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EESSÕNA    

 
Käesoleva  arengukava  aluseks on Saue Vallavalitsuse tellimus  Turba  aleviku soojus-
majanduse arengukava  koostamiseks. Arengukava koostati konsultandi tihedas koostöös 
Saue valla töötajate, korteriühistute juhtide ja N.R. Energy OÜ spetsialistidega.   
 
 Arengukava on koostatud  järgides Majandus-  ja  taristuministri 05.05.2015 määruse nr 40 
"Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused" ja  06.01.2016 määruse nr 3  
"Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused"  nõudeid ja suunised.  

Soojusmajanduse arengukava koostamisel on lähtutud Saue valla arengukava aastateks 2018-
2030 suundadest.  Soojusmajanduse  arengukava keskendub Turba aleviku soojusvarustuse 
olukorra analüüsile ning arenguperspektiividele järgneva 10 aasta jooksul.    

Käesolevas arengukavas antakse lühiülevaade Saue valla arengu dokumentidest ning   
kirjeldatakse Turba aleviku sotsiaalmajanduslikku olukorda, olemasoleva soojusvarustuse 
süsteemide osi, esitatakse olulisemate energiakandjate ja kütuste hindade prognoosid.   

 

Töö peamiseks eesmärgiks oli hinnata Turba kaugkutte võrgupiirkonna komplekse analüüsiga  
kaugküttepiirkonna energia- ja kütusevarustuse süsteemide jätkusuutlikkust. Koostatud 
arengukava peaks aitama Saue Valla Volikogul, vallavalitsusel ja soojusettevõtjal 
efektiivsemalt planeerida aleviku soojusvarustust ning kohalikul kogukonnal kujundada 
jätkusuutlikku mõtteviisi. Hoonete renoveerimisel tuleb piirete soojapidavuse parandamise 
kõrval tõsist tähelepanu pöörata ka hea sisekliima s.h normidekohase õhuvahetuse tagamisele.  

Töö tulemusena käsitletakse soojusmajanduse üldisi põhimõtteid, võimalikke arenguvariante 
Turba alevikus ja nende tehnilis-majanduslik analüüsi ja antakse hinnangud variantide 
teostatavusele. On esitatud soovitused ja tegevuskava kõige sobivama soojusmajanduse 
arengustsenaariumi realiseerimiseks. Samuti on analüüsitud erinevate finantseerimise 
variantide  mõju ja riske võimalike tulevaste soojuskoormuste muutuste  korral.   

 

Arengukava  koostas ja kinnitas volitatud soojusenergeetikainsener (tase 8) Tiit Taimistu  
(kutsetunnistuse nr 086077).  
Arengukava koostaja tänab  Saue valla ja soojusettevõtja  N.R. Energy OÜ spetsialiste, samuti 
hoonete omanikke ja haldajaid mulle osutatud igakülgse abi eest lähteandmete kogumisel ning 
heade nõuannete eest.   
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KOKKUVÕTE     

Enamus Turba alevikus asuvatest valla asutustest ja aleviku suurematest korterelamutest on 
ühendatud  kaugküttevõrku. Kaugküttel on ka suurim ettevõte "Küteks" AS. Soojustarbijad  
paiknevad suhteliselt kompaktsete gruppidena kaugkütte piirkonna keskmes paikneva 
katlamaja suhtes. Kaugkütte süsteem töötab põhiosas ainult kütteperioodil. Erandina  kasutas  
kaugkütet aastaringselt aastatel 2016-2017 katlamaja kõrval paiknev AS "Küteks" tehas, mis 
on ühendatud eraldi torustikuga. Kuid tingituna liiga väikesest koormusest 2018. aastal neile 
suvine teenuse osutamine lõpetati.  

Alevikus kehtiv soojusenergia müügi piirhind käibemaksuga on 79,94 €/MWh.   See on Eesti 
väiksemate (alla 5 GWh) piirkondade suhteliselt keskmine hinnatase.  

Valla asutustest on enamuses olulisemad energiasäästu meetmed rakendatud. Pooltel 
kortermajadest on soojustatud otsaseinu ja rekonstrueeritud majasiseseid küttesüsteeme.   
Arengukava koostamisel korraldatud küsitlusel korteriühistute juhid lähiaastatele 
kompleksseid soojamajanduse säästu meetmeid ei ole planeerinud. Mõned korteriühistud ei 
välistanud, et tulevikus võivad soodsatel asjaoludel otsustada põhjaliku renoveerimise kasuks.  

Katlaseadmed ja kütusemajandus on suhteliselt uued ning lähikümnendil olulist 
rekonstrueerimist ei vaja.  Valdajal tuleb tegeleda jooksva remondiga ja ennetavalt asendada 
amortiseeruvaid abiseadmeid.  

Käesolevas arengukavas on põhitähelepanu suunatud tarbijate varustuskindluse 
parandamisele, s.o vanade soojustorustike asendamisele.  

Arengukavas on kirjeldatud ka võimalusi soojusenergia säästmiseks tarbijate juures  ning  
kaalutud kondensaatori paigaldamist olemasoleva hakkekatla suitsukäiku. Tasuvusarvutus 
näitab, et see meede pole praeguse soojuskoormuse struktuuriga majanduslikult otstarbekas.   

Vanade, kanalis paiknevate, kaugkütte võrgu lõikude asendamise hinnanguline maksumus on 
600 000 EUR.  Investeeringule on võimalik taotleda KIK-i kaudu toetust kuni 50% ulatuses. 
Soojuskadude vähenemisega praeguselt 914 MWh/a arvutuslikule tasemele 313 MWh/a pole 
vaja soojuse hinnataset tarbijatele tõsta.  

Kokkuvõtteks  hindame kaugkütet Turba  alevikus jätkusuutlikuks ning loeme õigustatuks 
panustada soojustorustiku amortiseeruvate  osade  asendamisse kaasaegse, oluliselt väiksema 
soojuskaoga eelisoleeritud torustikega.  

Kui selgub soojuse tarbimise suurenemine seoses uute tarbijate lisandumisega ning varem 
kaugküttel olnud hoonete taaslülitumisega kaugküttega, siis oleks kujuneva koormusgraafiku 
põhjal vaja kaaluda hakkekatla suitsugaaside puhastamise meetodeid puiduhakke baasil toodetava 
soojusvõimsuse suurendamiseks.  
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1.     ÜLDANDMED SAUE VALLA JA TURBA KOHTA      

1.1 Saue vald  

 
Ligi 22 000 elanikuga Saue vald moodustati 24. oktoobril 2017. aastal endiste Kernu valla, 
Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise teel.  
Tegemist on Eesti mandriosa rahvarohkeima vallaga. Valla pindala on ligikaudu 630 
ruutkilomeetrit ning selle naabriteks on Tallinna linn, Saku vald, Kohila vald, Märjamaa vald, 
Lääne-Nigula vald, Lääne-Harju vald, Keila linn ja Harku vald. 
Saue vald jaguneb ruumilise ja funktsionaalse arengu mõttes kaheksaks kandiks: 

● linnaline piirkond (ca 12 600 elanikku); 
● Saue ümbruse kant (ca 1350 elanikku); 
● Hüüru kant (ca 1100 elanikku); 
● Ääsmäe kant (ca 1700 elanikku); 
● Laitse-Ruila kant (ca 1350 elanikku); 
● Haiba-Kernu kant (ca 650); 
● Riisipere kant (ca 1200 elanikku); 
● Turba kant (ca 1450 elanikku).           

 

 

Joonis 1. Saue valla kandid ja keskused 
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Valda iseloomustab mitmekesine asustusstruktuur – siin on nii linnalisi asumeid kui 
hajaasustust.  Valda läbivad mitmed tähtsad transpordivõrgustikud: Tallinna-Pärnu ja 
Tallinna-Haapsalu maantee ning Tallinna-Riisipere raudtee.  
Valla keskus asub Saue linnas, kus on ca 5700 elanikku. Valla rahvarohkemad alevikud on  
Laagri - ca 5100 elanikku, Turba - ca 950 elanikku ja Riisipere -  800 elanikku. 

1.2  Turba kant    

 

Turba kandi (ca 1450 elanikku) keskuseks on Turba alevik (ca 950 elanikku). Selle tagamaa 
moodustavad 8 küla, neist suuremad on Lehetu ja Ellamaa külad. Kandi elanike arv on 
vähenenud 10 aastaga ca 15%. Turba kandis on suhteliselt mitmekesine ettevõtlus, sh nii 
põllumajanduse kui töötleva tööstuse (metall, puit) alal. Endises Ellamaa elektrijaamas asub 
omanäoline turismiobjekt Eesti Mootorispordi Muuseum. Perspektiivis võiks Turba kandi 
kõige olulisemaks arengutõukeks olla raudteeliini pikendamine Riisiperest Turbani. 

Turbas on lasteaed, põhikool, võimla, staadion ja kultuuriasutused.  

Elanike arvu muutus 

Tabel 1. Turba kandi elanike arvu muutus 2008-2018 (Rahvastikuregister)  

 

Asustusüksus Elanike arv 
2018 

Muutus 2008-
2018 

Turba kant  

Elanike arv / 
muutus 

Turba alevik 955 -142 

1 467 

 

-240 

Lehetu küla 174 -25 

Ellamaa küla 163 -38 

Kivitammi küla 46 -6 

Tabara küla 41 -3 

Lepaste küla 28 -11 

Viruküla 26 -4 

Aude küla 17 -3 

Siimika küla 17 -8 
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1.3  Turba alevik   

Turba alevik asub Harju maakonna lääneosas, täpselt poolel teel Tallinnast Haapsallu. 
Aleviku loodepiiriks ongi Tallinna-Haapsalu maantee, igast küljest aga ümbritsevad alevikku 
rabad ja metsad. 120 aastat tagasi olid praeguse Turba kohal raba ja talunike heinamaad. 
1904. aastal rajati Turbast läbi minev Haapsalu raudtee. Tõelised eeldused asula tekkeks lõi 
1918. aastal alanud turba kaevandamine lähedastes Ellamaa ja Sooniste turbarabades. 

1923. aastal, kui asuti rajama kohalikul turbal töötavat Ellamaa elektrijaama, osutus just 
siinne paik asukohana kõige sobivamaks. Jaam toitis rabades töötavaid turbapresse, elektrit 
said lähikonna asulad, teiste hulgas Haapsalu linn ja peagi valminud Tallinn-Pääsküla 
elektriraudtee.  1934. aastal nimetati raudteejaam ümber Turba raudteejaamaks ja nõnda sai 
ka asula oma praeguse nime. 1977. aastal nimetati asula ümber Turba alevikuks. 

Siinsele elule aluse pannud Ellamaa Elektrijaam lõpetas voolu andmise 1966. aastal, jätkates 
mõnda aega veel tööd katlamajana. Suure arhitektuuriväärtusega hoone on restaureeritud  
ning 2017. aastal avati seal MOMU ehk Eesti mootorispordi muuseum.  

Turba aleviku kõrvalt sõidab mööda pea kogu  maismaad mööda Saaremaad, Hiiumaad ja 
Haapsalut Tallinnaga ühendav transport.   

Tänases Turbas on nii 2-5-kordseid kortermaju kui ka aedadega ümbritsetud ühepereelamuid. 

  

 Joonis 2 Turba alevik  
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2.   SOTSIAALMAJANDUSLIK  OLUKORD   

 2.1  Taustolukord        

 

Turba kanti iseloomustab mudel, kus selle kandi keskus pakub teenuseid nii keskuse kui ka 
sellega seotud tagamaa elanikele.   

Turba alevikus oli 01.02.2018 seisuga 955 elanikku. 10 aastaga on aleviku elanike arv 
vähenenud 142 inimese võrra, seda nii elanikkonna vananemise kui ka välja rände tõttu.   

Turba alevikus on olemas lähipiirkonda teenindav korraliku võimlaga põhukool, lasteaed, 
kauplus, rahvamaja, raamatukogu, perearstikeskus ja postkontor. Trollide muusikastuudios on 
võimalik õppida erinevaid pille ning laulmist.   

Aleviku suurim tööandja on  metallkonstruktsioone valmistav tehas  Küteks AS. 

Turbast on korralik liinitaksoühendus Tallinnaga, Haapsalu-Tallinna maanteel sõitvad bussid 
peatuvad aleviku servas.  

2.2  Tuleviku prognoos        

 

Järgneval kümnendil  võib Turba alevikus eeldada järgmisi rahvastikuprotsesse: 

 tänu raudtee ühenduse taastamisele tõmbekeskustega ja suhteliselt odavatele korterite 
hindadele jääb elanike arv stabiilseks või veidi kasvada lähipiirkonna külade elanike 
ümberasumise tõttu, tõenäoliselt mõjub soodsalt kavandatava sotsiaalmaja avamine;   

 tööealiste arvukus oluliselt ei muutu;  
● tuleviku sünnipõlvkonnad on väiksearvulised seega lasteaia laste ja põhikooli õpilaste 

arv tõenäoliselt ei kasva; 
● eakate arvukus suureneb, eelkõige oodatava eluea pikkuse muutusest.  

 
Tasakaalustamata vanusjaotus muudab erinevate avalike teenuste vajaduse pikemaks ajaks 
laineliseks ja eeldab seetõttu paindlikkust ning nutikust avalike teenuste pakkumise 
korraldamisel. Samuti nõuavad vananeva rahvastiku tingimustes tähelepanu erinevad 
sotsiaalteenused. 

Haridus ja huvitegevus   

Turba Lasteaed (Tööstuse 29), on ehitatud 6 rühmaruumi tiivaga Nõukogude perioodi 
tüüpprojekti järgi. Lasteaias on avatud kolm lasteaiarühma, lapsi on kokku 60.  Rühmaruumid 
on avarad ja valgusküllased. Üht rühmaruumi kasutatakse aleviku raamatukoguna ja üks tiib 
ei ole praegu kasutuses.  

1956. aastal valminud koolihoones oli kuni 2014. aastani gümnaasium, praegu toimib ta 
põhikoolina. Koolis on 13 klassikomplekti - lisaks tavaklassidele ka väikeklassid. Koolil on 
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kaasaegne, 2004. aastal valminud spordihoone. Kooli kõrval on internaadiks ehitatud hoone, 
mis pole hetkel kasutuses. Kooli juures toimivad mitmed huviringid: kunstiringid, koor, 
ansambel, rahvatantsurühm, süvendatud keeleõpe,  samuti mitmesugused sportliku tegevuse 
ringid. Turba kultuurimajas on 120 kohaga ja lavaga saal, kohviruum, ringide ruum. 
Kultuurimaja baasil toimuvad mitmesugused kultuuriüritused ja isetegevusringid.     

2.3  Teenuste kättesaadavus    

 

Elanikkonna heaolu tagamisel on oluline, et elukoha lähedal on võimalikult palju teenuseid. 
Turba alevikus on lasteaed, kool, raamatukogu, kaasaegne kaubanduskeskus kultuurimaja, 
muusikaõppe keskus "Trollid", samuti avar võimla. Teenuseid pakub juuksur, autoremondi 
töökoda, lillekauplus.   

Esmatasandi arstiabi osutab perearstikeskus. Saue vald planeerib Turba kooli endise 
internaadi rekonstrueerimist  sotsiaalmajaks.  On algatatud detailplaneering bensiinijaama ja 
majutus- ja teenuste kompleksi rajamiseks Tallinn - Haapsalu maantee äärde.   Korraldatud on 
olmeprügi kogumise süsteem ja jäätmevedu. 
 
