbekas kaaluda 

alternatiivsele soojusvarustamise võimalusi. Alternatiiv soojusvarustusena võib paigaldada 

hoonele pelletküttel töötav katel võimsusega 110 kW. Antud võimsusega pelletikatla koos 

küttesüsteemiks vajaliku tehnikaga investeeringu suuruseks kujuneb ligikaudu 30 000 €. 

Pelletkatla korral on oluline, et kütusepunker oleks võimalikult hermeetiline, välistamaks 

hoonete vahel pelleti tolmu reostust. Antud lahenduse korral lisanduks katla investeeringule 

lisaks ringluspumba ning akupaagi maksumus. Sarnase koormusel pelletküttel toodetud 

soojuse hind jääb vahemiku 62 – 68 €/MWh. 

 

Antud hoone alternatiivsele soojusvarustusele üleminek avaldaks märgatavat mõju 

kaugküttevõrgu olukorrale. Metsa tn 11 hoone kaugküttevõrgust eemaldamisel oleks uue 

linnaosa kaugküttevõrgu tarbimistihedus 1,44 MWh/m ehk paraneks ligikaudu 18%. Ühtlasi 

oleks sellega võimalik vähendada kaugküttevõrgu soojuskadu ligikaudu 215 MWh aastas. 

Metsa tn 11 hoone kaugküttevõrgust eemaldamise mõju kaugküttehinnale on uuritud osas 7.3. 

6.3. Kaugküttevõrgu ühendustorustiku ümberpaigutamine 

6.3.1. Viru tänav 2 ühendustorustik 

 

Uue linnaosa kaugküttevõrgus asuv Viru tn 2 (postkontor) hoone on ühendatud 

kaugküttevõrguga eraldi 72 meetrise ühendustoruga. Paralleelselt paikneb Kooli tn 14 hoone 

ühendustorustik, mis möödub mõne meetri kauguselt Viru tn 2 hoonest. Mõlema hoone 

ühendustorustik on 50 mm läbimõõduga. Ühendades Viru tn 2 hoone ühendustoru Kooli tn 14 

hoone ühendustoru külge on ühendustorustiku pikkuseks 16 meetrit ning on võimalik kaotada 

56 meetrit paralleelset torustiku.  

 

Joonis 6.1. Metsa tn 11 kaugküttevõrgu 

ühendustorustik 
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Viru tn 2 hoone 2012 – 2014 aasta normaalaastale 

taandatud soojustarbimine on 44 MWh ning lepinguline 

soojusvõimsus on 37 kW.  

 

Kooli tn 14 hoone 2012 – 2014 aasta normaalaastale 

taandatud soojustarbimine on 152 MWh ning 

lepinguline soojusvõimsus on 145 kW.  

 

Arvutades vajalikud vooluhulgad antud hoonetele, siis 

tuleb summaarne vajalik veekogus 6,3 m3/h. Antud 

veekoguse korral jääks Kooli  tn 14 hoone ühendus-

torustikus vee voolukiirus mõistliku 0,85 m/s juurde. 

Antud olukorras oleks võimalik 72 meetri pikkune lõik 

asendada 16 meetrise lõiguga. 56 meetrise kaugkütte-

võrgu torustiku lõigu likvideerimisega oleks võimalik 

saavutada ligikaudu 22 MWh väiksemat soojuskadu.  

 

Eelisoleeritud 32 mm läbimõõduga 16 meetri pikkuse soojusvõrgu torustiku maksumus on 

keskmiselt 2400 €. Antud maksumusele lisandub veel ühenduspunktide loomine. Saavutatava 

soojuskao vähenemisel 22 MWh võrra korral on antud investeeringu lihttasuvusajaks 

olemasoleva gaasikatlamaja korral 4,2 aastat ning hakkpuidu katla korral pisut üle 6,1 aasta. 

  

6.3.2. Metsa tänav 7 ühendustorustik 

 

Uue linnaosa kaugküttevõrgus asuva Metsa tn 7 

hooneni viib eraldi 120 meetrine kaugkütte 

ühendustorustik. Paralleelselt paikneb Viru tn 4 

hoones kaugkütte torustik.  

 

Ühe võimalusena on uuritud Metsa tn 7 hoone 

kütmist Viru tn 4 hoones oleva torustiku kaudu. 

Antud lahendus võimaldaks kaotada ligikaudu 

80 meetrit torustikku.  

 

Metsa tn 7 hoone on 2013. aastal renoveeritud. 

Hoone soojustarbimine vähenes renoveerimise 

järgselt ligikaudu 10% ning oli 2014. aasta põhjal 

normaalaastale arvutatuna 182,3 MWh aastas. 

Metsa tn 7 hoone lepinguline soojusvõimsus on 

131 kW.  

 

Metsa tn 7 hooneni viib hetkel 70 mm läbimõõduga 

121 meetri pikkune ühendustorustik. Paralleelselt 

paikneb Viru tn 4 esimesel korrusel 100 mm 

läbimõõduga kaugkütte toru. Viru tn 4 hoone on 

jaotatud kolmeks osaks. Antud lõik, mis on paralleelselt Metsa tn 7 hooneni viiva 

kaugküttetorustikuga moodustab ligikaudu kolmandiku kogu hoonest ning kaugküttevõrk 

selles suunas edasi ei jätku. Arvestades Viru tn 4 hoone soojustarbimist, siis antud hoone osa 

tarbimine on ligikaudu 300 MWh aastas. Viru tn 4 hoone lepinguline soojusvõimsus on 

608 kW, mille põhjal arvestades jääb vaadeldava hoone osa soojusvõimsus 200 kW juurde. 

Joonis 6.3. Metsa tn 7 ühendtorustik 

Joonis 6.2. Viru tn 2 

ühendustorustik 
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Arvutades vajalikud vooluhulgad antud hoonetele, siis tuleb summaarne vajalik veekogus 

15 m3/h. Antud veekoguse korral jääks Viru tn 4 hoones paiknevas torustikus vee voolukiirus 

mõistliku 0,5 m/s juurde. Antud olukorras oleks võimalik 90 meetri pikkune lõik asendada 

10 meetrise lõiguga Viru tn 4 hoonest, millega oleks võimalik saavutada ligikaudu 35 MWh 

väiksemat soojuskadu.  

 

Eelisoleeritud 70 mm läbimõõduga 10 meetri pikkuse soojusvõrgu torustiku maksumus on 

keskmiselt 2500 €. Antud maksumusele lisandub veel ühenduspunktide loomine. Saavutatava 

soojuskao vähenemisel 35 MWh võrra korral on antud investeeringu lihttasuvusajaks 

olemasoleva gaasikatlamaja korral 2,5 aastat ning hakkpuidu katla korral pisut alla 4 aasta. 

 

Viru tn 2 ja Metsa tn 7 hoonete kaugküttevõrgu ühendustorude ümberpaigutamisega on 

võimalik summaarselt vähendada soojuskadu 58 MWh võrra. Selle tulemusel väheneks Püssi 

linna kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu 1,1% võrra. Vajaliku uue torustiku maksumuseks 

on keskmiselt 5000 €. Antud maksumusele lisandub veel ühenduspunktide loomine. Antud 

lahenduse mõju kaugkütte soojushinnale on uuritud osas 7.3. 

6.4. Hakkpuidul katlamaja 

Püssi linnas varustatakse hooneid kaugküttega gaasikütusel töötava katlamaja kaudu. Gaasi 

katla puhul moodustab maagaasi hind üle 70% kaugkütte hinnast ning seetõttu on kaugkütte 

hind küllaltki tundlik kütuse hinna muutusele. Ühe alternatiivina on käsitletud hakkpuidul 

töötava katlamaja ehitamist olemasoleva gaasikatlamaja kõrvale. Hakkpuidu katlamaja 

planeerimisel on arvestatud, et see katlamaja kannab kaugküttevõrgu põhikoormuse. 

Arvestades Püssilinna soojustarbimist on sobivama valikuna käsitletud ühe katlaga 1,0 MW 

hakkpuidul töötav katlamaja. Talvise tipukoormuse katmiseks ja hakkpuidu katlamaja remondi 

ajal töötab lisaks olemasolev gaasikatlamaja. Püssi linna katlamajas suvel sooja vett ei toodeta 

ning seega on suvel võimalik teha hakkpuidu katla suvist remonti ja hooldust. Hakkpuidul katel 

vajab perioodilist puhastamist ja seadmed hooldust ka talveperioodil. Katlamaja töökindluseks 

on arvestatud 95%. Seega on planeeritud hakkpuidul töötavale katlale remondi- ja 

hooldusseisakuks kaks ööpäeva iga 40 päeva järel. 

