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Eessõna 
 

Käesoleva Jõelähtme valla Loo aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 

koostamise aluseks on ÅF-Consulting AS ja Jõelähtme Vallavalitsuse vahel sõlmitud 

töövõtuleping nr ENE1517/nr 2-20.7/29. Arengukava tehnilised nõuded on määratud 

Majandus- ja Taristuministri Määrusega Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise 

tingimused; §10 Nõuded soojusmajanduse arengukavale. Aruandes analüüsitakse tellijalt ja 

Adven Eesti AS-lt saadud ning kohapeal kogutud andmete alusel Loo aleviku kaugkütte-

piirkonna soojustarbimist ja võimalusi selle arendamiseks aastatel 2015-2025.  

Käesolev aruanne annab ülevaate Loo aleviku katlamaja ja kaugküttevõrkude tööst ning 

soojusenergia tarbimisest, analüüsib võimalusi soojuse tarbimise vähendamiseks ja säästliku-

maks kasutamiseks ning teeb ettepanekud kaugküttevõrkude ja katlamaja renoveerimiseks ning 

taastuvkütuse kasutuselevõtmiseks. 

Töö tegemisel kasutas konsultant Jõelähtme vallalt ja Adven Eesti AS saadud andmeid ning 

kirjandusest, seadusandlusest, avalikest dokumentidest, arendustöödest ja internetist kogutud 

täiendavat informatsiooni ning on kasutatud andmeid konsultandi varasematest töödest. 

Saadud andmete analüüsi, tehniliste- ja majandushinnangute põhjal on koostatud käesolev 

aruanne. 

Käesoleva töö aruanne on vormistatud 72 lehel. Aruanne sisaldab 42 joonist 34 tabelit ja 8 lisa. 

Käesoleva arengukava koostas vanemkonsultant, volitatud soojustehnikainsener Eimar 

Jõgisu, kinnitas volitatud soojustehnikainsener PhD Jüri Kleesmaa. 

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

 

Jõelähtme valla Loo aleviku kaugkütte soojusvõrk asub aleviku korterelamute ja eramute 

piirkonnas. Teistel ettevõtetel (Lindström, Lunden) on üksikuid, oma tootmise tarvis rajatud 

katlamajasid. Vastavalt tööülesandele käsitleb käesolev töö vaid Loo aleviku kaugküttevõrgu 

tööd.  

Loo aleviku kaugkütte katlamaja ja kaugküttevõrku käitab Adven Eesti AS. Konteinerkatla-

majas Vibeliku tee 19f on kaks katelt: Saarinen TF IS-2MW-10-120 võimsusega 2,0 MW ja 

Buderus Loos UT-M 34 võimsusega 5,2 MW. Kateldel on paigaldatud maagaasi põletid 

Weishaupt. 

Loo aleviku kaugküttevõrgu keskmine vanus on 29 aastat. Kaugküttevõrk koosneb kolmest 

osast: põhivõrk pikkusega 3,32 km ning boilerjaamade Spordi tee 3 ja Pärna tn 1A sekundaar-

võrk pikkusega vastavalt 0,52 km ja 1,19 km. Kaugkütte põhivõrgu keskmine vanus on 

26 aastat. 45% põhivõrgust on eelisoleeritud torustik, mis on rajatud või renoveeritud viimase 

15 aasta jooksul. Boilerjaamade sekundaarvõrgud on neljatorulised vanad maa-alused kanalis 

või maapealsed torustikud vanusega 30÷38 aastat.  

Kaugkütte põhivõrgu tarbimiskoormus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on 2,5 MWh/m, 

lisavee kulu kuni 5-10 m3/kuus ja viimase aasta suhteline soojuskadu 18,6%. Boilerjaamade 

järgsete sekundaarvõrkude tarbimiskoormus on väga madal 0,3÷0,4 MWh/m ja suhteline 

soojuskadu väga kõrge 50÷65%. Eriti madal on boilerjaamade järgsete sooja vee võrkude 

tarbimiskoormus: 0,1÷0,05 MWh/m ja soojuskadu 85÷90%. Kokku on kaugküttevõrgu 

suhteline soojuskadu 22,8%. Viimastel aastatel on soojuskadu vähenenud. 

Kaugküttevõrgu põhivõrgu tarbijate arvestuslik soojuskoormus on tellija andmetel 8,8 MW, 

tegelik keskmine ööpäevane soojuskoormus viimastel aastatel on olnud kuni 3,2 MW. Uute 

soojustarbijatena näeb vald ette Kuusiku teel uute kortermajade ehitamise ja kooli juurde-

ehituse. Olemasolevast tarbimisest, säästmisest soojuse tarbimisel ja võimalikest uutest 

tarbijatest lähtume ka katlamaja töö planeerimisel. 

Normaalaastale taandatud 2014. aasta soojuse tarbimine oli 8 000 MWh ja katlamaja soojuse 

toodang 10 250 MWh aastas. Hoonete soojustamisega soojuse tarbimine väheneb, kuid uute 

tarbijate lisandumisel suureneb. Nende asjaoludega arvestame soojusvarustuse edasisel 

planeerimisel. 2017 aasta prognoositav soojuse tarbimine on 7600 MWh ja katlamaja toodang 

9800 MWh, mis on aluseks edasisel planeerimisel.  

Konkurentsiameti poolt Loo aleviku kaugkütte tarbijatele 3.juunil 2015. a kinnitatud soojuse 

piirhind on 75,30 €/MWh. Soojuse tegelik müügihind sõltub maagaasi hinnast ja korrigee-

ritakse igakuiselt vastavalt maagaasi hinna muutumisele. Kuna lähikuudel maagaasi hind 

langeb, muutub soojus tarbijatele odavamaks. 

Loo aleviku kaugkütte põhivõrgu piirkonnas on heas korras kompaktne soojusvõrk. Selles piir-

konnas pole otstarbekas üle minna alternatiivsele kütteviisile. Otstarbekas on jätkata kaug-

küttevõrguga ja leida võimalusi soojuse tarbimise koguste stabiliseerimiseks ja soojuse hinna 

vähendamiseks. Boilerjaamade sekundaarvõrgud pole jätkusuutlikud ja eramajade soojus-

varustuseks tuleb leida sobivam tehniline lahendus. Oluline on, et kõik kaugküttepiirkonda 

jäävad korterelamud ja ühiskondlikud hooned hakkavad kasutama soojust kaugküttevõrgust. 