Ettevõtluskeskkond 
 
Turba aleviku suuremateks tööandjateks on suurte erilaadsete tööstuslike seadmete ja 

suuregabariidiliste ehituslike keevituskonstruktsioonide tootmisle keskendunud tehas  Küteks AS 
(36 töötajat) ja tehnilist tekstiili tootev  Industry Textil JOB OÜ (23 töölist),  samuti kool ja 
lasteaed.  Peale selle on alevikus mitmeid väikeettevõtteid.  

 
Tehniline infrastruktuur  
 
Turba alevikul on head ühendusvõimalused Tallinn - Haapsalu maantee näol. Loodetavasti 
lisandub peatselt ka raudteeühendus Riisipere ja Turba vahelise raudtee taastamisega. Aleviku 
põhilised tänavad on asfaltkattega, väikemajade piirkondades osalt kruusakattega. Rajamisel 
on kergliiklustee lõik.  
Turba vee- ja kanalisatsioonivõrke haldavad hetkel N.R. Energy OÜ ja AS Nissis Soojus , 
toimuvad läbirääkimised nende võrkude koondamiseks AS-le Nissi Soojus. Enamus vee- ja 
kanalisatsiooni torustikke  vajavad rekonstrueerimist.   
 
Lähtudes käesoleva arengukava suunitlusest keskendume järgnevalt Turba aleviku 
soojusvarustuse, eeskätt kaugkütte süsteemi käsitlemisele.  
Kaugkütte süsteemi omab ja haldab N.R. Energy OÜ, kes tegutseb selles valdkonnas paljudes 
Eesti asulates ja linnades.    
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3.  TURBA  ALEVIKU SOOJUSVARUSTUS  

3.1  Soojusvarustuse praegune olukord    

Enamus Turba suurematest korterelamutest on ühendatud  kaugküttevõrku. Kaugküttel on ka 
tehas "Küteks" AS,  Saue  valla asutustest  lasteaed,  kool, ja muusikaõppe keskus "Trollid". 
Kaugküttega on ühendatud ka endise elektrijaama hoones asuv motospordi muuseum, kuid 
nemad tarbivad soojust vaid siis, kui tiigiveel baseeruva maakütte süsteemi võimsusest ei 
piisa. Eramud, osa väiksematest korterelamutest ning raudteetammist lõuna pool paiknevad 
hooned ja ettevõtted on lokaalküttel. 
  Tarbijad saavad kaugküttest soojust vaid kütteperioodil.  Ainult katlamaja kõrval paiknev  s 
varem AS "Küteks" tehas, mis on ühendatud eraldi torustikuga kasutab kaugkütet 
aastaringselt. Kuid väikese tarbimismahu tõttu on suveperioodil neile soojuse müük nüüd 
lõpetatud.  
  Seetõttu tehakse elamutes ja valla asutustes sooja tarbevett  lokaalselt -    elektriboileritega.    
 
Turba alevikus on Nissi Vallavolikogu  2009. a. määrusega (vt. lisa nr 1) kehtestatud  
kaugkütte piirkond.  

 
Joonis 3.   Turba aleviku seni kehtiv kaugkütte piirkond   
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Turba aleviku 2,46 km pikkusest soojustrassist on suhteliselt uus, eelisoleeritud torudest,  
ainult  0,25 km uuest katlamajast varemehitatud soojusmagistraalini ja Küteks AS 
tootmishoonesse.  Suurem osa soojustorustik on rajatud 20. sajandi 60-ndatel ja 70-ndatel.  
Valdavalt on vana soojustorustik amortiseerumas ning üledimensioneeritud. Soojuskadu 
torustikes on suur.  Algne soojustorustik on rajatud lähtuvalt endisest elektrijaamast Tööstuse 
tn 3. Peale selle energiaallika sulgemist kuni 2014. aastani oli kasutusel N.R. Energy endine 
õlikatlamaja Tööstuse tn 2A.   
Olemasolevat soojustorustikku iseloomustavad näitajad on toodud peatükis 6 ning  lisas nr 4.   
2014. a.  rajati uus katlamaja Jaama tee 6,  tehas "Küteks" kõrvale. Kui vanas katlamajas 
kasutati kütusena põlevkiviõli, siis uues katlamajas toimub soojuse tootmine kohalikust 
taastuvast biokütusest (puiduhake, puidujäätmed).  Katlamaja on põhjalikumalt kirjeldatud 
peatükis  4. 

3.2  Kaugkütte tarbijad   

2016. ja 2017. aastatel Turba aleviku kaugküttel hoonetele realiseeritud soojuskogused on 
esitatud lisades nr  7   ja 8.   
Ilmastikust sõltuvalt on soojusvajadus igal aastal erinev. Soojuse tarbimise analüüsiks viiakse 
konkreetsete aastate reaalsed soojustarbimised  üle pikaajalise keskmise näitajatele nn.  
normaalaastale. Arvutused on tehtud vastavalt metoodikale, mis on kirjeldatud Eesti Majandus- ja 
Kommunikatsiooni Ministeeriumi tellimisel TTÜ poolt tehtud töös „Eesti kraadpäevad“.  

Normaalaastale üleminekuks on kasutatud järgnev seos:  
QN= (Qteg-C) x SN/Steg  +  C,      
QN – normaalaasta soojustarbimine, MWh;  
Qteg – tegeliku aasta soojustarbimine, MWh;  
SN – normaalaasta kraadpäevade arv (lihtsad kraadpäevad), °Cpäev;   
C – kraadpäevadest sõltumatu soojustarbimine, (näit. soe vesi) MWh. 
Steg – tegeliku aasta kraadpäevade arv, °Cpäev;   
Konkreetselt  Turba olukorras, kus sooja tarbevett tehakse peamiselt  lokaalselt elektriga saab 
kraadpäevadest sõltumatust soojustarbimisest loobuda,  s.o  C=0.    
Arvutused on tehtud järgnevatel eeldustel:  
-  Tasakaalustustemperatuur  kaugkütte piirkonna keskmine sisetemperatuur on 17°C.  
 Turba aleviku kliima on klassifitseeritav III-sse,  Tallinna, piirkonda.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Joonis  3.2   „Eesti kraadpäevad“. Võtmepiirkonnad   (KredEx  kodulehelt) 
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Arvutuslik soojustarbimine pikaajalise keskmise kütteperioodi kraadpäevade alusel  
 
 Tabel  3.2    Kraadpäevad  

2017. a põhilise kütteperioodi (oktoober-aprill) kraadpäevad        3208 

Normaasta  kütteperioodi kraadpäevad III (Tallinna) piirkonnas     3653 
 
 Tabel  3.3   Turba aleviku kaugküttel hoonete arvutuslik soojustarbimine 

Soojustarbijad, aadress 

2017. aasta 
tegelik tarbimine 

MWh/a 

Osakaal kogu 
tarbimisest % 

Normaastale üleviidud  
soojustarbimine  

MWh/a 

Arvutuslik 
tarbimis-

võimsus  kW 

Korterelamud        

Lille 13 145,3 3,7%                          165,4    75 

Lille 11 130,4 3,3%                          148,5    70 

Lille 12 115,0 2,9%                          131,0    55 

Metsa 3 417,1 10,5%                          475,0    195 

Metsa 4 419,3 10,6%                          477,4    200 

Aia 2 388,4 9,8%                          442,2    183 

Pargi 1 375,8 9,5%                          427,9    180 

Pargi 3 371,2 9,4%                          422,7    180 

Pargi 5 458,2 11,6%                          521,7    210 

Tööstuse 25 25,7 0,6%                            29,3    12 

KORTERMAJAD  KOKKU 2846,2 71,9%                          3 241    1360 

VALLA   ASUTUSED         

Kool  Tööstuse 12 388,0 9,8%                          441,8    190 

Lastepäevakodu 
Tööstuse 29 250,8 6,3%                          285,6    130 

Trollid+post  Tööstuse 1 62,8 1,6%                            71,5    30 

Valla hooned KOKKU 701,6 17,7%                            799     350 

ETTEVÕTTED         
AS Küteks,  Tehase 2 411,1 10,4%                          468,1    400 

Eesti Motosp. Muuseum,  
Tööstuse 3 0,0 0,0%                              -      100 

ETTEVÕTTED  KOKKU 411,1 10,4%                            468     500 
  

 
KÕIK TARBIJAD 
KOKKU  3959 100% 4508 2210 

 
Kaugkütte tarbijate tarbimiste režiimid on ööpäeva ja nädala lõikes mõnevõrra erinevad.  
Seepärast on käesolevas uuringus käsitletud tarbijad jagatud kolme grupp. Tarbijagruppide 
soojustarbimine on esitatud järgnevas tabelis.  
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 Tabel  3.4    Hoonegruppide soojustarbimine 2017. aasta andmete põhjal  
 

  
Soojustarbijate 
grupid  

Aasta tarbimine 
MWh/a 

Osakaal kogu 
tarbimisest % 

Arvutuslik 
võimsustarve kW 

  KORTERMAJAD  KOKKU 2846 71,9% 1360 

  
VALLA ASUTUSED 
KOKKU 702 17,7% 350 

  ETTEVÕTTED  KOKKU 411 10,4% 500 

  KOKKU 3959 100% 2210 
 
graafilisel kujul 
 

 
 Joonis 3.1          Tarbijagruppide soojustarve   

Turba alevikus on kaugküttes  suur  osakaal  korterelamutel.  

Ettevõtetel on uued ja igati kaasaegsed soojussõlmed. Kortermajades on tase kõikuv, kuid 
esmased reguleerimisvõimalused on olemas.  

Üldjoontes on tarbijad soojusvarustusega rahul,  küsitlusel ei teatanud keegi, et nad sooviks 
end kaugküttest lahti ühendada.  Lasteasutustel oli mure, et sügisel nende  taas küttesse 
lülitamine mõnevõrra hilineb.  
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3.3  Energiasääst hoonetes    

 
Soojuse kulu hoonetes sõltub paljudest teguritest, millest põhilised on: 
-  hoone soojapidavus; 
-  õhuvahetuse korraldamine; 
-  tehnosüsteemide seadistamise õigsus ja  korrapärane hooldus; 
-  säästumeetmete rakendamise motivatsioon ja teadlikkus.  
Vanades kortermajades sageli esinevad probleemid on: 
-  akende vahetusega kaasnev õhuvahetuse halvenemine - tulemuseks hallitus ja terviseriskid; 
-  ülemiste korruste  soojustuse ja sisekliima halb olukord; 
-  püstikud ei ole tasakaalustatud ja puudub võimalus  küttekehade reguleerimiseks; 
-  soojussõlmede puudulikust seadistusest tulenev sobimatu kütterežiim.  
 
Hoonete omanike,  s.h korteriühistute,  rahalised  vahendid  on enamasti piiratud. 
Korterelamute renoveerimiseks on võimalik taotleda toetusi kuni 40% ulatuses, näiteks 
KredEx-lt. Toetuse saamiseks tuleb täita mitmeid spetsiifilisi ja küllalt kõrgeid nõudeid nii 
elamu piirete soojapidavuse kui eluruumide sisekliima osas. Laenu saamiseks on pangad 
kehtestanud omad nõuded.   Seepärast tuleb hoone  korrastamisel  tegutseda  õiges  ja  
loogilises  järjekorras: 
1.  Alustada hoone seisundi  hindamisest  kaasates  asjatundja - energiaaudiitori. 
2.  Remondiprogrammi koostamine ja tööde maksumuse hindamine.  
3. Vahendite  ebapiisavuse  korral  järjestada tööde nende tähtsuse (vajalikkuse) alusel. 
3.  Olemasolevate  ja võimalike kaasatavate rahaliste  ressursside (toetus, laen) hindamine.    
4.  Projekti  koostamine.     
5.  Töövõtja  leidmine,  soovitatavalt kaasates omanikujärelevalve. 
6.  Tööde  vastuvõtmisel nõuda seadistamist ja  kontrollmõõtmisi.  
 
Turba alevikus on kõik kaugkütte tarbijad  varustatud soojasõlmedega ja toimub tarbitava 
energiakoguse mõõtmine. Enamuses hoonete puhul (erandina kool ja võimla) ei ole 
rakendatud radikaalseid  energiasäästumeetmeid. Hoonete välispiirete soojapidavus on kehv 
ega vasta kaasaja nõuetele.  
 
Elamute puhul  piirduvad energiasäästu meetmed peamiselt akende ja välisuste vahetamisega 
soojapidavamate pakettakende ja uste vastu. Ligi pooltes kortermajades on rekonstrueeritud 
jaotustorustikku. Mõnel elamul on soojustatud otsaseinad ja pööning. Akende vahetus, mis on 
üks üldlevinuim meede, tagab küll külma õhu infiltratsiooni piiramisega parema mugavus-
tunde, kuid tervikuna ei taga normaalset õhuvahetust  ja ei anna kuigi suurt säästu.  
 



17 
 Turba aleviku soojamajanduse arengukava  2018- 2028  

         Eneko IB OÜ  töö nr 2018-04                     T. Taimistu  (volitatud soojustehnika insener) 

3.4  Muutused kaugkütte tarbimises   

 
Saue valla hallatavates Turba aleviku hoonetes on energiasäästu meetmeid varasemalt  
rakendatud erineval määral.  

Turba kooli hoone (Tööstuse 12) on juba arvestataval määral soojustatud ning piirete osas 
tõenäoliselt olulisi lisameetmeid ei rakendata. Koolihoone õhuvahetus toimub praegu 
loomuliku ventilatsioonina ja seda oleks normidekohase taseme saavutamiseks vaja tulevikus  
intensiivistada.   

Võimla hoone on suhteliselt uus, selle piirdeid pole otstarbekas lähiajal renoveerida. Võimlas 
on soojusvahetiga sundventilatsioon, selle sissepuhet tuleks paremini reguleerida.  

Kooli keldris on kooli ja võimla jaoks reservis õliküttel veekatel.  

Kooli ja võimla küttekehad on varustatud termostaatventiilidega. Mõlema hoone sooja 
tarbevee tegemine toimub praegu elektriboileritega.  

Soovitan kaaluda kaugküttel baseeruva  soojusvaheti paigaldamist, mis võimaldaks 
kütteperioodil toota sooja vett veidi odavamalt. Arvutuslikult võib selle arvelt soojusenergia 
kasutamine suureneda  ~ 17 MWh/a võrra. Samavõrra väheneb elektrienergia kulu.  

Lasteaia hoone  (Tööstuse 29) välisseinad on soojustamata, aknad on asendatud 
soojapidavamatega. Üks lasteaiahoone rühmaruum on kasutuses raamatukoguna. 2 
rühmaruumi pole hetkel kasutuses, neist üks ruum võetakse lähiajal erainitsiatiivil taas 
kasutusse. Hoone pööningust on seni lisasoojustatud 2 ruumi osas, ülejäänud ruumide 
pööningud oleks vaja samuti soojustada. Kütteseadmeid pole rekonstrueeritud aga personali 
kinnitusel on ruumid soojad. Mehaaniline väljatõmme on ainult köögist, tuleks kaaluda ka 
kasutuses olevate rühmaruumide õhuvahetuse parandamist.  Sooja tarbevee tegemine toimub 
praegu elektriboileritega. Soovitan kaaluda kaugküttel baseeruva  soojusvaheti paigaldamist, 
mis võimaldaks kütteperioodil toota sooja vett veidi odavamalt. Arvutuslikult võib sellega 
soojusenergia kasutamine suureneda ~ 13 MWh/a võrra. Samavõrra väheneb elektrienergia 
kulu.  