 

6.4.1. Ühe 1,0 MW katlaga hakkpuidu katlamaja 
 

Joonisel 6.3. olevalt koormusgraafikult on näha, et keskmisel talvel ületab kaugküttevõrgu 

soojuskoormus 1,0 MW ligikaudu 45 päeval. Katla remondiks ja puhastamiseks on arvestatud 

remondiseisakuid kokku 8 ööpäeva. Maagaasil töötav katlamaja peab töötama kokku 

70 ööpäeva aastas. 
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Joonis 6.4. Koormusgraafik olemas oleva gaasi katlamajaga ja 1,0 MW hakkpuidukatlaga 

Hakkpuidul toodetava soojuse planeerimisel on arvestatud ka katelde tegelikku töörežiimi 

muutuva koormuse juures. Ühe 1,0 MW katlaga hakkpuidu katlamaja tagab maksimaalselt 

kuni 87% kaugküttevõrgule aastas vajaliku soojuse tootmise. Hakkpuidul töötava katla 

kasutegur kütteperioodil töötades 50 – 100% koormusega on 85%. Ühtlasi on arvestatud, et 

ligikaudu 25 päeval töötab katel 20 – 30% koormusega ning siis on katla kasutegur väiksem:  

80 – 82%. 

 

1,0 MW hakkpuidul töötav katel suudab täielikult katta kaugküttevõrgu soojusvajaduse kui 

välisõhu temperatuur on kõrgem kui -1°C. Madalama välisõhu temperatuuri korral tuleb 

tipukoormuse katmiseks rakendada tööle gaasikatlamaja. 

 

Tabel 6.3. Soojuse arvutuslikud toodangud ja tööaeg 1,0 MW hakkpuidu katlaga 

Katel 
Soojuse toodang, 

MWh/aastas 

Osakaal 

kogutoodangus, % 
Tööpäevi aastas 

1,0 MW hakkpuit 3 510 87 190 

Gaasikatel 490 13 70 

Kokku 4 000 100 220 

 

Maksimaalne ööpäeva keskmine soojuskoormus on planeeritud 2,1 MW. Sellest hakkpuidu 

katel katab 1,0 MW. Ülejäänud tuleb katta gaasikateldega. Olemasolev katel Viessmann 

Vitoplex 100SX1 võimsusega 1,75 MW on sobiv talvise lisakoormuse katmiseks ning 

hooldusperioodil hakkpuidu katla asendamiseks. Kahe gaasikatla täiendavaks tööle 

rakendamiseks tekib vajadus kui hakkpuidul töötava katlamaja remonti tuleb teha väga 

külmade ilmadega. Kütteperioodi madalamad koormused jäävad alla 200 kW, mis on madalam 

hakkpuidu katla minimaalsest koormusest. Madalad koormused nn otstarbekas katta 

gaasikatlaga. 

6.5. Hakkpuidu katlamaja asukoht ja tehniline lahendus 

Hakkpuidu katlamaja on sobiv rajada olemasolevale gaasikütusel töötavale katlamajale 

võimalikult lähedal, muutes sellega lihtsamaks katlamajade käitamise. Kuigi nii olemasolev 

gaasikatlamaja kui ka planeeritav hakkpuidu katlamaja töötavad automaatrežiimis, on 

soovitav, et nad asuksid lähestikku. 
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Uus hakkpuidul töötav katlamaja on võimalik paigutada olemasolev gaasikatlamaja lähedusse 

Kalevi tn 10A. Antud maa-ala läheduses on olemasolev maapealne kaugküttevõrgu 

magistraaltorustik ning soojuse mõõtesõlm ja keemiline veepuhastus vanas katlamaja hoones 

Kalevi 10A. 

 

Hakkpuidul töötava katlamaja  puhul on oluline kütuse ladu ja kütuse etteande süsteem. Antud 

maa-ala asub linna äärealal, kuid läheduses on teisi hooneid sh lasteaed. Seega on vajalik, et 

kogu kütuse varu asub kinnises laos. Kütuse transport lattu toimub regulaarselt, kuid arvestades 

ka nädalavahetusega on vajalik lao maht kuni kolme ööpäeva varu. 

 

1,0 MW katlamaja ööpäevane maksimaalne kütuse vajadus on kuni 30 m3, kolme ööpäeva 

tarve on kuni 90 m3. Mahutamaks vähemalt kaks autokoormat hakkepuitu, peaks arvestama 

kütuse lao suuruseks vähemalt 120 m3. Sellise lao vajalik pindala on vähemalt 60 m2 ning sinna 

saab kaks autokoormat ladustada 2 m puiste kõrgusega. Suurema ladustamise vajaduse korral 

on võimalik puiste kõrgust suurendada kuni 3 meetrini. Kütuse lattu ette näha liikuv põrand ja 

transportöörid kütuse edastamiseks kütuse laost katla punkritesse. 

 

Katla kasuteguri tõstmiseks on otstarbekas katel varustada ökonomaiseriga. Suitsugaaside 

kondensaatori kasutamine 1,0 MW katla korral end ei õigusta ning saadav kasu ei kompenseeri 

tehtavaid investeeringuid. Arvestades keskkonnakaitse nõuetega on vajalik katel varustada 

suitsugaaside puhastamise seadmetega. Praegustele nõudmistele vastab multitsüklon.  

 

Hakkpuidu katlamaja tuleb varustada vajalike abiseadmete ja juhtimissüsteemidega. 

Olemasolevad gaasikatlamajas paiknevad ringluspumbad ja keemiline veepuhastus rahuldavad 

ka hakkpuidukatlamaja vajadused ning ei ole vajadust täiendavate pumpade paigaldamiseks.   

 

Hakkpuidul töötav katlamaja on mõistlik rajada täisautomaatsena. Uue katlamaja 

juhtimissüsteem on mõistlik siduda olemasoleva maagaasil töötava katlamaja 

juhtimissüsteemiga. Kui hakkpuidul töötava uue katlamaja võimsusest madala välisõhu 

temperatuuri korral ei piisa tarbijate soojusvajaduste rahuldamiseks, on vajalik, et automaatselt 

rakendub tööle maagaasil töötav katlamaja. 

 

6.6. Soojuse tarbimise vähenemine 20% 

Nagu eelpool käsitletud, soojuse tarbimine väheneb kaugküttevõrku ühendatud hoonete 

renoveerimisel ja soojustamisega. Ühtlasi võib eelpool mainitud hoonete uuesti 

kaugküttevõrku ühendamine viibida või üldse mitte toimuda. Alternatiivina on käsitletud 

võimalust kui soojuse tarbimine väheneb 20% võrreldes käesoleva ajaga. Soojuse tarbimise 

20% vähenemise korral on Püssi linna kaugküttevõrgu soojuse toodang 3420 MWh aastas 

(tabel 5.3). 

 

Järgnevalt on kirjeldatud Püssi linna kaugküttevõrgu 20% vähenenud soojuse tarbimisega 

olukorda olemasoleva maagaasil töötava katlamajaga ja uue 1,0 MW hakkpuidu katlaga. 

Joonisel 6.5 on välja joonistatud koormusgraafik 20% vähenenud soojuse tarbimisega. 1,0 MW 

hakkpuidu katlaga oleks võimalik vähenenud soojustarbimise juures katta kuni 3100 MWh 

(90%) aastasest koormusest. 
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Joonis 6.5. Püssi linna koormusgraafik olemasoleva gaasi katlamaja ja 1 MW hakkpuidu 

katlaga 20% vähenenud soojuse tarbimisega 

Tootmisnäitajad vähenenud soojuskoormuse puhul on toodud tabelis 6.4. 

 

Tabel 6.4. Soojuse arvestuslikud toodangud 20% vähenenud soojuse tarbimise ja katla 

koormuse korral 

Katel 
Soojuse toodang, 

MWh/aastas 

Osakaal 

kogutoodangus, % 
Tööpäevi aastas 

1,0 MW hakkpuit 3 100 90 190 

Gaasikatel 320 10 52 

Kokku 3 420 100 220 

 

Siin on käsitletud hakkpuidu katla tööd Püssi kaugkütte katlamajas, kui tootmine väheneb 

maksimaalselt 20%. Tegelik vähenemine võib olla väiksem ja jääda 10% piiridesse. Tehniliselt 

on katlamaja töörežiim sarnane nii muutumatu koormuse kui ka 20% väiksema koormuse 

korral. Seetõttu ei teki ka probleeme töötada vahepealsel koormusel. 