Praeguste soojuskoormuste juures on tehniliselt otstarbekaim lahend rajada ühe katlaga 

2,0 MW võimsusega hakkpuidul töötav katlamaja. See võimaldab 80-85% vajalikust soojusest 
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toota kasutades kütuseks hakkpuitu. Kui arvestada soojuse tarbimise vähenemist ja boiler-

jaamade kaudu soojust saavate eramute võimalikku eraldumist kaugküttevõrgust, on ots-

tarbekas rajada hakkpuidu katlamaja kas kahe 1,0 MW katlaga või ühe 1,5 MW katlaga. 

Tipukoormuse katmiseks kasutatakse olemasolevat maagaasil töötavat katlamaja.  

Boilerjaamade sekundaarvõrgud on ebaökonoomsed ja nende edasiarendamine ja renovee-

rimine pole otstarbekas. Kasulikum on eramajade soojusvarustuses üle minna kohalikule 

küttele kasutades soojuspumpasid või rajades maagaasi torustiku ja paigaldades eramutesse 

väikekatlad. 

Praeguste kütuste hindade juures minnes üle hakkpuidu kasutamisele kütusena ning võimaliku 

KIK-i investeeringu toetusega 30-50% on võimalik soojuse hind 65 ÷ 68 €/MWh. Sellega 

odavneb soojus 10÷20%. 

Hakkpuidu katlamaja on võimalik rajada olemasoleva katlamaja kõrvale. Katlamaja kütuse 

ladu on sobiv rajada liikuva põrandaga kinnine ladu mahuga kolme ööpäeva varu.  

Hakkpuidu katlamaja tuleb rajada täisautomaatne ja uue katlamaja juhtimissüsteemid siduda 

olemasoleva katlamaja juhtimissüsteemidega. 

Soojuse hind on tundlik maagaasi ja hakkpuidu hinna suhtes ja jääb sõltuma maagaasi ja 

hakkpuidu hinnast. Hakkpuidu kasutuselevõtmisel on hinnatundlikkus kütuse hinnast väiksem, 

kui vaid maagaasi kütusena kasutades. Kuid ka hakkpuidu katlamaja rajamisel on soojuse hind 

tundlik soojuse tootmismahu, samuti investeeringu suuruse ja sellest kui suure osa kütusest 

katame hakkpuiduga.  

Jõelähtme vallal toetada Adveni vajaliku dokumentatsiooni vormistamisel taastuvenergia 

kasutuselevõtmist katlamajas. Vallal abistada korteriühistuid asjaajamisel, dokumentatsiooni 

vormistamisel ja nõustamisel hoonete energiauditite ja energiamärgiste tegemisel, 

renoveerimisel ning soojustamisel, samuti abistada eramute valdajaid administratiivselt asja-

ajamisel üleminekul kohalikule soojaveevarustusele ja kohtküttele. Teavitada korteriühistuid 

ja eramute valdajaid võimalustest energia säästmisel ja uute kütteviiside kasutuselevõtmisel 
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1. Jõelähtme valla üldiseloomustus 

1.1. Sotsiaalmajanduslik areng 

Jõelähtme vald asub Ida-Harjumaal. Vald piirneb põhjast 42 km ulatuses Soome lahega. Pikk 

rannajoon on kääruline, seda liigendab mitu poolsaart (Tahkumäe ja Koljunuki neem, Ihasalu 

ja Kaberneeme poolsaar) ja Soome lahe väikelahte (Muuga, Ihasalu, Kaberneeme ja Kolga). 

Valda kuuluvad ka mitmed väikesaared. Suuremad neist on Rammu (102,6 ha), Koipsi (34,3 

ha) ja Rohusi (12,5 ha). 

 

Joonis 1.1. Jõelähtme vald 

Idas piirneb Jõelähtme vald 18 km ulatuses Kuusalu vallaga; kagus 8 km ulatuses Anija 

vallaga; lõunas 20 km ulatuses Raasiku vallaga; edelas 8 km ulatuses Rae vallaga; läänes 3 km 

ulatuses Tallinna linnaga, 1 km ulatuses Viimsi vallaga ja 22 km ulatuses Maardu linnaga. 

Jõelähtme valla territooriumil voolab Jõelähtme jõgi (kogupikkusega 46 km), mis ühineb 3 km 

enne Ihasalu lahte suubumist Jägala jõega (97 km). Idas on valla piiriks Pirita jõgi (105 km). 

Jõelähtme valla pindala on 210,8 km2. 2015. aasta 1. jaanuari seisuga elab vallas 6146 inimest. 

Valla elanike arv on viimasel kümnendil kasvanud ca 2% aastas. Asustustihedus on 27 elanikku 

1 km2 kohta. Vallamaja asub Jõelähtme külas vana postijaama ja meierei hoonetes. 

Jõelähtme vallas on 34 küla ja kaks alevikku: ligi 2000 elanikuga Loo alevik ja 750 elanikuga 

Kostivere alevik. Jõelähtme valla elanikkond, eeskätt Tallinnaga piirnevatel aladel on 

keskmisest nooremad ja jõukamad. Keskmine töötasu 2014. aastal oli 1126 €. Kuna oma-

valitsuse põhiline tuluallikas on üksikisiku tulumaks, soodustab keskmisest jõukam elanikkond 

valla arengut. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnrgqaC08cCFYprcgodUHoAbQ&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Estonia_-_J%C3%B5el%C3%A4htme_vald.png&ei=tB_kVanBAYrXyQPQ9IHoBg&psig=AFQjCNHMevAdiBeud5zjf-lPUyCDbYw4Aw&ust=1441099982648755
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Valda läbib Eesti tähtsaim Lääne-Ida suunaline ühendustee: Tallinn-Narva maantee ning 

Jägalast hargneb Tallinn–Käravete-Tartu ehk Piibe maantee. Valla lõunapiirile jääb Tallinn-

Narva raudtee. 

2012. a seisuga on Jõelähtme vallas registreeritud 383 äriühingut. Nüüdseks on nende arv 

suurenenud. Osaliselt jääb valla territooriumile Muuga sadam. Väikesadamad on Kaberneemes 

ja Neemes. Valla territooriumil asuvad Väo paekarjäärid ja vanad Maardu fosforiidi karjäärid. 

Vanades fosforiidikarjäärides on Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (Tallinna Prügila).  

 

Jõelähtme vallas Jägala jõel asub Eesti suurim hüdroelektrijaam: 2002. aastal taas käivitatud 

1,2 MW võimsusega Linnamäe HEJ ja Jägala joa lähedal 2010. aastast töötav Jägala HEJ. 