Postkontori ja muusikaringide hoonet (Tööstuse 1) on kavas soojustada arvestades hoone 
välisilme säilimisega. Hoone soojustarve väheneb ~10%  s.o 8 MWh/a võrra.   

 Sotsiaalmaja - kooli endine internaadi hoone on olnud alates 2016. aastast kasutuseta ja 
kaugküttest välja lülitatud.  Saue valla Volikogu on otsustanud hoone renoveerida ja taas 
kasutusse võtta sotsiaalkorteritena. See hoone saab paari aasta pärast olema uus kaugkütte 
tarbija. Projekteerija on esitanud sooja tootjale taotluse tarbimisele 370 kW (koos sooja vee  
200  kW tegemisega),  mis arvutuslikult tähendab täiendavat soojuse tarvet ~280 MWh/a.   
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Kultuurimaja  (Lehetu tee 12) soojusvarustus on lahendatud pelletikütusel lokaalse katlaga. 
Hoone soojustarve on väike ja ta asub  soojusvõrgust sedavõrd kaugel, et ühendamine 
kaugküttega pole otstarbekas.   

Korterelamute   puhul  sõltub säästumeetmete rakendamine oluliselt riikliku energiasäästu 
programmi realiseerumisest. Kütte eeldatavat  vähenemist olenevalt toetusest  ilmestab 
järgnev   
 joonis 3.4. Energiasäästu saavutamise potentsiaal sõltuvalt riigi energiasäästu poliitikast 

 

Madala poliitilise mõju stsenaariumi korral (low policy intensity scenario, ehk LPI) on lähema 
10 aasta jooksul oodata  soojustarbimise keskmiselt ~13%-st tarbimise vähenemist. Kõrge 
poliitilise mõju (high policy intensity scenario, ehk HPI) korral on oodata 33% säästu.  

Olles korterelamute renoveerimisel KredEx tehnilise konsultandina tegeledes palju suhelnud 
elanikega, korteriühistute juhtidega, pankadega, projekteerijatega,  ehitajatega  jne. olen 
seisukohal, et nii finants võimalused kui kvalifitseeritud tööjõud ei võimalda renoveerimist 
kiires tempos realiseerida.  
 
Elamute soojustamine sõltub omanike võimalustest ja riiklike toetusmeetmete rakendumisest.   
Enamuses suuremates kortermajades on juba osaliselt piirdeid soojustatud ja ka küttesüsteemi 
ajakohastatud.  
 
Väiksemates kortermajades on seni piirdutud akende osalise asendamisega elanike poolt.  
Küsitlusel selgus, et seni on vaid üks korteriühistu aadressil Tööstuse 19 kaalumas 
konkreetset kava - energiaauditit elamu komplekseks renoveerimiseks. Ühtlasi ollakse seal 
huvitatud ka kohtküttelt  kaugküttele.  Veel 5 kortermajas tunti huvi tulevikus kaugküttega 
liitumisest  vt. tabel lisas nr 3. Tegu on soojusvõrgu läheduses paiknevate väiksemate 
elamutega, mille lisandumine renoveeritud kujul lisaks koormust kokku ~ 100 kW ning  
mõjutab soojusvõrgu hüdraulikat minimaalselt.  Lisanduvate elamute aastane soojatarve võib 
kujuneda  ~ 240 MWh aastas.   
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Kaugküttel elamute valmidust säästu meetmeid ette võtta on keeruline hinnata.  Neis 
elamutes, kus on varasemalt laenu võetud elamu renoveerimiseks tõenäoliselt täiendavaid 
meetmeid ette ei võeta.  KÜ juhatusi küsitledes ei nähtud valmisolekut ja võimalust 
komplekseks elamu renoveerimiseks. Tõenäoliselt  järgneva 10 aasta jooksul mingeid 
meetmeid  elamus siiski rakendatakse, kuid selle mõju soojustarbimisele jääb mõõdukaks.  

 
Üpris tõenäoliselt võib eeldada, et soojusenergia tarbimise vähenemine kaugkütet juba 
tarbivate elamute poolt saab olema ligikaudu võrdne potentsiaalselt taaslülituvate elamute 
täiendava soojuskoormusega.    
On selge, et renoveerimine ja soojustamine ei teostu üheaegselt ja seepärast on edasistes 
majandusarvutustes eeldatud, et soojusenergia tarbimine elamusektori poolt jääb püsima 
praegusele tasemele.    
 
Vallale kuuluvates hoonetes pole planeeritud olulisi piirete soojapidavuse parendusi. Erandiks 
on sotsiaalkorteriteks rekonstrueeritav, praegu kütteta, kooli endine internaadi hoone. Sellest 
lisandub soojuse tarbimist ~ 280 MWh/a.    
Sotsiaalmajja tuleks sooja vee tootmine kavandada kütteperioodil kaugküttele. Ka valla  
haldavates  lasteasutustes tuleks kütteperioodil sooja tarbevee tootmiseks paigaldada  
kaugkütte baasil toimivad soojusvahetid koos akupaakidega. Nende meetmetega lisandub 
kaugkütte koormust ~ 17 MWh/a võrra.  
 
Motomuuseum kasutab oma hoones  soojuspumpa ning kaugkütet kasutatakse seal vaid tipu 
katmiseks ja reserviks.  
Tehas Küteks soojustarbimine jääb senisele tasemele, olulisi muutusi pole tehasel plaanis.  
 
Jaama 18 krundile võib perspektiivse soojustarbijana lisanduda bensiinijaam ja 
teeninduskeskus detailplaneeringus prognoositud  soojustarbimisega ~  875 MWh/a. Selle 
projekti realiseerumise tõenäosus ja aega pole teada, sellegi poolest tuleks temaga arvestada 
torustike dimensioneerimisel. Aia tn. 2 juurest torustiku ehitamise kuludega  pole käesolevas 
arenduskavas arvestatud,  tema tarbimisega on arvestatud alternatiivses - optimistliku arengu 
variandis.  
Eeltoodust tulenevalt võib arvestada kaugkütte klientide suhteliselt stabiilset, summaarselt 
mõningase kasvutendentsiga soojuse tarbimist, mis kõigub aastate lõikes peamiselt tulenevalt 
kütteperioodi pikkusest ja külmaperioodide kestvusest.  
 
Turba alevikus toodetakse soojust hakkekatlaga ning seeläbi on juba saavutatud soojuse hinna 
märkimisväärne alanemine ja stabiilsus. Kuna hakkekatel ei saa töötada väikese koormusega 
(alla 20-30% nimivõimsusest), siis on tegemist tarbimismahu tundliku küttelahendusega. 
Seepärast on sooja tarbevee koormuse lisamine väga oluline minimeerimaks õlikatla 
kasutamist kütteperioodi alguses ja lõpus. Õlikatla sunnitud kasutamine toob praeguses 
maksuruumis kaasa soojuse hinna järsu tõusu. 
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4.  SOOJUSENERGIA TOOTMINE  

4.1  Turba katlamaja iseloomustavad andmed  

 
Turba uus  katlamaja paikneb kaugkütte piirkonna keskel. Katlamaja on tehas Küteks kõrval 
ja selle läheduses ei ole suuremaid korterelamuid.  Asukoht on sobiv, sest  kütuse transport 
ning seadmete müra ei häiri elanikke.  
 

 
 
Joonis 4-1  Turba katlamaja paiknemine. 
 
Katlamaja  põhikatlaks on kütusena hakkepuitu kasutav "AGRO"  tüüpi katel  võimsusega 
 2 MW.  Reservsoojusallikaks on 2,5 MW võimsusega "Unical" tüüpi õlikatel. 
Katlamaja töötab automaatses reẑiimis,  hooldaja perioodilist sekkumist vajatakse kütuselao 
täitmisel ja  tuhakonteineri tühjendamisel.  
Katlamaja kuulub  ja sellega opereerib ettevõte  N. R. Energy OÜ.  
 
Katlamajas on võrguvee keemilise töötluse seadmed, mis aeglustavad sadestuste teket 
torustikes. Katlamaja soojuslikud põhiprotsessid on automatiseeritud.  

Võrguvee väljastamine on optimeeritud  kombineeritud kvalitatiivse/kvantitatiivse 
reguleerimisega. Katlamaja koormusest sõltuvate seadmete ajamid on komplekteeritud 
muutuvate pööretega elektrimootoritega. Soojusvõrku väljastatava soojuse koguseid 
mõõdetakse.  



21 
 Turba aleviku soojamajanduse arengukava  2018- 2028  

         Eneko IB OÜ  töö nr 2018-04                     T. Taimistu  (volitatud soojustehnika insener) 

Puiduhakke  varu hoitakse  osalt  liikuva põhjaga varikatusega laos.  Tuhk toimetatakse  kolde 
alt ja katlast väljas paiknevasse tuha konteinerisse. Reservkatel  on töövalmina 
komplekteeritud õlipõletiga. Õlikatelt kasutatakse harva -  hakkekatla tõrgete või hoolduse 
korral, samuti väikese soojuskoormuse korral soojemate ilmadega. Katlamaja töötab 
automaatses režiimis. Töötajad teevad seal perioodilist kontrolli ja hooldust  ning lisavad 
vastavalt vajadusele  kinnisesse vahelattu hakkepuitu.  Katlamaja seadmed on heas 
seisukorras.  

Katlamaja plaan on esitatud lisas 18,  põhimõtteline skeem on esitatud  lisas 19.   

4.2  Katlamaja toodang ja kütuste kulu   

 
 Joonis 4.2    

 

 Tabel  4.3  Soojuse toodang  ja kütuste kulud aastail 2016  ja  2017 

 Näitaja 2016 2017 
Soojusenergia realisatsioon        MWh 3902 3959 
Soojusenergia tootmine              MWh 4749 4873 
Soojust toodetud hakkekatlaga   MWh 3226 4450 
Soojust toodetud õlikatlaga        MWh 1523 423 
Soojuskadu  trassides                  MWh 847 914 
Trassikaod toodetud soojusest       % 18 18,8 

 
Baaskoormusel töötab hakkekatel ja sellega kaetakse ~91%  aastasest soojatoodangust. 
Õlikatel töötab  tavaolukorras vaid väikese koormuse korral. Varem ka suvel, kui ainsaks 
tarbijaks olnud AS  "Küteks" tehas koormus on liiga väike hakkekatla käitamiseks.  2016. 
aasta oli erakordne, kui õlikatelt rakendati suures ulatuses ka oktoobris ja detsembris,  
 põhjuseks suhteliselt soe sügis oktoobris (puudus piisav koormus hakkekatla käitamiseks) 
ning detsembris soojast talvest tingitud hakkpidu tarneprobleemid (puudus võimalus piisavas 
koguses hakkpuitu metsast kätte saada).  
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4.3  Ülevaade kütustest    

 Tabel  4.5  ETTEVÕTETES TARBITUD KÜTUSE JA ENERGIA KESKM HIND (€/MWh)  

Energiakandja  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elekter 73 78 87 84 82 79 

Maagaas 33,5 39,5 39,6 39,9 38,5 28,2 

Kohalikud kütused :            

Tükkturvas 10,3 12,5 13,4 13,4 13,6 14,2 

Hakkepuit  16,2 19,8 15,5 14,5 14,4 15,6 

Pellet   27,1 31,9 33,8 34,8 33,8 34,4 

Põlevkiviõli 37,7 44,9 42,5 40,6 40 41,7 
 

 Joonis 4.4   

 

 

  Joonis 4.5  Hakkepuidu hinnaprognoos  

 Hinnahüpe 2011 - 2013 a.  oli tingitud hakke suures mahus kasutamisest Eesti Elektrijaamas.  
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  Joonis 4.6  Tulevikuprognoos  (ENMAK 2030)    

ENMAK  2030  Energeetiliseks otstarbeks sobiliku puitse biomassi kasutamisele ei sea 
piiranguid ressurssi kättesaadavus. “Metsanduse arengukava aastani 2020“ kohaselt on 
jätkusuutlik raiemaht 12–15 miljonit tm, mille juures on energia tootmiseks võimalik kasutada 
puitu kuni 9 miljonit tm (ca 18 TWh) aastas), vaid rakendatavate energiasäästu meetmete 
tulemusena vähenev energia tarbimine puitkütuseid peamiselt kasutavates lõpptarbimise 
sektorites, sh eelkõige elamumajanduses.    

Turba katlamaja peamiseks kütuseks on praegu ja ilmselt jääb ka tulevikus hakkepuit.  
Märtsis 2018 maksis tihumeeter haket riigimetsas 29,16 eurot, mis teeb puistekuupmeeetri 
hinnaks 10,49 eurot. Aastatel 2015 - 2018 on  hakke hind metsas laoplatsil kõikunud 
kvartaalselt vahemikus 10 - 11 eurot puiste m³.  Samas veokulud on  kasvanud seoses 
kütuseaktsiisi ja nafta hinna tõusuga kasvanud märkimisväärselt.  Eeltoodust tulenevalt on 
majandusarvutustes hinnatud hakke baashinnaks katlamajas 2019. aastal  17 €/MWh  
(alumine kütteväärtus).  

Vaatamata nafta kallinemisele on puidu konkurentsivõime nafta suhtes tänu küttepuidu 
kallinemisele ja dollari odavnemisele  langenud  2017. a. märtsiga võrreldes koguni 26,2%.     

Võimalik tulevane hakkepuidu kasutamise suurenemine Eesti Elektrijaamas ei  tohiks 
mõjutada  hakke hinda  Turba katlamajas, sest hakke vedu Lääne- Eesti piirkonnast Auverre  
pole majanduslikult otstarbekas. Mingil määral võib hakke hinda  mõjutada Pärnu Fortumi ja 
Iru koostootmisjaamades tarbitava hakke koguse tunduv suurenemine, samuti hakke eksport 
laevadega.    
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5  SOOJUSE HIND,  TARBIJATE MAKSEVÕIME    

5.1  Soojuse hind   

 
ENMAK 2030 andmetel  olid Eestis 2017 kaugküttes  keskmised hinnad koos käibemaksuga: 

 Kõigi kaugküttepiirkondade kaalutud keskmine hind oli 60,7 €/MWh.   

 Väiksemates võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 GWh) oli soojuse 
keskmine hind 72,3 €/MWh.   

 Tulenevalt energiakandjate hinnatõusust ning tarbimismahtude vähenemisest eeldatakse, et 
kaugkütte hind järgneval ajaperioodil tõuseb. Samas leevendab hinnatõusu soojusvõrgu 
kadude vähenemine läbi nende rekonstrueerimise, odavamate kütuste kasutamine ja  
energiasäästu meetmete rakendamine lõpptarbijate juures. 
Turba  kaugküttepiirkonnas on soojuse piirhind käibemaksuga 79,94 €/MWh.   Seda võib 
lugeda Eesti väiksema (alla 5 GWh) piirkondades suhteliselt keskmiseks. Võrdluseks soojuse 
hindu teistes võrreldavates asulates:  Riisiperes 71,24 €/MWh, Märjamaal78 €/MWh , Haibas 

73,2 , Sauel 75,96 , Raplas 80,90 , Kloogal  88,54 €/MWh,   Rummus 97,18 €/MWh.  