6.7. Soojuse tarbimise suurenemine 20% 

Nagu eelpool on käsitletud, ei ole Püssi linnas hetkel plaanis kaugkütte võrku uusi hooneid 

lisada. Kuid on võimalik, et mõningad eelnevalt kaugküttevõrgus olnud elamud liidetakse 

uuesti kaugküttevõrku. Antud alternatiivi korral on arvestatud, et liidetakse osas 3.2. mainitud 

üks suurtest korterelamutest või siis väiksemad korterelamud uuesti kaugküttevõrku, millega 

soojuse tarbimise aastatel 2015 – 2025 suureneb 20% võrra. Alternatiivina on käsitletud 

võimalust kui soojuse tarbimine kasvab kiiremini kui väheneb ning seejuures soojuse tarbimine 

suureneb 20% võrreldes arvestusliku soojustarbimisega. Soojuse tarbimise 20% suurenemise 

korral on kaugkütte soojuse toodang 4630 MWh aastas. Käsitleme Püssi kaugküttevõrgu 20% 

suurenenud soojuse tarbimisega olukorda olemasoleva maagaasil töötava katlamajaga ja uue 

1,0 MW hakkpuidu katlaga. 

 

Joonisel 6.6 on välja toodud koormusgraafik 20% suurenenud soojuse tarbimisega. 1 MW 

katlaga oleks võimalik suurenenud soojustarbimise juures katta kuni 3905 MWh (84%) 

aastasest koormusest. 
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Joonis 6.6. Püssi linna koormusgraafik olemasoleva gaasi katlamaja ja 1 MW hakkpuidu 

katlaga 20% suurenenud soojuse tarbimisega 

Tootmisnäitajad suurenenud soojuskoormuse puhul on toodud tabelis 6.5. 

 

Tabel 6.5. Soojuse arvestuslikud toodangud 20% suurenenud soojuse tarbimise ja katla 

koormuse korral 

Katel 
Soojuse toodang, 

MWh/aastas 

Osakaal 

kogutoodangus, % 
Tööpäevi aastas 

1,0 MW hakkpuit 3 905 84 197 

Gaasikatel 725 16 98 

Kokku 4 630 100 220 

 

Siin on käsitletud hakkpuidu katla tööd Püssi kaugküttevõrgus, kui tarbimine suureneb 

maksimaalse 20%. Tegelik suurenemine võib olla väiksem ja jääda 10% piiridesse. Tehniliselt 

on katlamaja töörežiim sarnane nii muutumatu koormuse kui ka 20% väiksema koormuse 

korral. Seetõttu ei teki ka probleeme töötada vahepealsel koormusel. 

6.8. Soojuse tarbimise suurenemine 50% 

Nagu eelpool on käsitletud, ei ole Püssi linnas hetkel plaanis kaugkütte võrku uusi hooneid 

lisada. Kuid on võimalik, et mõningad eelnevalt kaugküttevõrgus olnud elamud liidetakse 

uuesti kaugküttevõrku, millega soojuse tarbimine aastatel 2015 – 2025 suureneb 50% võrra. 

Alternatiivina on käsitletud võimalust kui osas 3.2 mainitud kaks suuremat korterelamut 

liidetakse uuesti kaugküttevõrku, millega soojuse tarbimine kasvab kiiremini kui väheneb ning 

seejuures soojuse tarbimine suureneb 50% võrreldes arvestusliku soojustarbimisega. Soojuse 

tarbimise 50% suurenemise korral on kaugkütte soojuse toodang 5550 MWh aastas. Järgnevalt 

on käsitletud Püssi kaugküttevõrgu 50% suurenenud soojuse tarbimisega olukorda 

olemasoleva maagaasil töötava katlamajaga ja uue 1,0 MW hakkpuidu katlaga. 

 

Joonisel 6.7 on välja toodud koormusgraafik 50% suurenenud soojuse tarbimisega. 1 MW 

katlaga oleks võimalik suurenenud soojustarbimise juures katta kuni 4260 MWh (77%) 

aastasest koormusest. 
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Joonis 6.7. Püssi linna koormusgraafik olemasoleva gaasi katlamaja ja 1 MW hakkpuidu 

katlaga 50% suurenenud soojuse tarbimisega 

Tabel 6.6. Soojuse arvestuslikud toodangud 50% suurenenud soojuse tarbimise ja katla 

koormuse korral 

Katel 
Soojuse toodang, 

MWh/aastas 

Osakaal 

kogutoodangus, % 
Tööpäevi aastas 

1,0 MW hakkpuit 4 260 77 206 

Gaasikatel 1 290 23 151 

Kokku 5 550 100 220 

 

Siin on käsitletud hakkpuidu katla tööd Püssi kaugküttevõrgus, kui tarbimine suureneb 

maksimaalselt 50%. Tegelik suurenemine võib olla väiksem.  

 

Antud alternatiiv, kus taas ühendatakse mõlemad osas 3.2 käsitletud korterelamud on 

ebatõenäoline. Enamus mainitud hoonetes olev torustik on kehvas seisus ning vajab suure 

tõenäolisusega välja vahetust. Korterelamu sisese küttetorustiku väljavahetamine on väga 

kulukas ning antud suurte korterelamute korral võib maksumus ulatuda 150 000 euroni hoone 

kohta.  

 

Soojuskoormuse suurenemist ja elanike soovi taas liituda kaugküttega oleks vaja uurida 

kohapeal. Kui on reaalne taasühinemine ja soojuse tarbimise suurenemine 50% võrra, tuleks 

valida suurem katel võimsusega 1,2 – 1,5 MW. Veendumaks soojuse tarbimise suurenemisega 

on Lüganuse vallal on eelnevalt läbi viia tarbijauuring. 

6.9. Soojuspumpade kasutamine 

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

soojuspumpa saab kasutada sõltuvalt hoone asukohast, arhitektuurilisest ja ehituslikust 

lahendusest, vaba maa olemasolust ja teistest asjaoludest. Järgnevalt on vaadeldud kolme tüüpi 

Eestis kasutatavaid soojuspumpasid: 

• Õhk – õhk soojuspumbad; 

• Õhk – vesi soojuspumbad; 

• Maakütte soojuspumbad. 
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6.9.1. Õhk – õhk soojuspumbad 
 

Õhk – õhk tüüpi soojuspumbad on kõige lihtsamad, kuid ka soojuspumpadest kõige madalama 

soojusteguriga. Õhk – õhk soojuspump võtab soojuse välisõhust, kompressorseadme abil tõstab 

õhu temperatuuri vajalikule tasemele ja soojendab ruumide siseõhku. Nende ühikvõimsus on 

kuni paarkümmend kW. Õhk – õhk soojuspumpade soojustegur COP antakse tavaliselt 

välisõhu temperatuuril 7 °C ja sellistel tingimustel on see 5. Kuid madala välisõhu temperatuuri 

korral COP langeb ja aasta keskmine COP õhk – õhk tüüpi soojuspumpadel on 2,4 – 2,8.  

Õhk – õhk soojuspumbad sobivad üksiku avatud planeeringuga hoone kütteks, kus 

soojuskoormus ei ületa paarkümmend kW.  

 

Õhk – õhk tüüpi soojuspumbad vajavad madala välisõhu temperatuuri korral lisakütet 

tipukoormuse katmiseks. Kui õhk – õhk soojuspump on valitud õigesti, suudab soojuspump 

katta enamuse eramu küttevajadusest ja vaid talvel madala välisõhu temperatuuriga tuleb anda 

lisakütet näiteks elektriga. Kaasaegsetel soojuspumpadel on juba sisse ehitatud süsteem, et 

madala temperatuuriga anda lisakütet. Täiendava elektrikütte juurde arvestamisel võib 

kujuneda aasta keskmiseks elektri ja soojuse suhteks 1,5 – 1,8. 

 

Õhk – õhk soojuspumpadega ei saa lahendada suurte korterelamute soojusvarustust. Õhk – õhk 

soojuspumbad sobivad suurte korterelamute ventilatsiooni heitsoojuse ärakasutamiseks. 

Käesoleval juhul ei saa õhk – õhk soojuspumpadega lahendada Püssi linna kaugküttes olevate 

korterelamute ja ühiskondlike hoonete põhikütet. 

 

6.9.2. Õhk – vesi soojuspumbad 
 

Õhk – vesi soojuspumbad kasutavad samuti atmosfääri õhu soojust, kuid edastavad seda 

tarbijatele sooja veena. Selline soojuspump sobib hästi vesipõrandaküttega hoonete 

soojusvarustuseks. Õhk – vesi soojuspumpade soojusvõimsus on kuni mõnikümmend kW. 

Soojustegur COP on õhk – vesi tüüpi soojuspumpadel samal tasemel kui õhk – õhk 

soojuspumpadel ja oleneb sellest, millise temperatuuriga vett soovitakse saada. Radiaatorkütte 

puhul on vaja kõrgema temperatuuriga vett kui põrandakütte puhul ning radiaatorküttega 

varustatud hoonetes õhk – vesi soojuspumpade efektiivsus on madalam.  