Jõelähtme valla territooriumile Muuga sadama piirkonda on planeeritud 500 MW võimsusega 

pumphüdroelektrijaama rajamine. Jõelähtme vallas Loo piirkonnas asub ka Tallinna maa-

gaasiga varustav tsentraalne regulaatorjaam koos mõõteseadmetega. 

 

Vallas on 3 kooli: 418 õpilasega Loo Keskkool, 125 õpilasega Kostivere Kool ja 31 õpilasega 

(neist 12 esimeses klassis) Neeme Kool. Lasteaiad on Lool, Kostiveres ja Neemes. Loo 

alevikus on spordihoone koos ujulaga. Lisaks õpib Jõelähtme valla lapsi teistes lähipiirkonna 

koolides, eelkõige Kuusalu gümnaasiumis ja Tallinna koolides. Jõelähtme vallas Manniva 

külas asub Eesti üks suuremaid golfiväljakuid. 

 

Jõelähtme vald on rikas mitmesuguste arheoloogiliste ja ajalooliste kinnismuististe ning 

kaitstavate loodusobjektide poolest. Sealsed põliskülad on säilitanud oma arhailise miljöö. 

Jõelähtme valla muistsel kultuurmaastikul on moodustatud Rebala muinsuskaitseala. Rebala 

muuseum asub Jõelähtme külas Tallinna–Narva maantee ääres. Ühtekokku on Jõelähtme vallas 

muinsuskaitse alla võetud 347 arheoloogia-, 34 arhitektuuri-, 22 kunsti- ja 5 ajaloomälestist. 

Looduse kaitsealadest asuvad vallas Kostivere ja Ubari maastikukaitseala, suurem osa Kolga 

lahe ja väike osa Pirita jõeoru maastikukaitsealast ning Ülgase-Saviranna hoiuala. 

Jõelähtme valla tegevus on tihedalt seotud Tallinnaga. Paljud Jõelähtme valla elanikud 

töötavad Tallinnas ja nende lapsed õpivad Tallinna koolides. Mitmete Jõelähtme valla 

ettevõtete töötajad elavad Tallinnas.  

 

1.2. Jõelähtme valla soojusvarustus 

Jõelähtme vallas on kaks kohalikku kaugküttevõrku: Lool ja Kostiveres. Kaugküttevõrgud 

paiknevad alevike korterelamute piirkonnas varustades soojusega ühiskondlikke hooneid ja 

korterelamuid ning ka individuaalelamuid. Gaasikütusel töötavaid katlamaju ja kaugküttevõrke 

käitab Adven Eesti AS. Käesoleva töö põhiülesandeks on käsitleda Jõelähtme valla Loo aleviku 

kaugkütte soojusvarustuse tööd. 

 

Lisaks on Jõelähtme vallas mitmetel ettevõtetel oma soojusvarustuse süsteemid ja kohalikud 

katlamajad. Enamik neist kasutab kütuseks maagaasi ja katlamaju käitavad soojust tarbiv 

ettevõte ise või kinnisvarafirma. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse Jõelähtme Prügilast 

saadavat biogaasi kasutab kütusena OÜ Tallinna Prügilagaas 1,9 MW elektrilise võimsusega 

gaasimootoritega koostootmisjaam. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oaVdI36XS5k


Jõelähtme valla Loo aleviku kaugküttepiirkonna 

soojusmajanduse arengukava 2015 - 2025 

9 

 

Ettevõtetele kuuluvate katlamajade käitamine on täielikult eraettevõtete majandustegevus ja 

Jõelähtme vallal ei ole vajadust ega kohustust tegeleda eraettevõtete soojusvarustuse küsi-

mustega. Kuna see ei olnud käesoleva töö ülesandeks pole eraettevõtete katlamajade ja 

soojusvarustuse küsimusi käesoleva töö mahus käsitletud. 

 

Mitmed Jõelähtme valla väikekatlamajad kasutavad kütusena maagaasi. Jõelähtme valda läbib 

Eesti maagaasi peatorustik, mis varustab maagaasiga Tallinna. Pearegulaatorjaam asub Loo 

aleviku lähedal. Välja on arendatud kohalik maagaasi võrk mis võimaldab maagaasi kasutada 

kohalikel ettevõtetel.   

 

Vastavalt Jõelähtme valla tööülesandele on käesoleva töö eesmärgiks käsitleda Loo aleviku 

kaugküttepiirkonna soojusvarustust. Teised Jõelähtme valla soojusvarustuse küsimused ei 

kuulu selle töö mahtu ja neid selles töös ei käsitleta. Käesoleva töö tegemiseks saadud 

katlamajade ja soojusvõrkude tehnilised- ning tootmisandmed on saadud Adven Eesti AS-st. 

Võimalike uusarenduste andmed on saadud Jõelähtme vallalt. 

 

Valla tasandil korraldab valla tehnilisi küsimusi sh valla alevike soojusvarustuse küsimusi valla 

maa-, ehitus- ja keskkonnaosakond. Valla tehnilisi küsimusi sh valla soojusvarustust 

koordineerib abivallavanem.  
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2. Soojusvarustussüsteemide iseloomustus 

2.1. Loo aleviku kaugkütte katlamaja 

Loo aleviku kaugkütte tarbijaid varustab soojusega Adven Eesti AS-le (edaspidi tekstis Adven) 

kuuluv katlamaja aadressil Vibeliku 19f. Samas piirkonnas asus Tallinna Linnuvabriku 

katlamaja, mis varustas soojusega Linnuvabriku tootmishooneid ja Loo aleviku kortermajasid. 

Vana, lammutatud katlamaja piirkonda on paigaldatud kaks maagaasil töötavat 

konteinerkatlamaja (foto joonis 2.1), millistes on kaasaegsed täisautomaatsed gaasikütusel 

töötavad katlad. 

 

 
 

 

Kokku on konteinerkatlamajade võimsus 7,2 MW. Põhiseadmetena on katlamajas kaks kuuma 

vee katelt:  

 1995 aastal paigaldatud katel SaarinenTF IS-2MW-10-120 võimsusega 2 MW; 

 2007 aastal paigaldatud katel Buderus Loos UT-M 34 võimsusega 5,2 MW. 