5.2  Tarbijate maksevõime    

 
Soojusvarustus peab olema kättesaadav jõukohase hinnaga.  
Statistikaameti andmetel oli 2016 aastal Eesti keskmine leibkonna liikme kulud eluasemele 
801,3 €/aastas, mis moodustas 16,4% kõigist kuludest - võrdluseks aastal 2012 aastal oli sama 

näitaja 17,8%. Harju maakonnas kulus eluasemele 2016. aastal keskmiselt 849,7 €/aastas, mis 
moodustas 15,4% kõigist kulutustest -  võrdluseks 2012. aastal 16,1%/   
 
Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta omavalitsustes,  kuid on 
olemas on info brutopalkade kohta.  
       Tabel 5.1 palgatöötajate kuukeskmise brutosissetuleku dünaamika  (Statistikaamet)  

  2012 2013 2014 2015 2016 
2017 6 aasta 

kasv  % 
Nissi vald 826,6 871,8 916,5 962,8 1025,8 1093,1 32 % 

Eesti keskmine  844,4 900,1 954 1013,1 1073 1155 36 %  
 
Tööpuuduse näitajad viimastel aastatel  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. kvartal 11,3 10,0 8,5 6,6 6,5 5,6 

2. kvartal 10,1 8,0 7,0 6,5 6,5 7,0 

3. kvartal 9,5 7,8 7,5 5,2 7,5 5,2 

4. kvartal 9,1 8,7 6,3 6,4 6,6 5,3 
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Rahandusministeeriumi prognooside kohaselt on lähiaastatel oodata ~3% majanduskasvu igal 
aastal, palkade kasvu s.h keskmise palga reaalkasvu, töötuse määra vähenemist ja 
tööjõupuudust.  reaalpalga kasvu ja tarbijahinna indeksi kasvu aeglustumist.   

 

 

 
 
Kõik näitajad toovad kaasa elanike tarbimise kasvu ja omavalitsuste tulubaasi paranemise.  
Kui arvestada elamute eluruumide pinna normaalaasta küttesoojuse erikasutuseks 
120kWh/(m²a), siis näiteks 56 m2 korteri omanik peaks aastas soojuse eest tasuma 
120*56*80/1000 = 538 eurot, mis moodustab ~ poole kuu keskmisest brutopalgast.   
Keskmise palgaga elaniku ja keskmise  elamispinna alusel kalkuleerides ei tundu kulu  
soojusele väga suur. Kuid mõnel väikese sissetulekuga elanike kategoorial, näiteks 
pensionäridel ja üksikemadel võib tekkida soojuse ja muude kommunaalkulude tasumisel 
probleeme. Sel juhul peavad abikäe ulatama sotsiaalabi asutused ja kohalik omavalitsus.  
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 6  TURBA ALEVIKU SOOJUSVÕRK  

Turba soojusvõrk rajati möödunud sajandi kuuekümnendatel seoses  suuremate  korter- 
elamute ehitamisega alevikku. Soojusvõrk rajati Tööstuse tn 3 paiknenud elektrijaama baasil. 
2014. aastal ehitati alevikku uus katlamaja aadressil Jaama tee 6.   

 

         KATLAMAJA 

  Joonis 6.1  Soojusvõrkude skeem    

6.1  Soojusvõrku iseloomustavad näitajad   

 

Turba  aleviku soojusvõrk töötab põhiosas vaid kütteperioodil peamiselt kütte vajadusteks. 
Varem töötas katlamaja varem ka suvel naabruses paikneva AS "Küteks" tehase jaoks. Algne 
soojustorustik oli rajatud lähtuvalt endisest elektrijaamast Tööstuse tn 3.   2014aastal ehitati 
uus katlamaja aadressil Jaama tee 6 ja siis rajati sellest uued eelisoleeritud torustikud  vana 
soojusmagistraalini ja  tehas "Küteks AS "tootmishoonesse.   
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 Tabel 6.1  Torustiku jagunemine paigaldusviisi järgi   

SOOJUSTORUSTIKU TRASSIDE PIKKUS  KOKKU   (m)   2460 

 - sellest eelisoleeritud maa-aluse paigaldusega   250 
 - sellest amortiseerunud kanalis paigaldusega 

 
2150 

 - sellest paikneb  hoone keldris    60 
Detailsem ülevaade olemasolevast  soojustorustikust on toodud lisa 4  tabelis.  
 
 Tabel 6.2  Olemasolevat soojusvõrku iseloomustavad suhtarvud  

Soojuskoormuse suhe  võrgu  kogupikkusse  kW/m 0,97 
Tarbimise suhe võrgu kogupikkusse kWh/a*m 1,83 
Soojuskadu  trassides  MWh/a 914 
Soojuskadu  torustiku pikkuse kohta MWh/a*m 0,37 
Soojusvõrgu kadu    % 18,8 

 

 
  Joonis 6.2  Keskmised soojuskaod Eesti soojavõrkudes 2013.a.     

Turba soojusvõrgu senised soojuskao näitajad on skaala keskmistest veidi halvemad.  
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6.2  Soojusvõrgu praegune olukord  

 

Turba  aleviku  2,46 km pikkusest soojustrassist on suhteliselt uued, eelisoleeritud torudest,  
ainult  0,25 km uuest katlamajast varemehitatud soojusmagistraalini ja "Küteks AS" 
tootmishoonesse.  Suurem osa  soojustorustik on rajatud  20.  sajandi 60-ndatel ja 70-ndatel.  
Vana soojustorustik on amortiseerumas ning valdavalt praeguse soojuskoormuse 
edastamiseks liiga suure läbimõõduga.  Soojuskadu  torustikes on suur, 18,8% ja seda 
olukorras, kus põhiline osa soojustorustikest on suvel välja lülitatud.   

6.3  Energiasäästu võimalused soojuse ülekandel  

 
Soojustorustikes on võimalik saavutada energiasäästu  3 komponendi arvelt:  
- vanade torude asendamisega eelisoleeritud torudega;  
- torude läbimõõtude vastavusse viimisel tegeliku tarbimisega;  
- soojuskandja töötemperatuuri alandamisega;  
 - soojustrasside konfiguratsiooni optimeerimisega. 
 
„Eesti Energiavarustuse arengukavas 2020. aastaks“ on võetud eesmärgiks viia 
soojusvarustuses suhtelised võrgukaod 10,8%-ni brutotoodangust. Seda neis võrkudes, mis 
töötavad aastaringselt. Neis soojusvõrkudes, mis suveperioodiks välja lülitatakse peaks  
võrgukadu olema madalam.   
Turba  soojusvõrgus on  soojuskadu  suurem. Tõenäoliselt on peamisteks põhjusteks:  
 - kanalis magistraaltorustiku vajalikust suurem läbimõõt,  
 - kanalis paigutusega vanade torude ebapiisav soojustus.  
 
Soojuskandja temperatuurigraafik - käesoleva aja tegelik temperatuurigraafik 85/60 °C on 
aidanud vähendada trassikadusid ning parandanud katla kasutegurit. Edasiseks tuleks võtta  
suund temperatuurigraafiku edasisele alandamisele. Uute ja rekonstrueeritavate hoonete puhul 
tuleks lähtuda alandatud temperatuurigraafikust 70/40 ˚C. See võimaldaks vähendada 
trassikadusid ja parandab katla kasutegurit. 
  
Vanade  (kanalis) torustike asendamine - tarbijate varustuskindluse tagamiseks on vaja need 
torustiku lõigud asendada eelisoleeritud torustikuga. Mitmes trassilõigus tuleks 
projekteerimisel üle vaadata praeguste toruläbimõõtude sobivus antud trassilõigus. 
Orienteeruvad ettepanekud, lähtuvalt senisest soojustarbimise tasemest on toodud lisas nr 5.  
Torustiku projekteerimisel tuleb optimaalse läbimõõdu valikul arvestades ka potentsiaalsete 
uute uute tarbijate soojusvajadustega. Arvutuslikud soojuskaod on esitatud lisas nr 6. 
 
Arengukavas soovitame mõnevõrra muuta soojusvõrgu skeemi - vt lisa nr10.   
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 Joonis 6.2  Soojuskaod eelisoleeritud soojusvõrkudes   
 
Arvutuslik Turba soojusvõrgu soojuskadu peale rekonstrueerimist    ~ 313  MWh/aastas.  
Arvutuslik soojuskao vähenemine rekonstrueerimise tulemusena on ~ 600  MWh/aastas. 
 
 Tabel 6.3  Soojusvõrgu  suhtarvud normaasta tarbimisel peale  rekonstrueerimist   
 
Arvutuslik soojustrasside pikkus  m 2064 
Arvutuslik normaasta soojuse müük   MWh/a 4508 
Soojusvõrgu kadu  MWh/a 313 
Arvutuslik normaasta soojuse väljastus katlamajast   MWh/a 4802 
Soojusvõrgu kadu  % 6,6 
Soojuskoormuse suhe  võrgu kogupikkusse  kW/m 1,15 
Tarbimise suhe võrgu kogupikkusse kWh/m 2,18 

 
Kui Turba kaugküttevõrku lülitatakse optimistliku stsenaariumi kohaselt sotsiaalmaja 
(Tööstuse 12/2)  ja Haapsalu mnt äärne teeninduskeskus (Jaama tee 18), summaarse 
soojuskuluga  1155 MWh/a , siis  kujuneksid alljärgnevad suhtarvud : 

 Tabel 6.4  Soojusvõrgu  suhtarvud uute tarbijate lisandumisel   
Arvutuslik soojustrasside pikkus  m 2670 
Arvutuslik normaasta soojuse müük   MWh/a 5663 
Soojusvõrgu kadu  MWh/a 356 
Arvutuslik normaasta soojuse väljastus katlamajast   MWh/a 6019 
Soojusvõrgu kadu  % 5,9 
Soojuskoormuse suhe  võrgu kogupikkusse  kW/m 1,16 
Tarbimise suhe võrgu kogupikkusse kWh/m 2,12 
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7.  VÕIMALUSED KATLAMAJA  EFEKTIIVSUSE PARANDAMISEKS  

Turba katlamaja töötab praegu  Eesti samalaadsete uute katlamajadega  võrdse efektiivsusega.   
Seadmete perioodilise hoolduse ja remondiga on võimalik tagada lähiaastatel tarbijate 
häireteta soojusega varustamine. Seega pole vaja olemasolevaid katlaid  füüsilise seisukorra 
pärast välja vahetada.  Katlamaja efektiivsuse tõstmine on olulisel määral seotud tarbijate 
võimekusega alandada küttevee temperatuuri, eriti katlamajja tagastuvas torustikus. Üheks 
võimaluseks oleks tarbijate sooja tarbevee tegemine kütteperioodil  ümber korraldada 
kaugküttele.     

Kuna katlamajas kasutatakse niisket puiduhaket, siis põhimõtteliselt oleks võimalik 
hakkekatla taha paigaldada suitsugaaside kondensaatori. Kütuse põlemisel aurustub kütuses 
olev niiskus ja moodustab osa suitsugaasidest. Suitsugaaside kondensaator on seade, kus 
lahkuvad suitsugaasid jahutatakse kastepunktini, põhjustades sellega suitsugaasides sisalduva 
veeauru kondenseerumist. Kondenseerumise käigus saab kasutada  veeauru kondenseerumise 
soojust katla kasuteguri tõstmiseks.  Tamsalu ja Aardla keskkatlamajades  on see seade 
võimaldanud mõningast kütuse säästu.   

Olulisemad tegurid, mis mõjutavad suitsugaaside kondensaatori efektiivsust, on tarbijatelt 
kaugküttevõrku tagastatava vee temperatuur ja kütuse niiskus. 
- Mida suurem on kütuse niiskus, seda kõrgem on suitsugaaside kondensaatori lisavõimsus;  

- Mida madalam on katlamajja tagastuva kaugküttevee temperatuur, seda suurem on 
suitsugaaside kondensaatorist saadav soojuse kogus.  

 

 
Joonis 7.1   Suitsugaaside kondensaatori võimsuse sõltuvus tagastuva kaugküttevee temperatuurist ja 
kasutatava kütuse niiskusest      
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Ideaalsel  juhul võimaldab suitsugaaside kondensaatori paigaldamine saavutada olemasolevast 
katlast sama hakke kogusega saada 10-15% lisavõimsust  ja -toodangut.   
Ligikaudu sama tulemuseni jõuti Eesti Maaülikooli   energiakasutuse eriala  magistritöös   
"AARDLA KATLAMAJA SUITSUGAASIDE KONDENSAATORI 
EFEKTIIVSUSNÄITAJAD"  Tartu 2014 
Analüüsi tulemusena tulenevad selles töös soovitused suitsugaaside kondensaatorite võimsuse 
valikuks lähtudes hakkekatla võimsusest.   
 
 Tabel 7.1  Suitsugaaside kondensaatori soojusvõimsuse sõltuvus katla võimsusest. 

Katlakompleksi Kondensaatori 
võimsus, MW võimsus, MW 

2 0,5 
4 1,1 
6 1,6 

 
 Aardla katlamaja puidukütuse keskmine erikulu 2013. a ilma suitsugaaside kondensaatorita 
oli 1,71 m³/MWh ning suitsugaaside kondensaatoriga 1,51 m³/MWh. Suitsugaaside 
kondensaatori maksumust on eelnimetatud uuringutes hinnatud  ~35 000 eurole  katla 1 MW 
maksumuse kohta.   
 Ühtlasi selgub magistritöö analüüsis, et alla 0,2 MW võimsusega kondensaatorid ära ei tasu, 
sest võimsus on pea võrdne omatarbega.   
 
Kuna Turba kaugküttevõrk töötab kütteperioodil ja küttegraafiku kohaselt ning kortermajad 
valmistavad sooja tarbevett lokaalselt, elektriboileritega, siis pole võrguvee 
temperatuurigraafikut võimalik märkimisväärselt alandada. Seepärast on Turba soojusvõrgu 
puhul hinnatud võimalikku  kokkuhoidu suitsugaaside kondensaatorist hinnatud  
konservatiivselt  ~5%  tasemele.   
 