 

Õhk – vesi soojuspumbad on sobivad kaugküttevõrgust eraldi paikneva hoone kütteks, eriti kui 

hoonesse projekteerida põrandaküte. Radiaatorkütte puhul on õhk – vesi soojuspumbad 

kasutatavad, kuid seal jääb soojusspumpade efektiivsus madalamaks. Kaasaegsete lahenduste 

puhul on ühendatud soojuspump ja gaasikatel. Seal võib valida väiksema õhk – vesi 

soojuspumba, mis rahuldab hoone kütte vajadused soojemate ilmadega. Talvel pakaseliste 

ilmadega on võimalik lisakütet anda gaasikatlaga. Käesoleval juhul ei saa õhk – vesi 

soojuspumpade abil lahendada Püssi linna kaugküttes olevate kortermajade ja ühiskondlike 

hoonete põhikütet. 

 

6.9.3. Maakütte soojuspumbad 
 

Maakütte soojuspumbad kasutavad ära pinnasesse akumuleerunud energiat ja annavad seda 

edasi veele, mida saab kasutada hoone soojusvarustuseks. Maakütte soojuspumbad on 

vaadeldud soojuspumpadest kõige efektiivsemad ja parema soojusteguriga. Nende aasta 

keskmine soojustegur COP on 3 – 3,5. Soojustegur oleneb maapinna temperatuurist ja millise 
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temperatuuriga soojuskandjat hoone soojusvarustuseks vajatakse. Soojuskandja madalama 

temperatuuri korral (vesipõrandaküte) on maakütte soojuspumba COP kõrgem. 

 

Praeguseks on kasutusel juba kuni 100 kW ühikvõimsusega maakütte soojuspumpasid. 

Selliseid soojuspumpasid on võimalik ühendada mitu pumpa ühtsesse süsteemi ja saavutada 

võimsust kuni 1 MW. Selline maasoojuspumpade kompleks vajab suurt maa-ala energia 

ammutamiseks. Hinnatakse, et 1 kW soojuse saamiseks on vaja 30 – 50 m2 vaba maapinda. 

 

Sellist maasoojuspumpade kasutamist on rakendatud mõnede väikeste maa-asulate 

soojusvarustusel, kus soojusvõrgud olid väga halvas olukorras ega ole olnud otstarbekas neid 

renoveerida. Seal on maakütte soojuspumpadega välja ehitatud üksikute hoonete või lähestikku 

paiknevate hoone gruppide soojusvarustus. Samuti sobib maaküte, kui asula lähedal on palju 

vaba maad.  

 

Näiteks on selline maaküttesüsteem kasutusel Palamuse vallas Kaarepere asulas. Kaarepere 

projekti tehnilised andmed: 

Maaküttesüsteemi ühendatud hooneid 5 korterelamut + lasteaed 

Köetavate hoonete kogupind 5243 m2 

Maaküttesüsteemi võimsus 507 kW 

Maa-aluse torustiku pindala  24 470 m2 

Vajalik pindala 1 kW soojuse tootmiseks 48,3 m2 

 

Kaarepere näitest on näha, et maasoojuspumpade kasutamiseks vajalike maa-aluste kollektorite 

rajamiseks on vaja väga suurt vaba pinda. Kui soovida katta kogu Püssi linna kaugkütte 

baaskoormus 1 MW maaküttega, siis oleks vaja 50 000 m² vaba pinda. Sellise vaba maa-ala 

leidmine oleks Püssi linna majade keeruline. Vajalikku vaba pinda on võimalik vähendada kuni 

kaks korda kasutades spiraalkollektoreid, kuid nende hind on kallim ja paigaldus töömahukam 

ning võivad kerkivad üles keskkonnakaitse probleemid.  

 

Ühtlasi on maakütte kasutamine kallis ka rahaliste investeeringute poolest. Olenevalt 

tehnilisest lahendusest on maakütte maksumus 300 – 700 €/kW. Selliselt kujuneks 1 MW 

võimsusega süsteemi investeeringuks 0,3 – 0,7 milj €, mis on kallim hakkpuidul töötava 

katlamaja investeeringust. 

 

Soojuspumpade kasutusele võtmine on reaalne majade renoveerimisel, kasutades ära 

ventilatsiooni heitõhu soojust näiteks vajaliku tarbevee soojendamiseks. Soovitada 

soojuspumpadega lahendusi suuremate elamute juures tiheasustusega piirkonnas ei saa. Sel 

juhul lähevad seadmed liiga suureks ja tekivad probleemid seadmete paigutamisel, tekkiva 

müraga, hooldamisega jm. Soojuspumpade kasutamine õigustab end kaugküttevõrgust 

kaugemal paiknevate väiksemate hoonete puhul. 

 

Püssi linnas on kaks probleemset soojusvarustuse olukorda: vana linnaosa korterelamud ning 

uue linnaosa Metsa tn 11 asuv hoone. Mõlema olukorra puhul on tegemis ligikaudu 100 kW 

soojusvõimsusega. Antud võimsuse katmine eeldaks ligikaudu 3000 – 5000 m3 vaba maapinna 

olemasolu ning investeeringu maksumuseks kujuneks 30 000 – 70 000 eurot. 

 

Arvestades maakütte soojuspumpade paigaldamisega kaasnevaid suuri investeeringuid võib 

maakütte soojushind kujuneda sarnaseks maagaasil toodetud soojuse hinnaga.  
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7. Majandushinnangud 

7.1. Soojuse hind maagaasi ning hakkpuidu katlamajas 

Majandushinnangute aluseks on Püssi katlamaja käitava Adven Eesti AS ja konsultandi poolt 

tehtud arvutused soojus piirhinna ja selle kujunemise kohta. Arvutustes on võrreldud soojuse 

piirhinda töötamisel maagaasil ning uut hinda kui rajada uus 1,0 MW võimsusega hakkpuidul 

töötav katlamaja (tabel 7.1). Arvutused on konservatiivsed võttes maagaasi hinnaks hakkpuidu 

katlamaja käikulaskmise ajal 2017. aastal 400 €/tuh.m3 (koos maksudega) ja hakkpuidu 

hinnaks 12 €/m3 (15 €/MWh). Kui kütuste hinnad on madalamad, odavneb ka toodetava 

soojuse hind. Maagaasi ja hakkpuidu hinna muutuse mõju on käsitletud allpool p.7.2. 

 

Piirhinna arvutuses on lähtutud, et 87% soojusest toodetakse hakkpuidu katlas ja 13% vanas 

maagaasil töötavas katlamajas ning prognoositavaks soojuse toodanguks on 4000 MWh ning 

soojuse müügi koguseks 2900 MWh. 

 

Tabel 7.1. Soojuse piirhinna kujunemine maagaasi ja hakkpuidu katlamajas 

Soojuse piirhind  gaasil hakkpuidul 
hakkpuidul 

toetusega 
gaasil hakkpuidul 

hakkpuidul 

toetusega 

  €/MWh €/MWh €/MWh % % % 

Maagaas 62,1 8,1 8,1 77,7% 12,0% 12,9% 

Hakkpuit   21,2 21,2 0,0% 31,6% 33,9% 

Kokku kütus 62,1 29,3 29,3 77,7% 43,6% 46,8% 

Elekter, vesi, saastet 2,3 3,4 3,4 2,9% 5,1% 5,5% 

Tegevuskulu 7,5 11,4 11,4 9,4% 17,0% 18,3% 

Kulum 4,7 11,6 9,5 5,9% 17,3% 15,3% 

Inv kulu ja kasum 3,3 11,3 8,9 4,1% 16,9% 14,2% 

Kokku 79,9 67,0 62,5 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Uue 1,0 MW võimsusega hakkpuidu katlamaja maksumuseks on arvestatud 400 tuh €. 

Investeeringute maksumused siin ja edaspidi on võetud konsultandi ja Adveni hinnangute 

alusel. Tegelik hind selgub hankekonkursil ja võib erineda esialgsest hinnangust ±25%. 

Katlamaja kasutuseaks on arvestatud 20 aastat ja kasumi marginaaliks konkurentsiameti poolt 

aktsepteeritav 6%.  

 

Arvutustest on näha, et maagaasil on kütuse kogumaksumus (koos maksudega) 77,7% soojuse 

hinnast. Tootes 87% soojusest kasutades kütuseks hakkpuitu, on kütuse osa soojuse hinnas 

43,6%, sealhulga maagaasi osa vaid 12,0%. Samal ajal suurenevad teised kulud (tegevuskulu, 

elekter, tuha transport, kulum). Kui maagaasil on soojuse arvestuslik hind 79,9 €/MWh, siis 

rajades 1,0 MW hakkpuidul töötava katlamaja on võimalik saada soojuse hinnaks 67,0 €/MWh. 

Selle arvutuse aluseks on, et investeeringu kogu maksumuse katab Adven. 