Kateldel on Weishaupt maagaasi põletid (foto joonisel 2.2). Põhiliselt töötab 2,0 MW katel, 

mis enamiku aastast rahuldab kaugkütte tarbijate soojusvajadused. Talvel, madala välisõhu 

temperatuuri korral kasutatakse 5,2 MW võimsusega katelt. Katlamaja töötab ökonoomselt, 

katelde keskmine soojuslik kasutegur on 95%. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.1.  Loo aleviku kaugkütte konteinerkatlamajad 
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Tabel 2.1. Loo katlamaja katlad 

 

   1 2 

Katel tüüp Saarinen TF IS-2MW-10-120 Buderus Loos UT-M 34 

võimsus MW 2,0 5,2 

Max. töörõhk bar 10 10 

tegelik töörõhk bar 4 4 

keskmine kasutegur % 95% 

Põleti tüüp   Weishaupt RGMS9/1-D Weishaupt RGL70/1-B 

võimsus MW 1,0 ÷ 3,15 0,8 ÷ 7,4 

kütus liik maagaas maagaas 

kütuse mõõtmine tüüp korrektoriga gaasiarvesti 

Käikulaskmise aasta aasta                    1995                                       2007 

 

 

 

Joonis 2.2. Katel Buderus Loos põletiga Weishaupt 

Katlamajas on kaks sagedusmuunduritega varustatud kaugkütte võrgupumpa (foto joonisel 

2.3). Võrgupumpade tehnilised andmed on: 

 

KSB Etaline Z-GN 200-315/4504 tootlikkusega 274 m³/h 

Grundfos LP-80-160/146 tootlikkusega 43 m3/h 

 

Arvestades vähenenud soojuse tarbimist oli ringluspump KSB liiga suure tootlikkusega. 

Möödunud aastal paigaldati uus ringluspump Grundfos, milline on piisav soojusvõrgu tööks 

suveperioodil. 

 

Lisaveepumbaks on Wilo MHI403-1/E3-400-50-2/B tootlikkusega 4 m3/h. 
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Katlamaja on varustatud keemilise veepuhastusega tüüp Eurowater SMH 362, tootlikkusega 

3 m³/h ja 5 m3 membraanpaisupaagiga.  

 

Katlamajast väljastatava soojuse kogust mõõdetakse väljundtorustikule paigaldatud soojus-

mõõtjaga Kamstrup Multical 66c. Külastuspäeval, 12. augustil oli katlamaja soojuskoormus 

0,4 MW, mis vastab keskmisele suvisele koormusele elanike sooja vee vajaduste ja kaug-

küttevõrgu soojuskadude katmiseks. 

 

  

Joonis 2.3 Katlamaja võrgupumbad 
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2.2. Loo aleviku kaugküttevõrk 

Loo aleviku kaugküttevõrk koosneb kolmest osast.  

 Põhivõrk 

 Spordi tn 3 boilerjaam ja sekundaarvõrk 

 Pärna tn 1A boilerjaam ja sekundaarvõrk  

Kahetorulise põhivõrgu kaudu edastatakse soojust suurematele tarbijatele (kortermajad, ühis-

kondlikud hooned) ja boilerjaamadele Spordi tn 3 ja Pärna tn 1A. Boilerjaamadest edastatakse 

kütet ja sooja vett juba läbi soojusvahetite neljatorulise sekundaarvõrgu kaudu individuaal-

elamutele. Kaugküttevõrgu skeem on lisas 1. 

 

2.2.1. Kaugkütte põhivõrk 

 

Loo aleviku kaugkütte põhivõrk töötab temperatuurigraafikus 95/70°C. Põhivõrgu keskmine 

vanus on 26 aastat ja kogupikkus 3325 m. Sellest 1492 m (45%) on maa-alune kahetoruline 

eelisoleeritud torustik ja 1142 m (34,3%) maa-alune kahetoruline torustik kanalis. Katlamaja 

juures on 691 m (20,8%) maapealset torustikku. Kaugkütte olemasoleva ja käesoleval aastal 

lisanduva Kuusiku tee põhivõrgu tehnilised andmed on tabelis 2.2. 

Tabel 2.2. Loo aleviku kaugkütte põhivõrk 

Torustiku 

läbimõõt 

 Dn [mm] 

Torustiku pikkus L [m] 

Kokku Eelisoleeritud torustik 

Maalune 

torustik 

kanalis 

Maapealne 

torustik 

Koos uue 

torustikuga 

Olemasolev 

torustik 

Uus Kuusiku 

tee 18 

Olemas-

olev 

25 120,1 120,1   0,0 20,1 100,0 

40 32,8 32,8   8,8 23,9 0,0 

50 70,3 70,3   14,4 38,9 17,0 

65 138,9 70,9 68,0 70,9 0,0 0,0 

70 153,5 153,5   0,0 132,5 20,9 

80 442,0 427,0 15,0 100,3 278,8 47,8 

100 389,8 272,8 117,0 145,9 126,9 0,0 

125 337,5 295,5 42,0 194,5 101,0 0,0 

150 931,2 931,2   395,3 279,5 256,4 

200 578,6 578,6   561,5 0,0 17,2 

250 372,0 372,0   0,0 139,8 232,2 

Kokku 3566,6 3324,6 242,0 1491,6 1141,6 691,4 

Osakaal olemasolev torustik       44,9% 34,3% 20,8% 

Osakaal koos uue torustikuga       48,6% 32,0% 19,4% 
 

Käesoleval aastal ühendatakse kaugküttevõrku uued kortermajad Kuusiku tee 18. Selleks 

rajatakse uut eelisoleeritud torustikku 242 m (fotod joonisel 2.4). Sellega pikeneb Loo aleviku 

kogu kaugkütte põhivõrgu pikkus ja on pärast uute torustike rajamist 3566 m. Samuti suureneb 

eelisoleeritud torustike osa Loo aleviku kaugküttevõrgus 48,6%-ni. Lisaks on Advendil plaanis 

lähiaastatel Kuusiku tee 1÷9 maalune raudbetoonkünades olev ja keldreid läbiv kaugkütte-

torustik 230 m ulatuses asendada uue väljapoole hooneid paigaldatava eelisoleeritud maa-aluse 

torustikuga.  
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Joonis 2.4 Kuusiku tn 18 rajatav uus kaugküttetorustik 

Maa-alune raudbetoonkanalis kaugküttevõrk ja maapealsed torustikud on rajatud aastatel 

1976÷2000. Vanad, enne 2000 aastat rajatud raudbetoonkanalis paiknevad maa-alused torusti-

kud on osaliselt rekonstrueeritud 1996. aastal. Rekonstrueerimisel asendati torustike sulg-

armatuur, korrastati soojuskambreid ja parandati soojusisolatsiooni. Maa-alused torustikud on 

valmistatud terastorudest, mis on isoleeritud osaliselt klaasvatiga ja kaetud ruberoidiga, 

osaliselt kivivilla alumiinium-kattega koorikutega. Raudbetoonkünades soojusvõrgu üldine 

seisukord on rahuldav. Klaasvatiga isoleeritud lõikudes on suuremad soojuskaod kui eel-

isoleeritud torustikes. Terastorude pindkorrosiooni põhjustavad aeg-ajalt torudeni ulatuv 

pinnasevesi (Saha tee 11 ja Spordi tee 11 piirkonnas) ja puudulik hüdroisolatsioon. 