Turba katlamaja 2 MW võimsusega hakkekatla  puhul  on seadme tasuvuse arvutuse 
lähtepunktiks võetud suitsugaaside kondensaator võimsusega  ~ 0,4 MW.   
Kondensaatori maksumuseks sekundaarkontuuri ja suitsukäikudega on hinnatud 120 000 €.   
Suitsugaaside kondensaatori kasutusele võtmisel tuleb paraku arvestada elektri-  ja 
hoolduskulude ~10% suurenemisega. Seepärast ei osutu suitsugaaside järeljahutamine 
praeguse soojustarbimise mahu  juures majanduslikult atraktiivseks, vt. punkti 10.4.   
Kondensaatori efektiivsus paraneks sel juhul, kui  tulevikus tarbijate lisandumisel oleks vaja 
katlamajast väljastada soojust hakkekatla  võimsusest  suuremas koguses  ja seega  täiendava 
soojuskoormuse katmiseks  tuleks õlikatelt senisest rohkem töösse rakendada.    
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8.  ALTERNATIIVID KAUGKÜTTELE  

8.1  Lokaalne soojusvarustus 

Lokaalne ehk kohalik soojusvarustussüsteem tähendab hoone soojusvarustust ainult antud 
hoonet soojusega varustavast katlast või mõne muu kogu hoonet varustava soojusallikaga, 
näiteks soojuspumpadega. Võib jääda mulje, et lokaalküte on kaugküttest märkimisväärselt 
odavam.  Kuigi lokaalkütte kasutamisel on võimalik teatud hinnakomponentidest loobuda 
(töötasu, tegevustulu), ei tähenda see alati, et lokaalsete soojusvarustussüsteemide kasutamine 
otstarbekam ja majanduslikult tasuvam on. Lokaal- ja kohtkütte kasutamisega linnapiir-
kondades kaasneb õhu saaste, probleemseimaks saasteaineks õhus on peenosakesed.  
Peenosakestel on oluline kahjulik tervisemõju.  
Hoone lokaalne soojusvarustus on kahtlemata  otstarbekas hajaasustusega eramupiirkondades 
ning kaugküttest kaugel paikneva uusehituse puhul.   
Tehnilisest küljest on lokaalküttele enamasti võimalik mingi lahendus leida. Hoone juurde,  
(sobivate ruumide puhul ka sisse) on tehniliselt mõeldav katla paigaldamine. Vedel- ja 
gaaskütustega on võimalik suhteliselt odavalt rajada  automaatselt toimiva süsteemi, mis 
kütusekulule lisaks vajab vaid mõõduka  maksumusega perioodilist professionaalsel tasemel 
hooldust. Gaasi puudumisel saab lokaalkütet lahendada pelleteid kasutava katlaga. 
Halupuudel katla teenindamine on töömahukas ja muutub aasta-aastalt palkade tõusu tõttu üha 
kallimaks.  Kivisöe- või turbaga töötava katla puhul on vajalik investeering  kordades suurem. 
Need katlad vajavad igapäevast teenindamist ning tiheasustusse need ei sobi suure heitmete 
koguse tõttu. 
Alternatiivseks lokaalkütte võimaluseks on soojuspumpade kasutamine.  Kaugküttel olnud 
hoonete puhul tähendab see enamasti olemasoleva küttesüsteemi väljavahetamist, kuna 
soojuspumbad on efektiivsed vaid madalate küttevee temperatuuride korral. Kõige 
efektiivsem oleks põrandaküte, kuid seda on väga keeruline korraldada, kui inimesed korteris 
sees elavad.   
Kõige efektiivsemaks, kuid ühtlasi kõige kallimaks on pinnasest või veekogust energiat 
ammutavad süsteemid. Maaküttesüsteemi loomine eeldab  suurt  vaba maa-ala torusüsteemide  
rajamiseks. Samuti on olulised pinnase omadused, eriti selle niiskustase.   
Õhk-vesi soojuspumpadega süsteemi rajamine on veidi odavam, kuid ühtlasi madalama 
efektiivsusega, eriti madalate välisõhu temperatuuride korral. Õhk-vesi soojuspumbad ei taga 
külmade ilmadega piisavat efektiivsust. Välisõhu temperatuuridel alla -15°C langeb nende 
efektiivsus ja väljastatav võimsus järsult. Siis tuleb soojust toota muul viisil, tavaliselt 
elektriga. Enamikul juhtudel on vaja  soojuspumpade jaoks rekonstrueerida hoone 
elektrivarustuse  süsteemi  võimsamaks. Kokkuvõttes kujuneb sellise küttesüsteemi rajamine 
sageli kaugkütte süsteemi renoveerimisega võrreldes kulukamaks.    
Kompaktse hoonete paiknemisega kaugküttesüsteemis on üksiku hoone üleviimine 
lokaalküttele ebasoovitav, sest selline tegutsemine halvendab soojusvõrku allesjäävate 
tarbijate olukorda.  Kaugkütte seadus  sedalaadi tegevust üldjuhul ei aktsepteeri.  
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Selline lahendus tuleks kõne alla eraldi paikneva väikese soojustarbimisega hoone puhul, kui 
amortiseerunud soojusvõrgus on suured kaod ning uute torustike rajamise maksumus 
muudaks kulutused ebamõistlikuks.  
Konkreetselt Turba kaugkütte süsteemis sellist olukorda ei esine. Seepärast pole soovitav 
Turbas hooneid kaugküttelt lokaalküttele üle viia. Küll aga tuleks kaaluda elamutes  
individuaalsete elektriboileritega toimuva sooja tarbevee tootmise kulude vähendamiseks 
päikesepaneelide paigaldamist. Päikesepaneelide hind on märgatavalt alanenud, seega väärib 
nende kasutamine omatarbeks hoonetes kaalumist.  
Väikese võimsusega  paneelidegrupi liitmine madalpinge jaotusvõrguga on suhteliselt lihtne. 
Ühe kW võimsuse paigaldamine, liitmine võrguga ja käivitamine maksab praegustes  
hindades ligikaudu 1200 €.   

8.2  Kohtküte  

 

Kohtkütte all mõistame soojusvarustust, mis toimib ühe või paari ruumi soojusega 
varustamiseks, näiteks ahjud, kaminad, pliit koos soemüüriga jne.  

Tahke kütusega kohtkütte süsteem on elanikele ebamugav. Kütuse ja tuha käsitamisega 
kaasneb tolmu levimine eluruumides ning suureneb vingu- ja tuleoht. 

Kohtküte on olnud ajalooliselt valdav ja omal ajal asjakohane  hõreda hoonete planeeringuga 
asumites. Kaasajal ehitatavates eramutes kasutatakse kohtkütte asemel enamasti märksa 
efektiivsemat ja mugavamat  kütteviisi lokaalkütte näol.  

Varasemalt kaugküttel elamute üleviimine kohtküttele on taunitav. Kuna ahjud on väga 
rasked ja kaaluvad sageli üle ühe tonni,  siis pole neid enamasti selleks mitte projekteeritud 
majadesse võimalik paigaldada. Ahju või kamina suitsugaaside ärajuhtimiseks peavad olema 
selleks sobivad kuumuskindlast materjalist korstnalõõrid. Enamasti pole kohtkütte 
rakendamine varem kaugküttel olnud mitmekorruseliste korterelamute puhul otstarbekas,  
sest nii pole võimalik tagada ohutusnõuete täitmist. Turba alevikus pole kaugküttelt 
kohtküttele üleminek aktuaalne.  

Kohtküte on ka ruumide otsene elektriküte ning sellest efektiivsem õhk-õhk soojuspumbaga 
soojusvarustus.  

8.3  Soojusvarustus elektri ja soojuse koostootmise baasil.   

Koostootmine on kaugkütte erivorm, kus elektri tootmisega kaasnevat jääksoojust kasutatakse 
odavamaks  soojusenergia tootmiseks. Koostootmise režiimis  energiaallika rajamine on 
katelseadmete rajamisest kordades kallim.   Eesti Arengufondi  2013. a uuringu "Kaugkütte 
energiasääst" kohaselt peaks koostootmise tehnoloogia kasutamiseks kaugküttevõrgu aastane 
müügimaht olema üle 20 000 MWh aastas.  Seega on müügimaht Turba kaugküttevõrgus  
liiga väike siin koostootmise rakendamiseks.  
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8.4  Kaugkütte eelised  

 
Odavate kütuste ja soojusallikate kasutamise võimalus. Suuremates katlamajades on 
mugav kasutada odavaid  kohalikke kütuseid, nagu hakkepuit, puidujäätmed jne. Ka maagaas 
on kaugküttekatlamajadele kui suurematele tarbijatele odavam kui väiketarbijatele. Samuti on 
suuremates kaugküttesüsteemides perspektiivne suitsugaaside heitsoojuse ärakasutamine. 
Turba kaugküttesüsteemis on soojustarve paraku liiga väike, et siin suitsugaaside heitsoojuse 
ärakasutamise seadmete paigaldamine ära tasuks.  
 Kőrge varustuskindlus:  ühe kütuse hankeraskuste või hinnatõusu korral on kaugkütte 
katlamajas hõlpsam üle minna teisele kütusele. Suuremates katlamajades on enamasti mitu 
katelt, mis tagab ühe katla avariilise seiskumise korral koormuse katmise teiste kateldega.  
Mugavus  ja ohutus   
Kaugküte säästab elanikke liigsest vaevast ning ebameeldivatest üllatustest.  Kõige eest 
hoolitsevad inimesed, kes tunnevad oma tööd.  Kaugküte tagab ohutu ja müravabama 
elukeskkonna, sest soojuse tootmine toimub eluruumidest kaugemal.  
Väiksem keskkonna saastamine.  
Eestis oli Konkurentsiameti andmetel 145 kaugkütte võrgupiirkonda, kus on kokku 1455 km 
trasse. Arvulises ülekaalus on väiksema müügimahuga kaugkütte piirkonnad.  
 

 
 Joonis 8.1  Kaugkütte piirkondade jaotus aastase müügimahu alusel  
Turba kaugkütte piirkond on sellel skaalal keskmiste hulgas.   
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9.   SOOJUSVARUSTUSE TULEVIKUVÄLJAVAATED   

9.1  Pikaajaline riiklik energiapoliitika    

 

Vastavalt „Energia tegevuskavale aastani2050“ sätestatud eesmärkidele on riigil välja 
töötatud kindel ja pikaajalise visiooniga ressursside omanikupoliitika, mis toetab Eesti 
tööstussektori arengut. Energiaressursside kasutamise eest saadav riigi omanikutulu 
suunatakse peamiselt kestliku energiavarustuse edendamise programmidesse, kindlustades  
sellega riigi energeetilise sõltumatuse jätkumise pärast fossiilkütuse varude ammendumist.   
Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 ja energiamajanduse visioon aastani 2050 
(ENMAK 2030) on 2017. a oktoobris kinnitatud Vabariigi valitsuse poolt.   

ENMAK 2030 kirjeldab Eesti energiamajanduse arengu visiooni ning valib sektorite kaupa 
optimaalseimad lahendusteed panustades Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi 
parendamisse ning pikaajalise konkurentsivõime kasvu. 
Kaugküttega seonduvalt on Eesti energiamajanduse arengukava üldeesmärgi täitmine aastal 
2030 on iseloomustatav alljärgnevate tulemuste kaudu:   

 toimib vaba, toetusteta ja avatud kütuse- ja elektriturg;  gaasiturul on toimunud oluline 
turukontsentratsiooni vähenemine, säilitatud on kaugküttesüsteemid piirkondades, kus 
need on kestlikud ja võimelised pakkuma tarbijatele soodsaid ja keskkonnanõudeid 
arvestavaid energialahendusi; 

 80% Eestis toodetud soojusest toodetakse taastuvate energiaallikate baasil, kohalike 
energiaallikate olulisust soojuse tootmisel suurendab veelgi turvas. Eesmärk 
saavutatakse  valdavalt turupõhiselt;   

 rekonstrueerimisega on suurenenud hoonete energiatõhusus (väikeelamutest 40% = C 
või D energiatõhususe klass; korterelamutest 50% = C; mitteelamud 20% = C);  

 uued hooned vastavad liginullenergia hoone energiatõhususarvu väärtusele.   

Arvestades energiatarbimise võimalikku kujunemist tulevikus, keskendutakse riigi 
energiapoliitika rakendamise raames energiasäästule suunatud tegevuste korraldamisele  
avaliku ja erasektori hoonetele, sest nende osakaal energia lõpptarbimises on kõige suurem 
ning energiasäästu potentsiaali on ilmselt majanduslikult kõige soodsam rakendada.   

9.2  Eesti soojusmajanduse arengu visioon  

 
Soojusmajanduses rakendatavad poliitilised valikud ja rakendatavad meetmed seavad 
eesmärgiks, et soojusmajandus on pikaajaliselt jätkusuutlik ega vaja tavapärasele majandus-
tegevusele täiendavaid investeerimis- ega tegevustoetusi. Soojust toodetakse valdavalt 
kohalikest ja taastuvatest kütustest ning kütusevabadest  energiaallikatest. Tulenevalt hoonete 
energiatõhuse investeeringutest ja soojuse tootmise efektiivsemaks muutumisest väheneb 
kütuste kasutamine soojuse tootmiseks aastaks 2050 üle 40 % võrreldes 2012. aasta tasemega. 
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Kaugküttesektor  peab muutustega kohanema ning liikuma pikemas perspektiivis vabaturu 
põhimõtete laiema rakendamise suunas. Järelevalve peab soojusmajanduse arenguid toetama 
ja sektori ees seisvaid väljakutseid arvestama. Kaugkütte regulatsioon ei tohi piirata 
majanduslikult odavamate lahenduste konkureerimist kaugküttega. 

9.3  ENMAK 2030 

 

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 üldeesmärgiks on: 
Tagada tarbijatele turupõhise hinna ning kättesaadavusega energiavarustus, mis on kooskõlas 
Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega, samas panustades Eesti 
majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise konkurentsivõime kasvu. 

Energiamajanduse arenguplaanide rakendamine  peab olema majandusliku konkurentsivõime 
poolest kõige kasulikum. Veel määrab uus kava lähtekohad taastuvenergia ja energiasäästu 
tegevuskavadele ning hoonete renoveerimise visioonile.  
 
Ülevaade  olulistest ENMAK 2030 suunistest elamumajanduse  ja kaugkütte valdkondades.  

Energiasäästu ja -tõhususe saavutamiseks panustatakse elamu- ja soojusmajandusse eelkõige 
toetuste abil. 

ENMAK eesmärkide täitmist  aastaks  2030 on kirjeldatud oodatavate tulemuste kaudu, s.h:  

 toimib vaba ja avatud kütuse- ja elektriturg;   

 säilitatud on kaugküttesüsteemid piirkondades, kus need on kestlikud ja võimelised 
pakkuma tarbijatele soodsaid ja keskkonnanõudeid arvestavaid energialahendusi; 

 valdav enamus soojusest toodetakse taastuvate energiaallikate ja turba baasil; 

 katkestuste keskmine kogukestus minutites tarbimiskoha kohta aastas ei ületa 90 minutit; 

 rekonstrueerimistega on paranenud hoonete energiatõhusus (väikeelamutest 40% = C või 
D energiatõhususarvu klass; korterelamutest 50% = C; mitteelamud 20% = C);  

 uued hooned vastavad liginull-energia hoone energiatõhususarvu väärtusele.  

Soojusettevõtjad peavad järjepidevalt panustama soojuse võimalikult efektiivsesse ja 
kulutõhusasse tootmisesse, eesmärgiga tagada tarbijale konkurentsivõimeline lõpphind.  
Säilitamaks kaugkütte konkurentsieelist lokaalkütte ees, tuleb eelkõige väikestes 
(müügimahuga alla 10 GWh aastas) võrgupiirkondades suurendada investeeringuid 
soojustrasside rekonstrueerimisse. 
Majandus-  ja  Kommunikatsiooniministeerium annab aastatel 2014–2020 mitmeid  toetusi  
energiamajanduse arendamiseks.  Olulisemad neist on: 

1.  Kaugküttemajanduse arendamine s. h:  - investeeringutoetused  soojuse tootmiseks 43 M€ 
ning soojuse edastamiseks 27,5 M€.  Taotlusi võtab vastu  ja toetusi annab välja KIK. 
Kaugküttesüsteemide rekonstrueerimise toetusi eraldatakse soojusmajanduse arengukava 
põhjal  kuni 50%  ulatuses.  