 

Võimalus on KIK kaudu taotleda investeeringu toetust üleminekul maagaasilt kohalikule 

taastuvkütusele. Kui 30% investeeringu maksumusest katab KIK toetus, kujuneb soojuse 

hinnaks 62,5 €/MWh. Maagaasi hind on kogu 2015 aasta jooksul langenud ning on 2015 aasta 

lõpu seisuga vaikselt stabiliseerunud. Sel perioodil on vaid maagaasil töötava katlamaja kui ka 
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hakkpuidul töötava katlamaja koos maagaasi katlamajaga väljastatava soojuse hind madalam, 

kui toodud arvestuslik piirhind.  

 

7.2. Erinevate tegurite mõju soojuse hinnale 

Katlamajas toodetava soojuse hind sõltub mitmetest tegurist. Analüüsitud on erinevate 

tegurite mõju soojuse hinnale: 

 Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale; 

 Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale; 

 Soojuse tootmismahu mõju soojuse hinnale; 

 Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale. 

 

Erinevate tegurite mõju analüüsis on arvestatud põhinäitajatena eelnevas arvutuses kasutatud 

suurusi. Selleks on: 

 Maagaasi lõpphind 2014 aasta tasemel 400 €/tuh m3; 

 Hakkpuidu hind 12,0 €/m3; 

 Soojuse tarbimine 2900 MWh; 

 Investeering 400 tuh.€. 

 

Analüüsi käigus on iga arvutuse juures muudetud vaid ühte parameetrit toodud neljast, teised 

on jäätud antud võrdluses püsivaks. 

 

7.2.1. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale 
 

Analüüsitud on olukord, kui baasvariandina katlamaja jätkab töötamist, kasutades kütusena 

maagaasi. Maagaasi hinna muutumist on käsitletud piirides, milline hinnamuutus on toimunud 

viimastel aastatel ja on reaalne lähema kümne aasta jooksul piirides 250 – 450 €/tuh m³. 

 

Tabel 7.2. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale 

Maagaasi hind 

Soojuse hind 

Maagaasiga Hakkpuiduga Invest. toetus 30% 

€/tuh m³ €/MWh €/MWh €/MWh 

250 56,6 64,0 59,5 

300 64,4 65,0 60,5 

350 72,2 66,0 61,5 

400 79,9 67,0 62,5 

450 87,7 68,0 63,5 

Võrdluseks on arvutatud soojuse hind hakkpuidu katlamajas arvestusega, et 15% soojusest 

toodetakse tipukoormuse katmiseks maagaasiga (tabel 7.2). Graafikule on kantud soojuse hind 

maagaasiga ja hakkpuiduga. Hakkpuidu katlamaja investeeringuks on arvestatud 400 tuh €.  

Arvestatud on ka võimalust, kui 30% investeeringust saab toetust. Lisaks soojuse hinna 

kujunemisele, iseloomustab graafik, millistel tingimustel on majanduslikult tasuv üle minna 

hakkpuidu kasutamisele katlamaja kütusena. Graafikult on näha, et kui maagaasi hind on üle 

315 €/m3 on majanduslikult otstarbekas üle minna hakkpuidu kasutamisele katlamaja kütusena. 

Mida kõrgem on maagaasi hind, seda suurem on kasu hakkpuidule üleminekust. 



Püssi linna soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 

46/58 

 

 
Joonis 7.1. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale 

Eelpool on käsitletud ka võimalust, kui investeeringu maksumusest 30% katab KIK. Sel juhul 

on üleminek hakkpuidule majanduslikult tasuv maagaasi hinnaga 285 €/tuh m³. 

Tabelist 7.2 ja graafikult joonisel 7.1 on näha, et jätkates töötamist kasutades kütusena vaid 

maagaasi, on kütusel hinnal oluline mõju soojuse hinnale. Kui maagaasi hind muutub kaks 

korda, siis soojuse hind muutub 68,5%. Üleminek hakkpuidule tagab stabiilsema soojuse 

hinna. 

 

7.2.2. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 
 

Kõik järgmised analüüsid on tehtud olukorrale, kui katlamaja on üle viidud hakkpuidule. 

Hakkpuidu hinna muutumist on käsitletud piirides, milline hinnamuutus on tegelikult toimunud 

viimastel aastatel ja on reaalne ka lähiaastatel piirides 10 – 16 €/m3. 

 

Tabel 7.3. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

Hakkpuidu hind 

Soojuse hind [€/MWh] 

Investeering 400 tuh € Investeeringu toetus 30% 

€/m³ €/MWh €/MWh 

10 63,5 59,0 

11 65,3 60,8 

12 67,0 62,5 

13 68,8 64,3 

14 70,6 66,1 

15 72,3 67,8 

16 74,1 69,6 

 

Kasutades kütusena hakkpuitu on kütuse osa soojuse hinnas väiksem, kui maagaasiga töötades. 

Ühtlasi on hakkpuit kohalik kütus ja selle hinna kõikumised ei ole nii suured kui maagaasil. 

Tabelist 7.3 ja graafikult joonisel 7.2 on näha, et kasutades kütusena hakkpuitu on kütuse hinna 

mõju soojuse hinnale väiksem kui kasutades kütusena maagaasi. Kui hakkpuidu hind muutub 

1,5 korda, siis toodetud soojuse hind muutub 13,4 %.  
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Joonis 7.2. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

Arvutatud on soojuse hind ka võimalusele, kui investeeringust 30% kaetakse toetustega. Sel 

juhul on soojuse hind 4,5 €/MWh odavam. Hakkpuidu kasutamisel kütusena on kõige olulisem, 

et on võimalik stabiliseerida soojuse hind ja soojuse hinna sõltuvus kütuse hinnast on väiksem. 

  

7.2.3. Soojuse tootmismahu mõju soojuse hinnale 
 

Nagu eelnevalt tehnilises osas on käsitletud on võimalik soojuse tarbimise vähenemine kuni 

20%. Et paremini iseloomustada soojuse tootmismahu mõju soojuse hinnale on vaadeldud 

olukorda, kui soojuse tarbimine muutub piirides 2300 – 4350 MWh. Soojuskao muutused on 

arvestatud vastavalt analüüsitud variantidele. 

 

Tabel 7.4. Tootmismahu muutuse mõju soojuse hinnale 

Tarbimine Tootmine 
Soojuse hind 

Investeering 400 tuh € Investeeringu toetus 30% 

MWh MWh €/MWh €/MWh 

2300 3400 75,1 69,4 

2450 3550 72,7 67,4 

2600 3700 70,6 65,6 

2750 3850 68,7 64,0 

2900 4000 67,0 62,5 

3050 4150 65,5 61,2 

3200 4300 64,1 60,0 

3350 4500 63,2 59,3 

3500 4650 62,0 58,3 

3650 4800 60,9 57,4 

3800 4950 60,0 56,5 

3950 5100 59,1 55,7 

4100 5300 58,5 55,3 

4350 5550 57,2 54,2 
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Nagu on näha tabelist 7.4 ja graafikult joonisel 7.3 on tarbimise ja samal ajal tootmismahu 

muutuse mõju soojuse hinnale oluline. Eriti annab see tunda tootmismahu vähenemisel. Kui 

tootmismaht väheneb 10 aasta jooksul tehnilises osas käsitletud kuni 20%, kallineb sellega 

soojuse hind 8,1 €/MWh võrra. Soojuse tarbimise vähenemisel 1% võrra, kallineb soojus 0,4% 

võrra. Siin on oluline säilitada olemasolevaid tarbijaid ja iga uue tarbija lisandumine on kasulik. 

Kui aga tootmismaht suureneb tehnilises osas käsitletud 20% võrra, siis odavneb sellega 

soojuse hind 5 €/MWh. 

  

 
Joonis 7.3. Tootmismahu muutuse mõju soojuse hinnale 

Arvutatud on ka soojuse hind, kui investeeringu maksumusest 30% kaetakse toetusega. Nagu 

ka eelnevalt käsitletud hakkpuidu hinna muutumise korral on ka tootmismahu muutumisel 

investeeringu toetusega 30% soojuse hind 3 – 6 €/MWh odavam. 

 

7.2.4. Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 
 

Katlamaja hakkpuidule üleviimise investeeringu maksumuseks on kogemuslikult hinnatud 

400 tuh €. Tegelik investeeringu maksumus selgub hankekonkursil ja võib eeldatavast 

maksumusest erineda ± 25%. Samuti on võimalus taotleda investeeringu toetust kuni 30% 

ulatuses. Analüüsitud on kuidas muutub hakkpuidul toodetava soojuse hind investeeringu 

muutumisel alates 300 tuh € kuni 500 tuh €. 