 

Eelisoleeritud torudest soojusvõrgu osad on rajatud alates 2005. a. Kaugkütte 

magistraaltorustik Kaare tee ja Saha tänava piirkonnas on eelisoleeritud torustik. Maa-alune 

eelisoleeritud torustik on valmistatud II isolatsiooniklassi terastorudest. Eelisoleeritud torudest 

soojusvõrgu üldine seisukord on hea. Probleemid on seotud mitmesuguste ehitustööde käigus 

võrgu isolatsiooni aeg-ajalt vigastamisega. Eelisoleeritud torustikud on varustatud lekke 

tuvastamise süsteemiga ja diagnostik kontrollib regulaarselt signaalahela abil võrgu seisu-

korda. 

 

Joonis 2.5 Maapealne soojusvõrk katlamaja piirkonnas 

Maapealne tugedel kaugküttevõrgu põhivõrgu torustik (fotod joonisel 2.5) kõrgetel ja mada-

latel tugedel on katlamaja piirkonnas ja osaliselt ka Pärna 1A boilerjaama soojusvarustuseks. 

Maapealne torustik on valmistatud terastorudest, soojustatud kivivilla koorikuga ja kaetud 

tsingitud terasplekiga. Maapealse torustiku üldine seisukord on rahuldav. Korrastamist vajab 

Pärna 1A boilerjaama viiv torustik. Võrgu torustike seisukorda kontrollitakse perioodiliselt 

visuaalse ülevaatuse ja survekatsete käigus.  
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Loo aleviku kaugkütte põhivõrk on üldiselt kompaktne ja asub suhteliselt väikesel maa-alal 

0,7 km x 0,4 km kogupindalaga ca 0,3 km². Kaugkütte põhivõrguga kaetud alale lisandub veel 

boilerjaamade sekundaarvõrkudest soojust saav 0,3 km x 0,3 km individuaalelamute ala ca 

0,1 km2. Põhivõrgu torustike läbimõõt vastab vajadustele, tagades võrguvee kiiruse torustikes 

soovitavate piirides 0,5-1,5 m/s. Torustiku läbimõõdud on valitud isegi varuga (D=200 mm 

magistraaltorustik Kaare tänaval), mis võimaldab juurde ühendada uusi tarbijaid, sealhulga 

Kuusiku tee uued elamud. Vaid mõned vanad maapealsed katlamaja piirkonnas katlamaja ja 

soojusvõrgu kambri K 3 vahel olevad torustikud D=250/200 mm on otstarbekas soojusvõrgu 

renoveerimisel asendada väiksema läbimõõduga torustikega. Kuid sealjuures tuleb arvestada 

ka katlamaja uue asukoha ja võimalike uute lisanduvate soojuskoormustega. Nende torustike 

asendamine on Advenil plaanis lähema viie aasta jooksul.  

 

Kaugkütte põhivõrgu keskmine tegelik soojuslik tarbimise erikoormus (tarbimise suhe 

torustiku pikkusesse) on 2,5 MWh/m. See on väga hea näitaja. Vaid kahel põhivõrguga otse 

ühendatud individuaalelamul Kaare tee 10 ja Vibeliku tee 11 tarbijaühendustel on torustiku 

tarbimiskoormus väiksem kui soovitatav 2 MWh/m. Individuaalelamute põhiline soojus-

varustus Loo alevikus on korraldatud läbi boilerjaamade Spordi 3 ja Pärna 2A sekundaarvõrgu.  

 

 

2.2.2. Boilerjaam Spordi tee 3 ja selle sekundaarvõrk 

 

Spordi tee 3 boilerjaama kaudu edastatakse soojust 17 individuaalelamule, sealhulgas 13 

eramut saavad lisaks küttele ka sooja vett. Lisaks saab Spordi tee boilerjaamast sooja vett 

kõrvalhoones asuv Talleggi haudejaam. Tarbevesi soojendatakse boilerjaamas ja tarbijatele 

edastatakse sooja vett ja kütet neljatorusüsteemiga. Boilerjaamade sekundaarne küttevõrk 

töötab temperatuurirežiimis 70/50°C. 

 

 

Joonis 2.6. Spordi tee 3 boilerjaam 
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Boilerjaam asub Spordi tee 3 ja on renoveeritud 2012. aastal. Siis paigaldati boilerjaama kaas-

aegsed plaatsoojusvahetid, ringluspumbad ja automaatika (foto joonis 2.6, tabel 2.3).  

Spordi tee 3 boilerjaama arvestuslik soojusvõimsus on: 

  Küte   223 kW 

Soe vesi 170 kW 

Kokku  393 kW 

Tabel 2.3. Spordi tee 3 boilerjaama põhiseadmed 

Seade Tüüp Tehnilised parameetrid 

Kütte soojusvaheti XB51H-1 60  223 kW 

Sooja vee soojusvaheti XB37H-1 70 170 kW 

Kütte ringluspump MAGN 40-120 3,61 l/sek 

Sooja vee ringluspump UPS 25-80 N 0,5 l/sek 

Soojusmõõtur  M602; UF 54 6,0 m3/h 

 

Soojust boilerjaamast eramutele edastatakse maa-aluse sekundaarvõrgu kaudu. Põhilises osas 

kasutavad eramud nii kütet kui ka sooja vett. Nende tarbijate puhul on kasutusel nelja toru 

süsteem. Kaksikelamud Kaare põik 1 ja 3 sooja vett ei tarbi ja seal on kaugkütte soojus-

varustuseks kahe toru süsteem. Spordi tee 3 boilerjaamast saab sooja vett ka samas hoones asuv 

Talleggi haudejaam. 