2.  Üleminek lokaalküttele seal, kus kaugküte pole jätkusuutlik 7 M€. 
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3.  Korterelamute rekonstrueerimise toetamine 102 M€.  Avalduste vastuvõtmine sellele 
meetmele lõppes 2017. a septembris seoses planeeritud raha ammendumisega.   

4.  Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus.  Toetus on suunatud füüsilisele isikule 
üksik-, kaksik-  ja ridaelamute omanikele üleminekul taastuvate energiaallikate kasutamisele. 
Avalduste vastuvõtmise tähtaeg sellele meetmele on lõppemas.   

5.  Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine. Toetus on suunatud füüsilisele isikule  enne 
1993. a. ehitatud  üksikelamute energiatõhususe parandamiseks.  Taotlusi võtab vastu ja 
toetust annab välja Kredex. 

Eeltoodud meetmed puudutavad perioodi 2014–2022.   

Järgmiste perioodide suhtes on info, et Vabariigi Valitsus on otsustanud eraldada 
lisavahendeid korterelamute renoveerimise programmi jätkamiseks.  Arvestades  Euroopa  
Liidu  energiasäästu poliitika põhimõtteid ning ENMAK 2030 suunitlust, avatakse suure 
tõenäosusega veel uusi energiasäästu meetmeid ka järgmistel perioodidel.     
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10.  MAJANDUSLIK  HINNANG  ARENGUVARIANTIDELE  

10.1  Majandusarvutustes kasutatud taustandmed  

Arvutustes on eeldatud, et soojusvarustuse sisendhindade muutused toimuvad sarnaselt 
tarbijahinna indeksi (THI) muutusega. Kaugküttes on põhiliseks kuluks kütus, antud juhul 
puiduhake. Hakke baashinnaks 2019.a on võetud 16 €/MWh (vt punkt  4.3 kaalutlusi).  
Rahandusministeerium on  prognoosinud  (vt.  punkt 5.2)  THI kasvuks   2018. aastal 2,9%  ja 
edaspidi stabiliseerumist  tasemele 2,6% aastas. 2018. aastast  alates on arvutustes THI 
väärtuseks hinnatud stabiilselt ~2,6% aastane THI tõus. 
Variantide majanduslikus hindamises on arvutatud klassikalised näitajad:  NPV,  IRR ja 
tasuvusaeg. Võrdluseks on kasutatud jätkamist senisel moel, ilma lisainvesteeringuteta.  

Näitaja  NPV (nüüdispuhasväärtus) on  tagastuvate puhasrahavoogude summa ja 
investeeringu esialgsete kulude vahe.   Liidetakse diskonteeritud rahavood ja lahutatakse 
kulud.   

Lihttasuvusaeg,   aeg   mil tagastunud rahavood saavad võrdseks esialgse investeeringuga.  

Sisemine tasuvuslävi (IRR) vastab küsimusele, kas ja kui suurt tulu saab 
investeeringuobjekti paigutatud rahalt. IRR taseme hindamisel  on arvestatud aastaks 2016. 
Konkurentsiameti poolt soojusettevõtjatele rakendatav kaalutud keskmisele kapitali hinna 
(WACC) väärtusega (vt järgnev tabel).  

 
Tabel 10.1  Keskmise kapitali hinna kujunemine aastaks 2016 (Konkurentsiamet)  
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Soojuse hinna leidmiseks lõpptarbijale on kõik senised ja tulevased kulud koondatud 
gruppidesse.  
Kulud kütustele on muutuvad kulud, millest otseselt sõltub soojusehind sõltuvalt soojuse 
tootmise ja jaotamise efektiivsusest.  
Püsikulude grupis on kõik üld-, juhtimis-, käidu- ja tootmiskulud. Seda gruppi loetakse 
suures osas muutumatuks st need kulud ei sõltu sellest, kas soojuse tootmine või tarbimine 
muutub. Siia gruppi kuulub ka tööjõukulu, kuid mööndusega, et kütuseliigi vahetamisega ja 
automatiseerimistaseme tõstmisega  võib kaasneda teenindava personali arvukus.   
Kaptalikulude grupis on varade amortisatsioon ehk regulatiivne kapitalikulu ja lubatud 
ärikasum. Selle grupi kulude suurus sõltub olemasoleva vara kulumist ja investeeringute 
tagajärjel tulevikus tekkivate varade kulumist, mis arvestatakse tulevasse soojuse hinda. 
Põhjendatud tulukuse investeeritud varadelt määrab Konkurentsiamet ja selle alusel saab 
ettevõte teenida kasumit.  
Kõigi eeltoodud kulude summa igal prognoositaval aastal jagatakse samal aastal 
prognoositava müüdava soojuse ühikute hulgaga ja saadakse tulevane soojuse hind. Saadud 
hinna võrdluses ilma säästumeetmeteta kujuneva soojuse hinnaga näitab, kas konkreetse 
stsenaariumiga kaasnev hind võimaldab pakkuda tarbijatele soojust neile talutava hinnaga.   

Kõikides variantides on eeldatud kütuste hinna muutumist sarnaselt inflatsioonile. Rahandus-
ministeeriumi prognoosi kohaselt on arvestatud iga-aastaseks THI tõusuks  2,6%.  
Kuna kaugküttesüsteemide rekonstrueerimiseks on toetusmeetmeid, siis on võimalik taotleda 
kuni 50% ulatuse toetusi. Baasvariandid ongi tehtud arvestades 50% toetusega. 
Finantseerimistingimuste mõju ilmestamiseks on tehtud ka paralleelsed arvutused ilma 
toetuseta olukorra kohta.    

10.2  Baas-stsenaarium  

 

Majandusliku hinnangu andmiseks on oluline määrata ja piiritleda kõige tõenäolisem 
arengustsenaarium, ehk baas-stsenaarium. Käesolevas arengukavas on tähelepanu keskmes 
tarbijate varustuskindlus.   

Turba alevikus on kõige olulisem amortiseerunud ja suure soojuskaoga soojusvõrgu  
asendamine.   Seepärast on baas-stsenaariumiks soojusvõrgu vanade ja 
amortiseerunud  lõikude asendamine kaasaegsel tasemel eelisoleeritud torustikega.  

Baas-stsenaariumis  ja ka alternatiivsete arendusvariantide puhul  on lähtutud  algandmetest:   
Soojuse tarbimine  
Elamute ja ettevõtete küsitlusel olid hoonete omanikud kindlad soovis jätkata kaugkütte 
teenuse tarbimist.  Küsitletud korteriühistutel polnud konkreetseid plaane lähiaastatel elamute 
komplekseks renoveerimiseks. Tõenäoliselt mõni korteriühistu vaadeldava 10 aastase perioodi  
jooksul siiski võtab ette energiakulusid vähendava rekonstrueerimise. Sellest tuleneva 
soojuskoormuse vähenemise kompenseerimiseks  tuleks  kohalikul omavalitsusel luua oma 
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asutustes võimalus sooja tarbevee tootmiseks kütteperioodil kaugkütte baasil. See meede on 
energiaallikate hinnaerinevuse tõttu valla hoonetele majanduslikult kasulik. 
 Vallavalitsusel  on lähiaastatel plaanis kooli endise ühiselamu rekonstrueerimisega luua 
munitsipaalkorterid. Selle hoone on arvestatud uue - lisanduva kaugkütte tarbijana.  
Majanduslike hinnangute baasstsenaariumi arvutamisel on aluseks võetud 2017. aasta soojuse 
müük, mis ümber arvutatuna normaalaasta kraadpäevadele on  4508 MWh aastas, millele on 
2020. aastast alates lisatud sotsiaalmaja tarbimine 280 MWh aastas. .   
Soojusvõrk ja soojuse kaod. 
Lihtsustamiseks on eeldatud, et soojusvõrgu vanade lõikude rekonstrueerimine toimub täies 
mahus 2019. aastal ning selle mõjul väheneks 2020. aasta soojusbilansis soojuskadu 2017, 
aasta 914 MWh aastas  arvutuslikule tasemele 313 MWh aastas (vt. lisa 6).  
Soojusallika  osas on baasvariandis arvestatud, et kütteperioodil toodetakse enamus soojusest  
puiduhakke katla baasil.  Väikese koormuse korral õlikatlaga toodetava soojuse kogus jääb 
püsima 2017. aasta tasemele 423 MWh/a.    
Hinnad ja nende muutused.   
 On eeldatud, et sisendkulude hindade muutused ja sellest tulenevalt ka soojuse müügihind 
kujunevad olukorras, kui rekonstrueerimist ette ei võeta aastate lõikes sarnaselt tarbijahindade 
prognoositava muutusega.   
Tarbijahinna indeksi (THI)  muutus oli Rahandusministeeriumi prognoosis 2018. a kohta 3% 
ning  ja 2019. a kohta 2,6% aastas. Aastast 2020 alates on arvutustes THI kasvuks igal aastal  
arvestatud 2,6% eelmise aasta tasemelt. 
 

Kütuse - puiduhakke energiasisalduse hinna aluseks on võetud 2017 aasta majandusaruandest 
tulenev keskmine  hind 16 EUR/MWh.  Puiduhakke hinna muutus  on ette nähtud 
proportsioonis   THI muutumisega. 

 Majanduslikud  arvutused on tehtud  kahe  arengustsenaariumi kohta: 
1)  Turba aleviku vanade soojustorustike väljavahetamine,  

2)  soojustorustiku väljavahetamisele lisaks paigaldatakse hakkekatlale suitsugaaside 
kondensaator.  

Stsenaariumite investeeringu tasuvused on toetuse olulisuse võrdlemiseks arvutatud  
eeldustel, et:  

  - meetmete realiseerimiseks saadakse toetust 50% ulatuses ja omafinantseering 
kompenseeritakse soojusvarustuse senisel moel jätkamisel kujuneva ja rekonstrueerimisjärgse 
hindade vahega ;   
  - meetmete realiseerimiseks toetust ei saada ning meetmed tuleks ellu viia 100% laenuga.   
Konkurentsiameti soojusettevõtjatele rakendatav kaalutud keskmise kapitali hind on 5,5%. 
 
Vanade soojustorustike väljavahetamise stsenaariumi kohta on tehtud lisaks arvutused 
eeldusel, et aastaks 2022 lisandub uue tarbijana Jaama tee 18 planeeritav teeninduskeskus. 
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10.3  Soojusvõrgu rekonstrueerimise tasuvus.   

 
Turba aleviku vanade soojustorustike asendamise maksumuseks on hinnatud 600 tuhat eurot.   
 Aleviku soojusvõrgu renoveerimise baas-stsenaariumi investeeringu tasuvuse arvutused on 
toodud  lisades  11,  12  ja 13.   
 
Lisas 11 on käsitletud meetme  finantseerimist  50% ulatuses toetusega ja 50% ulatuses 15 
aastase laenuga, kusjuures soojuse müügihinda investeeringu tõttu  ei tõsteta  See 
finantseerimise skeem annab rahuldava tulemuse.  Arvutuslik IRR=5,3% ja  ajaldatud tulu 
NPV  on laenuinvesteeringust veidi suurem.  Meetme lihttasuvusajaks kujuneb ~12 aastat. 
 
Lisas 12 on käsitletud 50% toetusega soojusvõrgu rekonstrueerimist eeldades  planeeritava 
Jaama tee 18 teeninduskeskuse lisandumist kaugkütte tarbijaks. Soojuse müügihind laenu 
tagasimaksmise perioodil ei muutu. Sel juhul on investeeringu tasuvus eelmisest parem.  
Arvutuslik IRR=6,4%  ja  ajaldatud tulu NPV = 386 tuhat eurot on laenu investeeringust 
suurem.  Meetme lihttasuvusajaks kujuneb ~11 aastat.   
Lisas 13 on käsitletud finantseerimist ilma toetuseta, 100% ulatuses 15 aastase laenuga.  
Eeldame, et soojuse müügihinda investeeringu tõttu ei tõsteta.  Soojusvõrgu 
rekonstrueerimine sellise finantseerimise skeemiga  ei osutu  majanduslike näitajate  IRR ja  
NPV negatiivsete näitajate tõttu otstarbekaks. Sel juhul oleks vaja soojuse hinda tõsta  

Tehtavat investeeringut soojavõrku ohustavad enim ehituse kallinemine ja soojustarbimise 
vähenemine (soojad ja lühikesed talved). Nende tegurite mõju on käsitletud lisades 16 ja 17.  

Lisas 16 käsitletud investeeringu maksumuse tõus eeldatuga võrreldes 30% võrra tähendaks 
investeeringu tasuvuse tagamiseks baasvariandiga võrreldes tarbijatele müüdava soojuse 
hinna tõusu +6 €/MWh.  Eeldades elanike sissetulekute kasvu ei tohiks selline sunnitud 
hinnatõus põhjustada veel tarbijate kaugküttest lahkumist. Vastumeetmena ehitushindade 
tõusule tuleks rakendada soojusvõrgu  ja vee- ning kanalisatsioonivõrkude koordineeritud 
rajamist samaaegselt ja võimaluse piires paralleelsetel trassidel.   

Lisas 17  on käsitletud  soojade talvede mõju investeeringu tagasimaksetele.  Kui soojuse 
müügimahud väheneksid normaastaga võrreldes  30% võrra, siis tähendaks see soojuse hinna 
sunnitud tõusu ~3 €/MWh võrra.  

10.4  Soojusvõrgu asendamine koos hakkekatlale suitsugaaside pesuriga  

 

Turba  soojusvarustuse jätkusuutlikkuse peamiseks  probleemiks on  vanade soojusvõrkude 
amortiseerumine. Katlamaja on uus ja hea efektiivsusega. On analüüsitud hakkekatla 
efektiivsuse tõstmist  suitsugaaside trakti pesuri paigaldamise tasuvust koos. soojusvõrgu 
rekonstrueerimisega.  Kondensaatori  paigaldamise ning koos sellega kaasnevate seadmetega  
maksumuseks hindasime 120 000 eurot. 
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Kahe meetme  teostamise maksumuseks on kokku 720 tuhat eurot.   

Selle stsenaariumi investeeringu tasuvuse arvutused on toodud  lisades 14 ja 15.   

Lisas 14 on käsitletud kompleksse rekonstrueerimise finantseerimist ilma toetuseta, 100% 
ulatuses 15 aastase laenuga.   
Selle finantseerimise skeemi korral pole investeering tasuv ja see ei tasuks end ka paljude 
aastate pärast, kui laenu tagasimakse ja seadmete amortisatsioon oleks ammu lõppenud.   
 
Lisas 15 on käsitletud komplekse rekonstrueerimise finantseerimist  50% ulatuses toetusega ja 
50% ulatuses 15 aastase laenuga, kusjuures soojuse müügihinda seetõttu ei tõsteta.  
Arvutuslik IRR on negatiivne  ja ajaldatud tulu on kolmandiku võrra väiksem normatiivsest 
NPV-st.  Lihttasuvusaeg oleks ~15 aastat.    
Seega otsus suitsugaaside pesuri paigaldamise otstarbekuse suhtes vajaks veel täiendavaid 
uuringuid ning kindlust, et soojuse tarbimine Turba alevikus tulevikus ei vähene.  