 

Tabel 7.5. Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 

Investeering 
Soojuse hind 

Investeering omavahenditest  Investeeringu toetus 30% 

tuh € €/MWh €/MWh 

300 63,3 59,9 

350 65,2 61,2 

400 67,0 62,5 

450 68,9 63,8 

500 70,8 65,1 
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Tabelist 7.5 ja graafikult joonisel 7.4 on näha, et soojuse hinda mõjutab investeeringu 

maksumus. Eriti oluline on mõju investeeringu kallinemisel. Kui investeering osutub 50% 

võrra kallimaks, kallineb toodetav soojus 7,5 €/MWh ehk 11%. Soodsa investeeringu 

maksumuse saamiseks on oluline korraldada hakkpuidu katlamaja rajamiseks hankekonkurss 

ja selgitada soodsaim pakkuja. Samuti taotleda toetust katlamaja üleviimisel hakkpuidule. 

 

 
Joonis 7.4. Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 

Arvutame ka soojuse hinna, kui investeeringu maksumusest 30% kaetakse toetusega. Sel juhul 

on soojuse hind 3 – 5 €/MWh odavam. Toetuse mõju on suurem kallima investeeringu korral. 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et toodetava soojuse hinda mõjutavad oluliselt nii kütuse maksumus, 

tootmismaht kui ka investeeringu maksumus. Üleminekul hakkpuidule väheneb kütuse 

maksumuse osa soojuse hinnas ja kütuse hinna muutus mõjutab vähem soojuse hinda.  

 

Analüüs näitab ka, et majanduslikult on otstarbekas üle minna hakkpuidu kasutamisele 

kütusena siis, kui maagaasi lõpphind on kõrgem kui 315 €/tuh m3. 30% investeeringu toetuse 

korral on hakkpuidule üleminek tasuv juba maagasi hinnaga 285 €/tuh m3. Praegu on maagaasi 

lõpphind 270 €/tuh m3 ja sellises olukorras hakkpuidu kasutusele võtmine pole majanduslikult 

tasuv. Kuid sobiv on alustada hakkpuidule ülemineku ettevalmistusega, et siis, kui maagaasi 

hind tõuseb minna üle hakkpuidu kasutamisele katlamaja kütusena. Sellega  on võimalik tagada 

tulevikus stabiilsemat soojuse hinda. 

7.3. Peatükkides 6.1 – 6.3 käsitletud alternatiivide mõju kaugküttehinnale 

Järgnevalt on analüüsitud peatükkides 6.1 – 6.3 käsitletud alternatiivsete soojusvarustuste 

mõju soojuse hinnale: 

 Vana linnaosa tarbijate kaugküttevõrgust välja arvamine (va kultuurimaja); 

 Metsa tn 11 hoone kaugküttevõrgust välja arvamine; 

 Viru tn 2 ja Metsa tn 7 ühendustorustike ümberpaigutus. 

 

 

 

 

 

50

55

60

65

70

75

80

300 350 400 450 500

So
o

ju
se

 h
in

d
 €

/M
W

h

Investeering tuh €

Investeering omavahenditest Investeeringu toetus 30%



Püssi linna soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 

50/58 

 

 

7.3.1. Vana linnaosa tarbijate kaugküttevõrgust välja arvamine (va kultuurimaja) 
 

Nii nagu osas 6.1 käsitletud, on mõistlik jätkata Kooli tn 5 (kultuurimaja) hoonet kütmist 

kaugküttevõrgust. Alternatiiv, kus Kooli tn 5 jätta vana linnaosa ainukeseks soojustarbijaks 

korral lüheneks Püssi linna kaugküttetorustik 342 meetri võrra. Kaugküttevõrgu keskmine 

tarbimine oleks 2730 MWh aastas ning suhteline soojuskadu 26,7%. 

 

Piirhinna arvutuses on lähtutud sarnaselt eelnevale arvutusele, et hakkpuidu katlamaja 

käikulaskmise ajal 2017. aastal on maagaasi hind hinnanguliselt 400 €/tuh.m3 (koos 

maksudega) ja hakkpuidu hinnaks 12 €/m3 (15 €/MWh). 88% soojusest toodetakse hakkpuidu 

katlas ja 12% vanas maagaasil töötavas katlamajas ning prognoositavaks soojuse toodanguks 

katlamajades on 3725 MWh ning soojuse müügi koguseks 2730 MWh. Vana linnaosa kütteks 

vajaliku lokaalkatlamaja investeeringuks on võetud 30 000 €. 

 

Tabel 7.6. Soojus piirhinna kujunemine maagaasi ja hakkpuidu katlamajas 

 Baas variant 
Uus linnaosa võrk +  

kultuurimaja 

Vana linnaosa 

(lokaalkatlamaja) 

Tarbimine, MWh 2 900 2 730 170 

Soojuskadu, MWh 1 100 995 75 

Toodang, MWh 4 000 3 725 245 

Täiendav investeering, €12   30 000 

Täiendav kütuse kogus, t13   60,05 

Täiendav kütuse maksumus, €   12 010 

Soojuse piirhind 

Olemasolev gaaskatlamaja, 

€/MWh 
79,94 80,43 

* 
Hakkpuidu katlamaja, 

€/MWh 
67,68 68,48 

Hakkpuidu katlamaja  

(30% toetus), €/MWh 
63,17 63,69 

* Vana linnaosa kütmisel lokaalkatlamajast kujuneb soojuse hinnaks 82,41 €/MWh, kui lokaalkatlamaja opereerib 

võrguettevõte, siis võib rakendada ühtset võrgupiirkonnale kinnitatud piirhinda. 

 

Tabelis 7.6 esitatud soojuse hindadest on näha, et lahenduse, kus vana linnaosa kõik tarbijad 

peale kultuurimaja arvatakse kaugküttevõrgust välja, korral jääb võrreldes praeguse 

tarbimisega antud alternatiivi korral kaugküttevõrgu soojuse piirhind nii gaasikatlaga jätkates 

kui ka uue hakkpuidu katla korral pisut kallimaks.  

 

7.3.2. Metsa tn 11 hoone kaugküttevõrgust välja arvamine 
 

Metsa tn 11 hoone kaugküttevõrgust eemaldamisel oleks uue linnaosa kaugküttevõrgu 

tarbimistihedus 1,44 MWh/m ehk paraneks ligikaudu 18%. Püssi linna kaugkütte 

soojustarbimine on ilma Metsa tn 11 hooneta 2708 MWh ning suhteline soojuskadu 24,6%. 

 

                                                 
12 Pelletkatel koos paigaldamisega 
13 Tonni pelleteid 
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Piirhinna arvutuses on lähtutud sarnaselt eelnevale arvutusele, et hakkpuidu katlamaja 

käikulaskmise ajal 2017. aastal on maagaasi hind hinnanguliselt 400 €/tuh.m3 (koos 

maksudega) ja hakkpuidu hinnaks 12 €/m3 (15 €/MWh). 89% soojusest toodetakse hakkpuidu 

katlas ja 11% vanas maagaasil töötavas katlamajas ning prognoositavaks soojuse toodanguks 

katlamajades on 3593 MWh ning soojuse müügi koguseks 2708 MWh. Metsa tn 11 kütteks 

vajaliku lokaalkatlamaja investeeringuks on võetud 30 000 €. 

 

Tabel 7.7. Soojuse piirhinna kujunemine maagaasi ja hakkpuidu katlamajas 

  Baas variant 
Olemasolev võrk (ilma 

Metsa 11 hooneta) 

Metsa tn 11 

hoone 

Tarbimine, MWh 2 900 2 708 192 

Soojuskadu, MWh 1 100 885  

Toodang, MWh 4 000 3 593 192 

Täiendav investeering, €   30 000 

Täiendav kütuse kogus, t   47,06 

Täiendav kütuse 

maksumus, € 
  9 412 

Soojuse piirhind    

Olemasolev 

gaaskatlamaja, €/MWh 
79,94 78,81 

* 
Hakkpuidu katlamaja, 

€/MWh 
67,68 67,58 

Hakkpuidu katlamaja  

(30% toetus), €/MWh 
63,17 62,76 

* Metsa tn 11 hoone kütmisel lokaalkatlamajast kujuneb soojuse hinnaks 64,02 €/MWh, kui lokaalkatlamaja 

opereerib võrguettevõte, siis võib rakendada ühtset võrgupiirkonnale kinnitatud piirhinda. 
 

Tabelis 7.7 esitatud soojuse hindadest on näha, et Metsa tn 11 hoone kaugküttevõrgust välja 

arvamisel muutuks antud alternatiivi korral kaugküttevõrgu soojuse piirhind olemasoleva 

olukorraga võrreldes odavamaks nii gaasikatla kui hakkpuiduga katla korral.  