Tabel 2.4. Spordi tee 3 boilerjaama sekundaarvõrk 

Läbimõõt Pikkus [m] 

DN, [mm] Küte Soe vesi 

20 0,0 48,1 

25 119,8 122,9 

32 65,0 0,0 

40 123,4 227,1 

50 0,0 5,2 

70 84,1 0,0 

80 5,2 0,0 

100 124,7 0,0 

Kokku 522,3 403,1 

Spordi tee 3 boilerjaama sekundaarvõrgu torustik on põhiliselt rajatud 1970-80-ndatel aastatel 

ja torusiku keskmine vanus on 38 aastat. Torustiku kogupikkus on 522 m, sellest 403 m on 

neljatoruline ja 119 m kahetoruline maaalune raudbetoonkünades torustik (tabel 2.4). Torustiku 

seisukord on rahuldav. Kütte tänavatorustiku läbimõõt on 100/70 mm ja hoonete ühendus-

torustike läbimõõt 20÷50 mm. Sooja vee tänavatorustiku läbimõõt on 40 mm ja harutorustikud 

20÷32 mm. Torustike läbimõõt on liiga suur, eriti arvestades vähenenud soojustarbimist. 

 

Spordi tn sekundaarvõrgu küttetorustiku keskmine erikoormus (tarbimise suhe torustiku 

pikkusesse) on väga madal: vaid 0,3 MWh/m. Ka hoonete ühendustorustike erikoormused on 

väga madalad ning olenevalt hoone kaugusest tänavatorustikust 0,1÷0,5 MWh/m. Eriti madal 

soojuslik erikoormus on sooja vee torustikel: keskmiselt vaid 0,05 MWh/m. Spordi tänava 

boilersõlme torustike kogupikkus on ca 10% kogu Loo kaugküttevõrgu torustike pikkusest, 

samal ajal edastatakse selle kaudu vaid ca 3% kogu Loo kaugküttevõrgus edastatavast 

soojusest.  
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2.2.3. Boilerjaam Pärna tn 2A ja selle sekundaarvõrk 

 

Pärna tn 2A boilerjaama kaudu edastatakse soojust 20 individuaalelamule, sealhulgas 5 eramut 

saavad lisaks küttele ka sooja vett. Mitmed selle piirkonna tarbijad on viimastel aastatel 

loobunud kaugküttest.  

 

Boilerjaam asub Pärna tn 1A ja on renoveeritud 2014. aastal. Siis paigaldati boilerjaama kaas-

aegsed plaatsoojusvahetid, ringluspumbad ja automaatika (foto joonisel 2.7, tabel 2.5). 

Boilerjaam töötab temperatuurigraafikus 75/50°C. Boilerjaama arvestuslik võimsus on: 

 Küte   266 kW 

Soe vesi 121 kW 

Kokku  387 kW 

 

 
 

Joonis 2.7. Pärna tn 1A boilerjaam 

 

Tabel 2.5. Pärna tn 1A boilerjaama põhiseadmed 

 

Seade Tüüp Teh. parameetrid 

Kütte soojusvaheti XB51H-1 80  266 kW 

Sooja vee soojusvaheti XB37M-1 50 121 kW 

Kütte ringluspump MAGN 65-150 4,3 l/sek 

Sooja vee ringluspump UPS 32-100 N 0,6 l/sek 

Soojusmõõtur  M602; UF 54 10,0 m3/h 

 

Pärna tn 1A boilerjaama sekundaarvõrk on rajatud 1980-ndatel aastatel. Torustiku keskmine 

vanus on 30 aastat. Soojust boilerjaamast eramutele edastatakse põhiliselt maa-aluse 

torustikuga. Kuid kohati (Pärna ja Kase tn jaotustorustik, Pirita tee eramute sisendid) on 

kasutusel maapealne torustik.  
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Joonis 2.8. Maapealne torustik Pirita tee eramute juures 

Pärna tn 1A boilerjaama sekundaartorustiku kogupikkus on 1188 m (tabel 2.6), sellest maa- 

aluses kanalis 874 m (73%) ja maapealset 314 m (27%). Kogu torustikust 590 m on nelja-

toruline torustik kütteks ja soojaveevarustuseks ja 598 m kahetoruline torustik vaid kütteks. 

Torustiku seisukord on ebarahuldav. Maapealse torustiku isolatsioon on kohati katki, sooja vee 

torustikust on esinenud lekkeid. 

Tabel 2.6. Pärna 1A boilerjaama kaugküttevõrk 

Läbimõõt 

Torustiku pikkus [m] 

Küte Soe vesi 

Dn, mm Maaalune Maapealne Maaalune Maapealne 

20 0 0 24,0 0 

25 50,8 23,8 121,0 37,8 

40 395,4 227,2 30,1 72,2 

50 27,0 0 86,5 63,0 

70 90,0 0 156,0 0 

80 35,0 0 0 0 

100 276,1 63,0 0 0 

Kokku 874,2 314,0 417,6 173,0 

 

Kütte tänavatorustiku läbimõõt on 100 mm ja eramute ühendustorustikud 25÷40 mm. Sooja 

vee tänavatorustiku läbimõõt on 50÷70 mm ja haruühendused 20÷50 mm. Kuna vahepeal on 

mitmed eramud lõpetanud soojuse tarbimise kaugküttevõrgust, siis järelejäänud koormuse 

jaoks on torustiku läbimõõt liiga suur. Arvestades vähenenud tarbimist suureneb suhteline 

soojuskadu. 

 

Väga halvas korras on eramute sisendid (foto joonis 2.9). Puuduvad nõuetekohased soojus-

sõlmed ja kontrollseadmed. Sulgarmatuur ja soojusmõõtjad on paigaldatud selleks mitte-

sobivatesse, raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse põranda alla ja keldrisse, kus on neid 

ebamugav ja peaaegu võimatu teenindada. 
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Joonis 2.9. Eramute kaugkütte sisendid 

 

Pärna tn 1A sekundaarse küttevõrgu keskmine erikoormus (tarbimise suhe torustiku pikku-

sesse) on väga madal: vaid 0,4 MWh/m. Veelgi madalamad on hoonete ühendustorustike eri-

koormused ning olenevalt hoone kaugusest tänavatorustikust on see 0,1÷0,5 MWh/m. Eriti 

madal soojuslik erikoormus on sooja vee torustikel: keskmiselt vaid 0,05 MWh/m.  