Kõigi variantide puhul ohustab investeeringut ja soojuse hinda kõige rohkem ehitushindade 
prognoositust suurem maksumus. Kuna lähiaastatel on Eestis oodata suuremahulisi torutööde 
mahtusid ja sellega kaasnevat hinnatõusu, siis võiks kaaluda soojatorustiku ehitamise edasi 
lükkamist 3-4 aasta võrra.   

10.5  Kaugkütte rekonstrueerimise riskid ja leevendusmeetmed: 

 

Risk  Leevendusmeede  

-  tarbijate ära langemine  - stabiilse hinnaga ja sobivate 
parameetritega soojusvarustus  
 

-  probleemid hakkepuidu kvaliteediga ja 
seonduvalt probleemid küttevee 
parameetrite tagamisega  
 

- kindlad kütuse tarnijad, kokkulepitud 
kvaliteedinõuded,  

- tarbijate soov minna hiljem üle   
lokaalküttele, ka osaliselt  

- kaugkütte piirkonna tingimuste 
uuendamine, seejuures paindliku - 
mitmekomponendilise hinna 
kehtestamine.  Võimalikult soodne 
kaugkütte hind pikemas perspektiivis  

 

 -  ehitushindade  märgatav  kasv     -  ühildada võimaluste piires soojatorustiku ja  vee- 

    lähiaastatel                                        ja kanalisatsiooni võrkude rekonstrueerimised, mis 
         võimaldaks säästu kaeve- ja katete taastamise osas.   
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11.  JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD   

11.1  Turba aleviku soojusvarustuse iseloomulikud näitajad:  

 Aleviku soojusvarustusega tegeleb ja selle eest vastutab ettevõte N.R. Energy OÜ, kelle 
omanduses on nii katlamaja kui ka soojusvõrk; 

 Ettevõtte varasema arenduse tulemusena töötab katlamaja automaatses režiimis.  

  Katlamajas on 2 erineval kütusel töötavat katelt millega on tagatud soojuse tootmise 
piisav varustuskindlus.  

 Põhiline osa soojust toodetakse hakkekatlaga,  õlikatel töötab  madalatel koormustel ja  
on reserviks. Katelde seisukord on hea.   

 Kaugkütte süsteem töötab vaid kütteperioodil. Varem tarniti tehasele "Küteks" soojust ka 
suvel, mis on ühendatud  muust soojavõrgust eraldatud torustikuga.  Soojuskaod trassides 
on viimastel aastatel olnud ~ 18% piires, mis ületab nõutavat 15% taset.  

 Põhilisteks tarbijateks on kortermajad. Tarbijad hindavad  soojusvarustust üldjoontes 
rahuldavaks. Soojuse tarbimine on normaalaasta tingimustele üleviiduna üsna stabiilne.  

Peamine Turba kaugkütte probleem on vana, möödunud sajandi 70.-ndatel rajatud 
soojusvõrgu amortiseerumine, (mis võib lähikümnendil saada kriitiliseks) ja suur soojakadu.  

50% toetuse saamisel ja pikaajalise keskmise kliimanäitajatega oleks investeering 
soojusvõrkude rekonstrueerimisse ka investeerija vaatevinklist võimalik ilma seejuures 
soojuse müügihinda tõstmata. Mitme järjestikuse lühikese ja suhteliselt pehme talve korral on 
vaja laenu tagasimakse tagamiseks soojuse hinda tõsta. Kui kompenseerimiseks tuleks ka  
hinda tõsta, peaks see olema tarbijatele talutavas määras.  

Turba  aleviku kaugkütte süsteemi efektiivsuse näitajad saavad pärast rekonstrueerimist 
paremad teiste sarnaste tarbimismahuga alevike keskmisega. Katlamaja on heas tehnilises 
seisukorras, tarbijad on soojusvarustusega üldiselt rahul ning tarbijate äralangemine pole 
tõenäoline. Pigem võib loota uute kaugkütte tarbijate lisandumist.     
Kokkuvõtteks:  Turba aleviku puhul pole põhjust kahelda kaugkütte jätkusuutlikkuses 
ning meetmed selle efektiivsuse parandamiseks on igati põhjendatud.  
 
Kuna praegune rekonstrueerimistoetuste kasutamise periood on piiratud, (tõenäoliselt lõpeb 
2022. või 2023. aastal), siis soovitame soojusettevõttel esitada KIK-ile toetuse taotlus 2019. 
või 2020. aastal ning soojusvõrgud rekonstrueerida 2021. ja 2022. aastate  suveperioodidel. 
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11.2  Soojusmajanduse arengu vajadus, võimalused ja teostatavus  

Energiasäästu meetmeid on võimalik rakendada igal tasemel: nii energia tootja tasemel, 
energia transportimisel tarbijani kui ka lõpptarbija juures.   

Olemasolevate katelde ja abiseadmete tehniline tase  ja seisukord ei eelda otseselt nende 
väljavahetamist lähema  10 aasta jooksul.  

Tarbijate varustuskindluse tagamiseks on kõige olulisem  vanade soojustorustike asendamine 
uute eelisoleeritud torustikega.  

Mistahes arenduste jaoks, sealhulgas hoonete energiamajanduse tõhustamiseks,  soovitame  
kindlasti taotleda ENMAK 2030 raames ja muude tugifinantseerimise meetmetega avatavaid 
toetusi.  
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12.  SOOVITUSI OMAVALITSUSE ENERGIAPOLIITIKA TEOSTAMISEKS  

ENMAK 2030 mainitakse, et  tegeliku energiasäästu väljaselgitamiseks ja sellega seotud 
investeeringute, kaasaarvatud kaugküttesüsteemi investeeringute, ulatuse väljaselgitamiseks 
tuleb läbi kohaliku Soojusmajanduse auditite või arengukavade koostamise senisest oluliselt 
rohkem kaasata kohalikke omavalitsusi, kelle käes on parim teave piirkonna tuleviku 
perspektiividest.  Eesmärgiks tuleb võtta majanduslikult põhjendatud lahendus pidades silmas 
kogu kaugkütte võrgupiirkonna arenguperspektiive.  
Käesoleva soojusmajanduse arengukava koostaja on seisukohal, et  konkreetselt Turba 
alevikus on kaugküte jätkusuutlik ja edasiarendatav.   

 12.1  Soovitused  energiasäästu meetmete rakendamiseks   

 
ENMAK 2030 eesmärkide saavutamine sõltub oluliselt ka kohalike omavalitsuste  tegevusest. 
Vallavalitsusel on võimalik toetada  energiasäästu meetmeid mitmel moel: 
-  munitsipaalasutustes planeeritavate säästumeetmete realiseerimine; 
-  säästualaste  teabepäevade  korraldamine,  kutsudes  kohtadele kõrgkoolide või 
 konsultatsioonifirmade  spetsialiste;   
-  elanike motiveerimine, teavitamine ja erinevate energiasäästumeetodite tutvustamine;  
-  paremas  seisukorras  olevate  elamute energiatarbenäitude  tutvustamine ja seega 
 võrdlusmomendi loomine, näiteks kasutades valla infolehte ;   
-  kaugkütte tarbijatele iga kütteperioodi  lõpus  meelde tuletada  majasiseste püstakute 
 tasakaalustamise ja  soojussõlmede  töökorras  hoidmise olulisust.  

12.2  Soovitused arengukava rakendamisel   

Käesolev  soojusmajanduse arengukava aastateks 2018 – 2028 on mõeldud vahendiks  Turba 

aleviku soojusvarustuse planeerimisel  ja ümberkorralduste kavandamisel.   

Kui tulevasel arendajal on kava  alevikku suhteliselt  suurema energiatarbimisega hoone 
rajamiseks, siis võiks sellele asukoha valikul pöörata tähelepanu ka soojusvarustusele 
pakkudes krunti soojusmagistraali lähedusse.   
Arengukavas esitatud  erinevad  majanduslikud arvutused  annavad üldise pildi 2017. aasta 
tausta olukorras.  Soojustarbimist ja -varustust oluliselt mõjutavate arenduste ilmnemisel 
tulevikus soovitame tellida uus, põhjalikum, tasuvusarvutus,  selgitamaks  ühe  või  teise  
lahenduse otstarbekust konkreetses muutuvas situatsioonis. 

Uus analüüs peaks arvestama  selleks ajaks selgunud  infoga potentsiaalse energiatarbimise ja 
investeerimistingimuste osas ning  sisaldama vastavalt uuendatud  hinnanguid tasuvusele,  
investeeringutele ning  laenu tagasimaksetele.  Soovitav on pöörduda sõltumatute ekspertide 
poole, sest seadmete  müüjad võivad  lähtuda  soovist  müüa  oma tooteid.  

Soovitame ENMAK 2030 valguses kaasajastada kaugkütte piirkonna tehnilised näitajad.  
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13.  SOOJUSMAJANDUSE  ARENDAMISE REALISEERIMISE TEGEVUSKAVA   

TEGEVUS AEG  
K.o  soojusmajanduse arengukava arutelu tellija ja võrguettevõttega, 
seejärel avalikustamine kinnitamine.   juuni - juuli 2018  
Rekonstrueerimist vajavate soojusvõrgu lõikude trasside geodeetilise 
uuringu korraldamine.  

september - 
oktoober 2018 

Rekonstrueerimist vajavate soojusvõrgu lõikude eelprojekti 
korraldamine.  

detsember 2018 
veebruar 2019 

 Eelprojekti kooskõlastuse ja ehitusloa taotlemise protsess 
veebruar - märts 

2019 
Pöördumine KIK poole soojusvõrgu  rekonstrueerimise toetuse 
saamiseks. 

2019.,  
hiljemalt 2020. a  

Soojusvõrgu põhiprojekti koostamine ja kooskõlastamine  2019 

Ehitusloa taotlemise protsess  2020 
Soojusvõrgu rekonstrueerimise projekteerimis-, ehitushanke  
(tööprojekti staadium)  korraldamine 2020 
Omanikujärelevalve hanke korraldamine  

2020  

Soojusvõrgu lõikude rekonstrueerimise ehitustööd.   
 

2021. ja 2022.a 
küttevälistel 
perioodidel 

Vallale kuuluvates hoonetes sooja tarbevee valmistamise üleviimine 
kütteperioodi kestel elektrilt kaugküttele  2019-2020  
Korraldada kortermajadele ja teistele hoonete omanikele  sõltumatute 
nõustajate kaasabil teabekoosolekuid hoonete korrastamise 
korraldamiseks ja selleks võimalike toetuste kaasamiseks.  

igal 
kütteperioodil  

Varem kaugküttel olnud hoonete uute omanike nõustamine ja 
veenmine taasühinemisele.  pidev 
Paremas seisukorras hoonete ja rajatiste näidete tutvustamine 
kohalikus meedias elanikele ja korteriühistute juhatustele pidev 

Uurida erinevaid katla suitsugaaside puhastusmeetodeid Turba 
aleviku jaoks optimaalse lahenduse leidmiseks  2019-2023 
Positiivse tulemuse korral koostada dokumentatsioon KIK-ilt toetuse 
saamiseks suitsugaaside puhastusseadmete rajamiseks Turbas  2023-2024 
Esitada KIK-ile taotlus suitsugaaside puhastusseadmete rajamiseks 
toetuse saamiseks Turbas  2024  
Rajada Turba katlamaja suitsugaaside puhastusseade  2025-2026  
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14.  KASUTATUD ALLIKAD  

1) Saue valla arengukava 2013 - 2030 (eelnõu); 

2) Nissi valla arengukava aastateks 2012-2030;     

3)  Saue valla eelarvestrateegia 2018 - 2022;  

4)  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.05.2015 määrus nr 40 "Soojusmajanduse 
arengukava koostamise toetamise tingimused";   

5)  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.01.2016 määrus nr 3  "Kaugküttesüsteemide 
investeeringute toetamise tingimused";  

6)  www.stat.ee Riiklik statistika Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalelu ja majanduse kohta, 

7) Aleksandr Hlebnikov, doktoritöö,  The Analysis of Efficiency and Optimization of 
 District Heating Networs in Estonia, 2010;  

8)  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.06.2015 määrus nr 58 „Hoonete 
 energiatõhususe arvutamise metoodika” koos lisadega;  

9)  S. Link. Eesti väikeasulate kaugkütte tehnilis-majanduslik põhjendatus. Magistritöö. 
 Tallinna Tehnikaülikool;  
10)  N.R. Energy  OÜ-lt saadud andmed Turba kaugküttesüsteemi tehnilis-majanduslike 
näitajate kohta; 
11)  Korterelamute rekonstrueerimise tasuvus, Kalle Kuusk, SA KredEx, 2014;  

12)  Rahandusministeeriumi ja Eesti Pank avalikud andmed ja tulevikuprognoosid;  
13)  ENMAK 2030 Energiamajanduse arengukava aastani 2030;  
14)  Eesti Maaülikooli magistritöö "Aardla katlamaja suitsugaaside  kondensaatori 
 efektiivsuse näitajad"    Tartu 2014;  
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LISAD  

LISA 1   Tingimused Turba aleviku kaugküttepiirkonnas  

Vastu võetud 14.08.2009 nr 14 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, kaugkütteseaduse § 5 
lõigete 2 ja 6 ja Nissi Vallavalitsuse ettepaneku alusel. 
§ 1.  Turba aleviku kaugküttepiirkonna piirid 

 (1) Turba aleviku kaugküttepiirkond (edaspidi kaugküttepiirkond) on maa-ala, millel asuvate 
tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel, usaldusväärne, 
efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojavarustus. 
 (2) Kaugküttepiirkonna piirid on kirjeldatud määruse lisaks oleval kaardil. 
§ 2.  Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord 

 (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele 
isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise 
soojusega varustamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud erandjuhtudel. 
 (2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud võrguga 
liituma.. 
 (3) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega 
varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on: 
 1) ajutised ehitised; 
 2) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine 
seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse; 
 3) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW; 
 4) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 kW; 
 5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse võrguettevõtjast keskkonnasõbralikumaid 
kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia jne). 
 (4) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras. 
 (5) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu. 
 (6) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse alalist likvideerimist. 
 (7) Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt kaugkütteseaduses 
sätestatule. 
 (8) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel: 
 1) võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine; 
 2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise 
varustamist soojusega võrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu; 
 3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et ehitise maksimaalne soojuskoormus jääb alla 40 kW; 
 4) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama 
keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia jne). 
 (9) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse. 
 (10) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul. 
 (11) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks: 
 1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul eraldumistaotluse 
esitamisest; 
 2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste 
tarbijate varustuskindluse tagamiseks. 
 (12) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud. 
 