 

Hetkel on uue linnaosa põhitarbijateni viiva torustiku lõigul (joonis 7.5 K22 – K23) kasutusel 

250 mm läbimõõduga kanalis paiknev torustik, mis ei vasta praeguse koormusele. Metsa tn 11 

hoone kaugküttevõrgust eemaldamisel väheneks antud linnaosa tarbimine ning antud lõigu 

koormus väheneks veelgi. Arvestades vähenenud tarbimist on mõistlik kaaluda antud lõigu 

asendamist 150 mm läbimõõduga eelisoleeritud torustikuga. 
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Joonis 7.5. Perspektiivsete kaugkütte torustike lahendused 

Kaugkütte torustiku K22 – K23 lõigu pikkus on 234 meetrit. Antud lõigu 250 mm läbimõõduga  

kanalis paikneva torustiku asendamisel eelisoleeritud 150 mm torustikuga on arvutuslikult 

võimalik vähendada soojuskadu kuni 110 MWh aastas. Antud pikkusega eelisoleeritud 

torustiku maksumuseks on 117 000 €. Antud kaugküttetorustiku lõigu vahetuse lihttasuvusaeg 

on töö arvutustes kasutatud gaasi hinna korral 20 aastat ning hakkpuidu katla korral oluliselt 

pikem. Kaugkütte torustiku rekonstrueerimisel on oluline arvestada, et soojustorustike 

ehitamine on sageli pikema tasuvusajaga kui nende planeeritav eluiga, mistõttu tasub torustike 

rekonstrueerida vastavalt tehnilisele vajadusele.  

 

7.3.3. Viru tn 2 ja Metsa tn 7 ühendustorustike ümberpaigutus 
 

Vastavalt osas 6.3 käsitletule on Viru tn 2 ja Metsa tn 7 hoonete kaugküttevõrgu ühendustorude 

ümberpaigutamisega võimalik summaarselt vähendada soojuskadu 58 MWh võrra. Selle 

tulemusel väheneks Püssi linna kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu 1,1%.  

 

Piirhinna arvutuses on lähtutud sarnaselt eelnevale arvutusele, et hakkpuidu katlamaja 

käikulaskmise ajal 2017. aastal on maagaasi hind hinnanguliselt 400 €/tuh.m3 (koos 

maksudega) ja hakkpuidu hinnaks 12 €/m3 (15 €/MWh). 87% soojusest toodetakse hakkpuidu 

katlas ja 13% vanas maagaasil töötavas katlamajas ning prognoositavaks soojuse toodanguks 

katlamajades on 3 943 MWh ning soojuse müügi koguseks 2 900 MWh. Ühendustorustike 

ümberpaigutamiseks vajaliku investeeringu suuruseks on võetud 6 000 €14. 

 

Tabelist 7.8 esitatud soojuse hindadest on näha, et Viru tn 2 ja Metsa tn 7 hoone 

ühendustorustike ümberpaigutusest tuleneva soojuskao vähenemise tulemusel muutuks 

soojuse piirhind olemasoleva olukorraga võrreldes odavamaks nii olemasoleva gaasikatlaga 

jätkates kui ka planeeritava hakkpuidu katla korral. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Eelisoleeritud torustiku maksumuse arvutus põhineb Konsultandi analoogsete hinnapäringute põhjal saadud 

keskmistel hindadel. 
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Tabel 7.8. Soojuse piirhinna kujunemine maagaasi ja hakkpuidu katlamajas 

  
Baas 

variant 

Ühendustorustike ümberpaigutus 

Viru 2 Metsa 7 Kokku 

Tarbimine, MWh 2 900 2 900 2 900 2 900 

Soojuskadu, MWh 1 100 1 078 1 065 1 043 

Toodang, MWh 4 000 3 978 3 965 3 943 

Täiendav investeering, €  3 000 3 000 6 000 

Soojuse piirhind   

Olemasolev 

gaaskatlamaja, €/MWh 
79,94 79,66 79,46 79,18 

Hakkpuidu katlamaja, 

€/MWh 
67,68 66,93 66,83 66,73 

Hakkpuidu katlamaja  

(30% toetus), €/MWh 
63,17 62,42 62,33 62,23 

 

Arvestades tabelis 7.9 esitatud soojusvarustuse varianti, kus Viru tn 2 ja Metsa tn 7 hoonete 

ühendustorustikud paigutatakse ümber, Metsa tn 11 hoone arvatakse kaugküttest välja ning 

K22-K23 vaheline torustiku lõik rekonstrueeritakse, siis on võimalik kaugküttevõrgu suhteline 

soojuskadu vähendada 20,9%-ni. Arvestades kaugküttevõrgu lõigu K22-K23 torustiku 

vahetuse maksumust ning pikka tasuvusaega on mõistlik antud torustiku rekonstrueerida vaid 

vastavalt tehnilisele vajadusele. 

 

Tabel 7.9. Uue linnaosa perspektiivsed soojusvarustuse variandid 

 Baas 

Viru 2 ja Metsa 7 

torustiku ümber 

paigutus 

Ilma Metsa 

11 

K22–K23 

renoveerimine 
Kokku 

Toodang 4 000 3 943 3 593 3 890 3 432 

Tarbimine 2 900 2 900 2 708 2 900 2 708 

Soojuskadu 
1 100 1 043 885 990 718 

27,5% 26,4% 24,6% 25,4% 20,9% 
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7.3.4. Alternatiivide koondtabel 
 

Tabelis 7.10 on koondatud osades 7.3.1 – 7.3.3 käsitletud lahenduste korral saadud soojuse 

piirhinnad võrreldes baas variandiga. 

 

Tabel 7.10. Alternatiivide koondtabel 

Soojuse piirhind 
Baas variant 

Uus linnaosa + 

Kooli tn 5 

Olemasolev võrk 

(ilma Metsa tn 

11 hooneta) 

Kaugküttevõrgu 

ühendustorustike 

ümberpaigutus 

€/MW €/MWh €/MWh €/MWh 

Olemasolev 

gaasikatel 
79,94 80,43 +0,49 78,81 -1,13 79,18 -0,76 

Hakkpuidu katel 67,68 68,48 +0,8 67,58 -0,10 66,73 -0,95 

Hakkpuidukatel 

toetus 30% 
63,17 63,69 +0,52 62,76 -0,41 62,23 -0,94 

 

Tabelis 7.10 esitatud erinevate variantide soojuse piirhinna arvutustest on näha, et kaugkütte 

hind muutuks tarbijatele odavamaks Viru tn 2 ja Metsa tn 7 hoonete ühendustorude 

ümberpaigutamise tulemusel saavutatavast soojuskao vähenemisest. Ühtlasi odavneks 

kaugkütte hind Metsa tn 11 hoone kaugkütte võrgust välja arvamisel. Vana linnaosa 

korterelamute lokaalküttele viimise korral kallineks kaugküttehind vähenenud 

tarbimiskoormuse tõttu. 

  



Püssi linna soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 

55/58 

 

8. Ettepanekud soojuse säästmiseks 
 

Lüganuse valla arenguid on analüüsitud valla arengukavas aastateks 2014 – 2024. Valla üldine 

areng mõjutab ka Püssi linna energia- ja soojusvarustust.  

 

Veelgi tähtsam kui soojuse hinna stabiliseerimine, mida saavutatakse hakkpuidu katlamaja 

rajamisega, on hoonete soojuse tarbimise vähendamine. Sellega vähenevad hoonete ülalpida-

mise kulud ja elanikud peavad soojusvarustuse eest vähem maksma.  

 

Energia säästu seisukohast on väga oluline vallale kuuluvate hoonete soojustamine ja 

renoveerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida „Hoonete energiatõhususe miinimum-

nõuded“. 2020 aastast ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete energiatõhususarv 

ületada 160 kWh/(m2•a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususe arv olla kõrgem kui 

210 kWh/(m2•a).  

 

Veelgi rangemad nõuded on korterelamute renoveerimisel ja uute elamute ehitamisel. Uute 

korterelamute energiatõhususarv ei tohi ületada 150 kWh/(m2•a) ning renoveeritavate hoonete 

energiatõhususe arv olla kõrgem kui 180 kWh/(m2•a). Uued elamud peavad vastama vähemalt 

energiatõhususe klassile D ja renoveeritavad elamud energiatõhususe klassile E. Neid 

nõudmisi tuleb arvestada olemasolevate hoonete renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel.  

 

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

omandis olevate hoonete energiatõhususarv vastama liginullenergiahoonetele seatud piir-

väärtustele. Elamutele hakkab see nõue kehtima alates 2021. aastast. 

 

Energiatõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välispiiretele. Elamute 

välisseinte soojusläbivus ei tohi olla kõrgem kui 0,12 – 0,22 W/(m•K) ning akende ja uste 

soojusläbivus 0,6 – 1,1 W/(m•K). See eeldab välisseinte soojustust vähemalt 150 – 200 mm 

ning kahe või kordse klaaspaketiga aknaid, seades kõrged tehnilised nõuded hoonete 

renoveerimisele ja uute hoonete ehitamisele. Kõrged tehnilised nõuded tagavad energia 

säästliku kasutamise.  