Pärna tn 1A boilersõlme sekundaartorustike kogupikkus on ca 24% kogu Loo kaugküttevõrgu 

torustike pikkusest, samal ajal edastatakse selle kaudu vaid ca 3% kogu Loo kaugküttevõrgus 

edastatavast soojusest.  

 

Vaid ca 5% Pärna tn boilerjaamast edastatavast soojusest edastatakse sooja tarbeveena, kuid 

sooja vee torustike pikkus on 30% kogu Pärna tn kaugkütte torustike pikkusest on sooja vee 

torustike soojuskadu kordades suurem, kui sooja tarbeveena edastatav kasulik soojus. 

  

2.3. Kaugküttevõrgu soojuskadu 

Loo aleviku kaugküttevõrgu soojuskadu tuleb käsitleda eraldi põhivõrgul ja boilerjaamade 

sekundaarvõrkudel.  

 

2.3.1. Põhivõrgu soojuskadu 

 

Kaugkütte põhivõrgu üldine tehniline seisukord on hea. Seda iseloomustab väike lisavee kulu: 

5÷10 m3 kuus. Vaid torustike remondil ja täitmisel on suurem lisavee kulu. Soojusvõrgu seisu-

korda kontrollitakse regulaarselt visuaalse ülevaatuse ja survekatsete käigus. Kaugkütte põhi-

võrgu torustike kogumaht on 133 m³ ja nelja viimase aasta keskmine suhteline soojuskadu 

18,5%, kusjuures nelja viimase aasta jooksul on soojuskadu vähenenud (tabel 2.7) 2232 MWh 

kuni 1621 MWh.  

Tabel 2.7. Loo aleviku kaugküttevõrkude põhivõrgu soojuse tootmine, müük ja soojuskadu 

Aasta 
Võrku  Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

2011 10703 8471 2232 20,9% 

2012 11008 9125 1883 17,1% 

2013 9907 8178 1729 17,5% 

2014 8704 7083 1621 18,6% 

Keskmine 10081 8214 1866 18,5% 

Osakaal  85,9% 93,0% 64,2%  
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Kaugkütte põhivõrgu torustikke on asendatud vastavalt vajadusele ja käesoleval ajal on juba 

45% kaugkütte põhivõrgu torustikest uued eelisoleeritud torustikud. Praegu rajatakse uut eel-

isoleeritud torudest ühendustorustikku Kuusiku tee uute elamute soojusega varustamiseks. 

Sellega suureneb eelisoleeritud torustike osakaal 48,6%. Uue torustikuga lisandub soojuskadu 

40 MWh aastas, mis on 13% ühe lisanduva hoone soojuse tarbimisest. 

 

Advenil on plaanis lähiaastatel asendada kortermajade Kuusiku tee 1÷9 kaugküttetorustik 

230 m ulatuse uue eelisoleeritud torustikuga. Sellega suureneb eelisoleeritud torustike osa üle 

50% ja väheneb soojuskadu. Kuusiku tee torustike uuendamisega väheneb Loo aleviku kaug-

küttevõrgu soojuskadu 120 MWh võrra aastas. 

 

Otse põhivõrgu kaudu müüakse 93% edastatavast soojusest. Selle kaugküttevõrgu soojuskadu 

on üldisest Loo kaugküttevõrgu soojuskaost 64%. 

 

2.3.2. Spordi tee 3 boilerjaama sekundaarvõrgu soojuskadu 

 

Spordi tee 3 boilerjaama sekundaarvõrk on maa-alused kanalis torustikud. Soojuskadu on 

viimase nelja aastaga vähenenud 486 MWh 2011. aastal kuni 175 MWh 2014. aastal, kuid on 

endiselt väga kõrge moodustades üle 40% edastatava soojuse kogusest (tabel 2.8). 

 

Tabel 2.8. Spordi tee 3 boilerjaama sekundaarvõrgu soojuskadu 

 

Aasta 
Võrku Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

2011 761 275 486 63,9% 

2012 637 277 360 56,5% 

2013 434 262 172 39,6% 

2014 401 226 175 43,6% 

keskmine 558 260 298 53,4% 

 Osakaal 4,8% 2,9% 10,3%  

 

Spordi tee 3 boilerjaama kaudu edastatavast soojusest on 30% kõrvalasuvas hoones oleva 

haudejaama soe vesi. Eramutele edastatavast soojusest on 90% küte ja vaid 10% (ca 20 MWh) 

soojaveevarustus. Jaotades soojuskao eraldi kütte ja sooja vee varustuse torustikele proportsio-

naalselt torustike pikkusele, saame sooja vee torustike suhteliseks soojuskaoks 88%. See 

muudab individuaalelamute sooja veega varustamise tsentraalse boilerjaama kaudu mõttetuks.  

 

Spordi tee 3 boilerjaama kaudu müüakse ca 3% edastatavast soojusest, kuid üldisest Loo 

aleviku kaugküttevõrgu soojuskaost moodustab selle boilerjaama sekundaarvõrgu soojuskadu 

10 %.  

 

2.3.3. Pärna 1A boilerjaama sekundaarvõrgu soojuskadu 

 

Pärna 1A boilerjaama sekundaarvõrk on 73% maa-aluses kanalis torustikud ja 27% maapealsed 

torustikud. Soojuskadu on viimase nelja aastaga vähenenud 1078 MWh 2011. aastal kuni 

431 MWh 2014. aastal, kuid on endiselt väga kõrge moodustades üle 60% edastatava soojuse 

kogusest (tabel 2.9). 
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Tabel 2.9 Pärna tn 1A boilerjaama sekundaarvõrgu soojuskadu 

 

Aasta 
Võrku Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

 2011 1547 469 1078 69,7% 

2012 1247 397 850 68,2% 

2013 889 288 601 67,6% 

2014 697 266 431 61,8% 

Keskmine 1095 355 740 67,6% 

 Osakaal 9,3% 4,0% 25,5%  

 

Pärna tn 1A boilerjaama kaudu soojust saavate eramutele arv on pidevalt vähenenud. Viimastel 

aastatel on lõpetanud soojuse tarbimise 6 eramut, soojusvõrku on jäänud 20 eramut, neist vaid 

viis tarbivad ka sooja vett. Boilerjaama kaudu edastatavast soojusest on 95% küte ja vaid 5% 

(ca 15 MWh) soojaveevarustus. Jaotades soojuskao eraldi kaugkütte ja sooja vee varustuse 

torustikele proportsionaalselt torustike pikkusele, saame sooja vee torustike suhteliseks soojus-

kaoks üle 90%. See muudab individuaalelamute sooja veega varustamise tsentraalse boiler-

jaama kaudu mõttetuks.  