 



49 
 Turba aleviku soojamajanduse arengukava  2018- 2028  

         Eneko IB OÜ  töö nr 2018-04                     T. Taimistu  (volitatud soojustehnika insener) 

§ 3.  Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded 

 (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga 
ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel sõlmitud 
soojuse müügilepingule. 
 (2) Soojuse müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast väljastatav 
temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhutemperatuurist, tuule kiirusest ning 
soojusvõrgu inertsist. 
 (3) Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbija soojusseadmetes peab soojusettevõtja tagama tarbija 
soojussõlme ees rõhkude vahe vähemalt 1,0 baari. 
 (4) Soojusettevõtja peab tagama järgmiste võrguvee kvaliteedile kehtestatud normide täitmise: 

Karedus, mmol/dm3 Hõljuvained, mg/kg O2, mg/kg pH Cl, mg/kg 

<0,018 <1 <0,03 9-10 <50 

 (5) Kaugküttepiirkonnas tegutsev võrguettevõtja on kohustatud tagama soojusallikatel reservkütuse 
olemasolu. 
§ 4.  Soojuse piirhinna kooskõlastamine 

  Soojusettevõtja, kes lähtuvalt kaugkütteseadusest ei pea soojuse hinda kooskõlastama 
Konkurentsiametiga, kooskõlastab piirhinna Nissi Vallavolikogu 10.12.2003.a määruse nr 24 „Soojuse 
piirhinna kooskõlastamise kord olulist vahendit omavale soojusettevõtjale” kohaselt Nissi 
Vallavalitsusega. 
§ 5.  Soojuse müük 

 (1) Tarbija ostab soojust võrguettevõtjalt, kelle võrguga tema valduses olev tarbijapaigaldis on 
ühendatud. 
 (2) Võrguettevõtja on kohustatud oma võrgupiirkonnas müüma kõigile võrguühendust omavatele 
tarbijatele soojust vastavalt võrgu tehnilistele võimalustele 
§ 6.  Soojuse hinna muutmine 

  Soojuse hind kuulub muutmisele, kui: 
 1) teenuse müügimaht on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra; 
 2) soojusettevõtte rekonstrueerimise tulemusena või muudel põhjustel on oluliselt muutunud 
tehnoloogilised protsessid; 
 3) kütte või teenuse hinda mõjutavad riiklikult reguleeritavad hinnad, maksud, tariifid või muud 
maksed on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra. 
§ 7.  Soojusettevõtja arenduskohustus 

 (1) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende 
efektiivsust, et oleks tagatud kõigis tema võrgupiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku 
ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine. 
 (2) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku põhjendatuse korral 
kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate 
tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust. 
§ 8.  Lõppsätted 

 (1) Määrus avalikustada elektroonilises Riigi Teatajas. 
 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. 

Juhan Särgava 
Nissi Vallavolikogu esimees 
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Lisa 2  Turba kaugküttesüsteemi ühendatud hoonete soojustarbimised normaalaastal  

 

Soojustarbijad, aadress 

2017. aasta 
tegelik tarbimine 

MWh/a 

Osakaal kogu 
tarbimisest % 

Normaalaastale 
taandatud tarbi-
mine  MWh/a 

Tarbimis-
võimsus  kW 

Korterelamud        

Lille 13 145,3 3,7%                  165,4    65 

Lille 11 130,4 3,3%                  148,5    65 

Lille 12 115,0 2,9%                  131,0    55 

Metsa 3 417,1 10,5%                  475,0    200 

Metsa 4 419,3 10,6%                  477,4    200 

Aia 2 388,4 9,8%                  442,2    180 

Pargi 1 375,8 9,5%                  427,9    180 

Pargi 3 371,2 9,4%                  422,7    180 

Pargi 5 458,2 11,6%                  521,7    210 

Tööstuse 25 25,7 0,6%                   29,3    25 

KORTERMAJAD  KOKKU 2846,2 71,9%                 3 241    1360 

VALLA   ASUTUSED         

Kool  Tööstuse 12 388,0 9,8%                  441,8    190 

Lastepäevakodu Tööstuse 29 250,8 6,3%                  285,6    100 

Trollid+post  Tööstuse 1 62,8 1,6%                   71,5    30 

Vallale kuuluvad hooned KOKKU 701,6 17,7%                    799    320 

ETTEVÕTTED         
AS Küteks,  Tehase 2 411,1 10,4%                  468,1    400 

Eesti Motosp. Muuseum,  
Tööstuse 3 0,0 0,0%                      -      300 

ETTEVÕTTED  KOKKU 411,1 10,4%                    468    700 
  

 
KÕIK TARBIJAD KOKKU  3959 100% 4508 2380 
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LISA  3  Elamute olukord energiasäästu osas 

 

  Tabel   Säästumeetmete olukord kortermajades   

 

 Kaugküttel elamud 
aadress       energiaklass 

Korterite 
arv  

Suletud 
neto pind  
m²  

Lisasoojustatud 
Otsasein    Fassaad 

Aknaid   ~ 
vahetatud % 

Pargi 1                    E  55 3483 ja ~ 1/3  80 
Pargi 3                    E        53 3495 ja ~ 1/3 75 
Metsa 3                   D   59 4164 ja ei 65 
Tööstuse 25            E 8 412 ei ei 40 

Pargi  5                    - 
60 4070 

ja 
Idas   ja  

läänes  ei 
60 
 

Metsa 4                    E 59 4164 ei ei 55 
Aia 2                        - 60 4164 ja ei 60 
Lille  11                   - 18 1118 ja ei 85 
Lille  12                   - 12 823 ei ei 50 
Lille 13                    - 18 1107 ei ei 80 
         KOKKU 402 27 000 

  
Kaugküttest tulevikus huvitatud, praegu lokaalküttel elamud 

     Aadress 
Korterite 

arv 
Suletud  
pind  m² ots fassaad 

Aknaid   ~ 
vahetatud % 

Tööstuse 19    En.-audit  8 500 ei ei 85 
Tööstuse  21             - 8 677 ja ja 90 
Tööstuse 4                - 10 355 ei ei 60 
Tööstuse 6                - 7 456 ja ja 60 
Tööstuse 8                -  8 494 ja ja 60 
Tööstuse 10              -  8 519 ei ei 30 
         KOKKU 49 3 000 
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Lisa 4  Turba olemasoleva soojusvõrgu iseloomustus  

Sõlmpunktide tähistus ja trassilõikude parameetrid  on võetud Riia ettevõtte BELSS poolt 
N.R. Energy OÜ tellimisel 2014.a koostatud soojustrasside skeemist, vt. Lisa 9  
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 Lisa 5    Ettepanek Turba  soojusvõrgu rekonstrueerimiseks  

 
Turba  aleviku soojustrasside rekonstrueerimise mahud ja maksumused  

IDAPOOLNE HARU DN Pikkus (m) 

maksumus 
tuh EUR 

H0 - H5 200 195 76 

H5 - H7 150 120 50 

H7 - Pargi 5  125 65 26 

H7 -H8 125 38 15 

H8 - H10 125 43 17 

H10 - H11 100 110 30 

H11 - Aia 2 100 38 10 

H11 -Tööstuse 29 65 80 16 

H5 - H4 65 260 52 

H1 - Tööstuse 1 32 160 29 

H7 -H9 125 45 17 

H7 - H14  100 170 52 

H14 - Tööstuse 12  100 90 28 

H14 - Tööstuse harud 32 220 40 

IDAPOOLSE HARU TRASSID KOKKU  1636 457 

        
LÄÄNEPOOLNE HARU        

H0 - H13 100 205 65 

H13 - Metsa 4 100 108 33 

Metsa 4 - Metsa 3 80 105 24 

H13 - Haru Lille 12 65 30 6 

Sisendid Lille 11,  12 ja  13 32 80 15 

LÄÄNEPOOLSE HARU TRASSID KOKKU  528 143 

REKONSTRUEERITAVAD SOOJUSTRASSID KOKKU    2164 600 
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Lisa 6    Soojuskaod torustikes peale rekonstrueerimist   

 
 
Soojuskadu  peale Turba soojustrasside rekonstrueerimist   

DN L erikadu W/mC dt tunde MWh/a   
200 195 0,38 52 5400 41,6   
150 120 0,35 52 5400 23,6   
125 191 0,33 52 5400 36   
100 721 0,28 52 5400 113,4   
80 105 0,2 52 5400 11,8   
65 330 0,2 52 5400 37,1   
32 502 0,14 52 5400 31,6   

2164 KOKKU  SOOJAKADU 295   
  Perspektiivselt lisanduvate tarbijatega seoses lisandub soojusvõrku   

DN L erikadu W/mC dt tunde  MWh/a   
32 100 0,14 52 5400 7,9   
80 170 0,2 52 5400 19,1   
80 190 0,2 52 5400 21,3   
50 140 0,18 52 5400 14,2   

600 m       KOKKU lisandub  kadu 62   
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  Lisa 7   Soojuse müük 2016. aastal (MWh) 

 
Soojustarbijad  jaan veebr märts apr mai 

juuni-
sept  okt nov dets 

Aasta müük 
(MWh) 

 
KORTERMAJAD   

          
 

Lille 13 26,92 14,61 15,17 10,36 0,25 2,07 15,70 21,30 22,00 128,4 

 
Lille 11 27,46 18,24 18,98 12,00 0 0 16,61 18,83 19,98 132,1 

 
Lille 12 22,89 15,66 15,23 10,23 0,33 0 13,61 18,62 18,00 114,6 

 
Metsa 3 89,61 55,07 58,94 40,10 0 17,33 62,22 80,44 65,59 469,3 

 
Metsa 4 83,95 54,58 58,79 38,48 0,70 6,48 46,75 59,70 64,00 413,4 

 
Aia 2 82,53 54,33 55,04 39,65 1,31 9,04 43,83 56,46 59,52 401,7 

 
Pargi 1 82,19 53,21 53,58 38,77 0 4,81 42,02 54,71 54,99 384,3 

 
Pargi 3 81,32 50,50 53,87 38,07 0 4,14 43,14 54,84 56,17 382,1 

 
Pargi 5 90,64 59,13 65,28 41,08 0 0 57,19 65,57 68,32 447,2 

 
Tööstuse 25 5,32 3,35 3,55 2,56 0 0 2,41 4,06 4,35 25,6 

 
KORTERMAJAD  KOKKU 

 
2898,6 

   
 

VALLA   ASUTUSED 
  

 
Kool  Tööstuse 12 72,35 43,10 46,24 38,75 2,41 0,12 36,61 52,93 43,88 336,4 

 
Lastepäevakodu Tööstuse 29 51,95 35,66 33,41 24,05 2,26 10,96 22,87 34,30 35,78 251,2 

 
Trollid+post  Tööstuse 1 11,12 8,39 9,28 7,03 2,14 0 9,83 7,50 8,75 64,0 

 
Vallale kuuluvad hooned KOKKU   

       
651,7 

           
 

ETTEVÕTTED 
  

 
AS Küteks,  Tehase 2 38,41 26,08 26,64 18,87 8,66 29,19 20,50 33,60 35,65 237,6 

 

Eesti Motosp. Muuseum,  
Tööstuse 3 0,00 0,00 5,65 22,26 14,06 67,91 2,66 1,07 0,00 113,6 

 
ETTEVÕTTED  KOKKU 

         
351,2 

            
 

KÕIK TARBIJAD KOKKU  
         

3902 
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  Lisa 8   Soojuse müük 2017. aastal (MWh) 

 
Soojustarbijad  jaan veebr märts apr mai 

juuni-
sept  okt nov dets 

Aasta müük 
(MWh) 

 
KORTERMAJAD   

          
 

Lille 13 21,00 22,00 20,00 16,00 4,47 0      18,4        20,0        23,4   145,3 

 
Lille 11 22,26 21,06 18,32 14,24 4,06 0      14,4        16,5        19,6   130,4 

 
Lille 12 19,00 18,00 17,00 14,00 4,91 0      12,1        14,0        16,0   115,0 

 
Metsa 3 70,55 59,82 60,90 58,90 10,92 0      40,8        59,0        56,3   417,1 

 
Metsa 4 70,00 65,00 58,00 49,00 19,13 0      46,3        51,3        60,6   419,3 

 
Aia 2 69,25 63,56 54,41 42,01 18,60 0      31,4        47,9        61,2   388,4 

 
Pargi 1 64,61 57,06 54,13 39,70 13,44 0      39,3        53,3        54,3   375,8 

 
Pargi 3 65,45 55,98 54,62 40,43 13,91 0      38,1        52,2        50,5   371,2 

 
Pargi 5 76,96 71,93 64,81 48,97 7,05 0      53,8        61,4        73,2   458,2 

 
Tööstuse 25 4,35 3,74 3,97 3,25 1,26 0        2,2          3,3          3,6   25,7 

 
KORTERMAJAD  KOKKU 

 
2846,2 

   
 

VALLA   ASUTUSED 
  

 
Kool  Tööstuse 12 82,13 58,54 55,33 39,49 19,35 0      37,4        47,8        48,0   388,0 

 
Lastepäevakodu Tööstuse 29 43,97 39,11 38,94 24,09 14,00 0,48      22,1        35,5        32,6   250,8 

 
Trollid+post  Tööstuse 1 9,91 9,60 8,92 8,01 3,40 0      6,19        7,54        9,24   62,8 

 
Vallale kuuluvad hooned KOKKU 

        
701,6 

           
 

ETTEVÕTTED 

  
 

AS Küteks,  Tehase 2 36,65 36,70 55,36 35,21 25,50 74,20      40,3        53,8        53,3   411,1 

 

Eesti Motosp. Muuseum,  
Tööstuse 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
ETTEVÕTTED  KOKKU 

         
411,1 

            
 

KÕIK TARBIJAD KOKKU  
         

3959 
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  Lisa 9   Soojustrasside skeem  2014  
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  Lisa 10   Ettepanek soojustrasside muutmiseks   
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  Lisa 11  Turba  soojusvõrgu renoveerimine 50%  toetusega ja  15 a laenuga  Soojuse müügihind  muutub vastavalt THI muutusega  
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 Lisa 12  Turba  soojusvõrgu renoveerimine koos persp.  uue liitujaga 50%  toetusega, 15 a laenuga      Soojuse müügihind  muutub vastavalt THI muutusega  
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 Lisa 13  Turba  soojusvõrgu renoveerimine  ilma toetuseta ja  15 a laenuga  Soojuse müügihind  muutub vastavalt THI muutusega  
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 Lisa 14  Soojusvõrgu renoveerimine  ja suitsugaaside pesur ilma toetuseta, 15 a laenuga     Soojuse müügihind  muutub vastavalt THI muutusega  
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 Lisa 15  Turba  soojusvõrgu renoveerimine  ja suitsugaaside pesur 50%  toetusega 15 a laenuga    Soojuse müügihind  muutub vastavalt THI muutusega  
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 Lisa 16  Turba  soojusvõrgu renoveerimine toetuse ja 15 a laenuga.  Ehituse maksumus kallineb 30%.   Soojuse müügihind tõuseb +6 €/MWh võrra     
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 Lisa 17  Turba  soojusvõrgu renoveerimine toetuse ja 15 a laenuga.  Soojuse müük väheneb  30% (soojad talved) .   Soojuse müügihind tõuseb +3 €/MWh võrra     
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 Lisa 18  Seadmete paiknemine Turba  katlamajas  
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 Lisa 19 Turba  katlamaja põhimõtteline skeem 
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  Lisa 20        Illustreerivad fotod  

 
Katlamaja  sisevaade 
 

 

 
Soojustrass Lille 11 ja Metsa 4 vahel  
 

 
Soojustrass  Lille 13  suunas  

Katlamaja välisvaade  
 

 
Kooli  soojussõlm  

 
 Koolihoone  

  
Kooli võimla 
 

 
Tehas "Küteks" soojussõlm  

 