 

Vajalik on, et vald toetab administratiivselt ja teavitab korteriühistuid võimalustest Kredexi 

toetusel tehtavate hoonete soojustamisest, toetuse taotlemise ja ettevalmistamise korrast ja 

võimalustest. Käesoleval ajal on veel enamus korterelamud soojustamata. Kui kõik tarbijad 

soojustavad oma hooned ja rakendavad kõik abinõud soojuse säästmiseks tagab see kaugkütte-

piirkonna olemasolevate hoonete energia tarbimise üldise vähenemise prognoositud piirides 

2 – 3 % aastas ehk kuni 60 – 90 MWh aastas. 

 

Kaugkütte seisukohalt on tähtis, et kaugküttevõrgu soojustarbijate hoonete renoveerimise 

käigus ei tekiks paralleeltarbimist15 ehk olukorda, kus lisaks kaugküttele tarbitakse soojust 

teistest allikatest (soojuspumbad). Sel juhul asendatakse kaugküte osaliselt elektriküttega, 

millega rikutakse kaugkütte režiime, mis toob kaasa hoonetes tagastuva temperatuuri tõusu. 

Ühtlasi hoone energiatarbimine (soojus ja elekter kokku) ei vähene oluliselt. Sellega muutub 

kaugkütte soojushind kallimaks. Kaugküttevõrgu parameetrite mõjutamise vähendamiseks on 

oluline, et kaugküttetarbijate hoonete renoveerimisel ventilatsiooni valikul oleks minimaalselt 

teiste energiaallikate kasutamist. 

                                                 
15 Hoonete paralleeltarbimise mõju kaugküttesüsteemide tööle ja CO2 heitele, Siim Link, PhD, EJKÜ kaugkütte 

seminar, 2014. http://www.epha.ee/images/docs/Siim_Link_-_EJKY_seminar_11.12.2014.pdf (13.10.2015)   
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9. Järeldused ja ettepanekud 

9.1. Praegune olukord 

1. Püssi linna maagaasil töötavat täisautomaatne katlamaja kuulub Adven Eesti AS-ile, 

kes on üürilepingu alusel ka kaugküttevõrgu käitaja. Üürileping kehtib kuni 

31.12.2016. 

 

2. Kalevi tn 10A on konteinerkatlamaja kahe katlaga: Viessmann Vitoplex 100SX1 

võimsusega 1,75 MW. Katlad on varustatud Weishaupt (G9/1-D ZMD) põletitega. 

Katlamaja on heas tehnilises korras. 

 

3. Kaugküttevõrgu  pikkus on 2431 m ja keskmine vanus Tellija andmetel 30 aastat. Vana 

linnaosa kaugküttevõrgu torustik on 2007. aastal rekonstrueeritud ning asendatud 

eelisoleeritud torustikuga. Kaugküttetorustikku on vastavalt vajadusele remonditud ja 

parandatud soojusisolatsiooni. 

 

4. Kaugküttevõrgu tarbimistihedus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on 1,17 MWh/m 

ja 2012 – 2014 aasta keskmine suhteline soojuskadu on 26,5%, mis on kõrgem Eesti 

keskmisest. Viimastel aastatel on soojuskadu püsinud stabiilne, kuid soojemate aastate 

tõttu on tarbimine langenud ning seetõttu on suhtelise soojuskao näitaja suurenenud. 

 

5. Konkurentsiameti poolt on Püssi linna kaugkütte tarbijatele 2015. aasta 10. detsembrist 

kinnitatud piirhind on 62,83 €/MWh (käibemaksuta). Adven Eesti AS müügihind 

2015. aasta detsembris oli 61,74 €/MWh.  

 

6. Kaugkütte võrku ühendatud tarbijate arvestuslik soojuskoormus on 2,13 MW, tegelik 

ööpäeva keskmine maksimaalne soojuskoormus 2014. aastal oli 1,74 MW (-13,1°C). 

 

9.2. Edasised arengud ja soovituslik tegevuskava 

1. Püssi linnas on otstarbekas edasi arendada kaugkütet. Arvestades linna kaugkütte piir-

konna tarbimistihedust (1,17 MWh/m), ei ole otstarbekas terves linnas minna üle minna 

lokaalkütte kasutamisele. Need lahendused on tehniliselt ebaotstarbekad ja kokkuvõttes 

tarbijale kallimad.  

 

2. Lokaalsele soojusvarustusele üle minemist tuleks kaaluda vaid madalaima 

tarbimistihedusega aladel (Metsa tn 11 korterelamu ja vana linnaosa korterelamud). 

Lokaalsete katlamajade rajamiseks kasutada meetme „Lokaalsete küttelahenduste 

rajamine kaugkütte asemel“ toetusi. Meetme kehtestamisel ning sellega antava toetuse 

määra selgumisel on mõistlik arvestada uuesti vana linnaosa korterelamute lokaalse 

lahenduse tasuvust. 

 

3. Soojuse hind sõltub suurel määral tarbimise mahust. Seetõttu tasub kaaluda 2010. aastal 

kaugküttest välja lülitatud elamutes kaugkütte põhise soojusvarustuse taastamist. 

Eeldab majasiseste süsteemide korrastamist ning maksuvõimelist ühistut. 
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4. Arvestades praegust soojuse tarbimist on majanduslikult otstarbekaim lahendus rajada 

1,0 MW hakkpuidu katlaga katlamaja kaugkütte põhikoormuse katmiseks. See 

võimaldab kuni 87% vajalikust soojusest toota kasutades kütuseks hakkpuitu. 

 

5. Andmaks kindlust soojusettevõtjale pikaajaliste investeeringute tegemiseks on 

soovituslik sõlmida võrgu valdamiseks pikaajaline üürileping. 

 

6. Hakkpuidu katlamaja on tehniliselt sobiv rajada olemasoleva katlamaja lähedale Kalevi 

tn 10A. Katlamaja kütuse ladu on sobiv rajada liikuva põrandaga kinnine ladu mahuga 

vähemalt 120 m3.  

 

7. Minnes üle hakkpuidu kasutamisele kütusena on võimalik stabiliseerida soojuse hind 

selliselt, et soojuse hinda mõjutaks vähem kütuse hinna muutused.  

 

8. Praeguses soojuse hinnas on gaasi osa üle 70% ja soojuse hind on väga tundlik 

maagaasi hinna muutumise suhtes. Hakkpuidu katlamaja rajamisel on kütuse osa hinnas 

45%, sealhulgas gaasi osa 13 – 15 % ja soojuse hind pole nii tundlik kütuse hinna 

muutuste suhtes. Hakkpuidule üleminekul mõjutavad hinda kõige enam investeeringu 

maksumus, soojuse tarbimise kogus ning kui suur osa vajalikust kütusest saab katta 

hakkpuiduga. 

 

9. Soojuse hinna õiglasemaks jaotamiseks tarbijate vahel on otstarbekas üle minna kahe-

komponendilisele või diferentseeritud soojuse hinnale, niipea kui kaugkütteseadus seda 

võimaldab. 

 

10. Soojuskao vähendamiseks on mõistlik asendada Viru tn 2 ja Metsa tn 7 pikad 

ühendustorustikud lühikeste ühendustega naaberobjektidelt. 

 

11. Jätkata maapealsete ja maa-aluste kanalis olevate vanade kaugkütte torustike 

asendamist eelisoleeritud torustikega vastavalt Adveni plaanile. Järgneva 5 aasta 

jooksul on Advenil kavas koos veetoru väljaviimisega kaugkütte torustike kanalist 

renoveerida kaugkütte torustik kambrite SK7 ja SK8 vahel. 

 

12. Korterelamute ja ühiskondlike hoonete planeerimisel ja renoveerimisel kaugkütte-

piirkonnas arvestada ainuvõimaliku soojusvarustusena kaugkütet. 

 

13. Katlamaja, kaugküttevõrgu ja hoonete renoveerimisel kaasata maksimaalselt KIK-i, 

Kredexi ja teisi võimalikke toetusi. 

 

14. Hoonete soojustamisel arvestada, et renoveeritud hooned vastavad vähemalt energia-

tõhususe miinimumnõuetele. Sellega vähenevad kulud hoonete küttele. 

 

15. Lüganuse vallal toetada administratiivselt ja nõustamisega korteriühistuid energia-

märgiste ja auditite tegemisel ja hoonete soojustamisel. Eesmärgiks seada, et kõigil 

hoonetel oleks energiamärgis ja tehtud energiaaudit. Seada eesmärgiks soojustada seni 

veel soojustamata hooned selliselt, et nad vastaksid vähemalt energiatarbimise 

miinimumnõetele. 
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10. Lisad 
 

Lisa 1. Püssi linna kaugküttevõrgu skeem 

 

Lisa 2. Püssi linna kaugküttevõrgu soojustarbijad 

 

Lisa 3. Püssi linna kaugküttevõrgu tarbijate ühendustorustike 

tarbimistihedused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