 

Pärna tn 1A boilerjaama kaudu müüakse ca 4% tarbijatele edastatavast soojusest, kuid üldisest 

Loo aleviku kaugküttevõrgu soojuskaost moodustab selle boilerjaama sekundaarvõrgu soojus-

kadu 25%. 

 

2.3.4. Loo aleviku kaugküttevõrgu summaarne soojuskadu 

 

Kogu Loo aleviku kaugküttevõrgu kohta on meil kasutada kuue viimase aasta andmed 

(tabel 2.10). Soojuskadu on viimaste aastatega oluliselt vähenenud. Kui 2010. aastal oli kogu 

kaugküttevõrgu soojuskadu 4278 MWh, siis 2014 aastal oli soojuskadu 2232 MWh. Seega on 

soojuskadu vähenenud absoluutväärtuses peaaegu kaks korda. Samal ajal on vähenenud ka 

soojuse tarbimine ja suhtelise soojuskao vähenemine on väiksem. Suhteline soojuskadu on 

vähenenud 29,5%-lt 2011 aastal kuni 22,8% 2014 aastal. 

 

Tabel 2.10. Loo aleviku kaugküttevõrgu summaarne soojuskadu 

 

Aasta 
Tootmine Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

2009 14055 9908 4147 29,5% 

2010 14804 10526 4278 28,9% 

2011 13010 9215 3795 29,2% 

2012 12892 9800 3092 24,0% 

2013 11230 8729 2501 22,3% 

2014 9801 7569 2232 22,8% 

Keskmine 11733 8828 2905 24,8% 

 

Tabelis 2.11 on toodud välja Loo aleviku kaugkütte põhivõrgu ja boilerjaamade sekundaar-

võrkude kaudu nelja viimase aasta keskmised edastatavad soojuse kogused ja soojuskadu. See 

iseloomustab ilmekalt boilerjaamade kütte- ja eriti sooja vee võrkude madalat efektiivsust ja 

suurt soojuskadu.  
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Tabel 2.11. Loo aleviku kaugküttevõrgu piirkondade nelja aasta keskmine soojuskadu 

 

Soojusvõrk 
Võrku Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

Põhivõrk 10081 8214 1866 18,5% 

Spordi tee1 sekundaarvõrk 558 260 298 53,4% 

sh. eramute küte 335 170 165 49,3% 

    haudejaama soe vesi 72 72     

    eramute soe vesi 151 18 133 88,1% 

Pärna tn 2A sekundaarvõrk 1095 355 740 67,6% 

sh. eramute küte 940 342 598 63,6% 

     eramute soe vesi 155 13 142 91,6% 

Kokku 11733 8828 2905 24,8% 

 

Põhivõrgu suhteline soojuskadu 18,5% on hea näitaja arvestades, et praeguse seisuga on vaid 

45% kaugküttevõrgust eelisoleeritud torustikud. Boilerjaamade sekundaarvõrgud, kus soojus-

kadu on üle 50% on äärmiselt ebaefektiivsed ja siin on otstarbekas leida teine tehniline 

lahendus eramute soojusvarustuseks. Eriti suur on soojuskadu soojavee varustusel boiler-

jaamade kaudu olles 88÷ 92%. Eramute sooja veega varustamiseks tuleb kiiresti leida teine, 

efektiivsem lahendus.  

 

Tabel 2.12 Loo aleviku 2014. aasta soojuse tootmine, tarbimine ja soojuskadu 

 

Kuu 
Norm.a 

kraad-

päevad 

Tootmine Tarbimine 

Soojuskadu Tootmine Kraad-

päevad 

Norm.a Tarbimine Kraad-

päevad 

Norm.a 

MWh MWh MWh MWh MWh % 

Jaan. 647 1 752 733 1583 1 402 733 1259 350 20,0% 

Veebr. 612 1 103 478 1323 972 478 1193 131 11,8% 

Märts 562 1 089 466 1249 867 466 1008 222 20,4% 

Aprill 389 802 350 856 615 350 663 187 23,4% 

Mai 221 495 218 497 335 218 337 160 32,2% 

Juuni 96 337 136 337 201 136 201 136 40,4% 

Juuli 38 296 15 296 173 15 173 123 41,6% 

Aug. 58 316 49 316 180 49 180 136 43,1% 

Sept. 183 424 133 464 264 133 294 160 37,8% 

Okt. 339 865 335 872 674 335 680 192 22,1% 

Nov. 474 1 074 456 1104 863 456 890 211 19,6% 

Dets. 601 1 249 537 1360 1 024 537 1125 224 18,0% 

Kokku 4220 9 801 3906 10257 7 569 3906 8000 2 232 22,8% 

 

Kuna aastatega soojuse toodangud on vähenevad, vaatleme eraldi 2014 aasta soojuse tootmist, 

tarbimist ja soojuskadu (tabel 2.12). Võrreldes erinevate kuude soojuskadu, siis talvel, kui 

kaugküttevõrgu toodang on suurem, on suhteline soojuskadu väiksem. Talvekuude keskmine 

suhteline soojuskadu on 18÷22%. Suvekuude keskmine suhteline soojuskadu on 40÷45%. 

Erandina on 2014. aasta veebruari soojuskadu 11,8%. Seda mõjutas veebruari erakordselt soe 
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ilm, kuid nii suure erinevuse põhjuseks on ka ebatäpsus algandmetes. Lisaks väga madalale 

soojuskaole, on selle kuu katlamaja arvutuslik kasutegur 88% tavapärase 95% asemel. Joonisel 

2.10 on tarbimine, soojuskadu ja summaarselt katlamaja soojuse toodang. 

 
 Joonis 2.10. Loo kaugküttevõrgu 2014 aasta soojuse tarbimine ja soojuskadu  

 

Soojuskao vähendamiseks tuleb jätkata põhivõrkude torustike asendamist vastavalt tehnilisele 

vajadusele ja uute tarbijate lisandumisele nagu see on ka Advenil plaanis. Sellega on võimalik 

vähendada soojuskadu. Joonisel 2.11 on kahetorulise kaugküttetorustiku arvutuslik keskmine 

soojuskadu eelisoleeritud torudega ja kanalisse paigutatud mineraalvatiga isoleeritud 

torustikel. Näeme, et torustike asendamisega väheneb asendatava torulõigu soojuskadu 2-3 

korda. 

 
Joonis 2.11. Kahetorulise kaugküttetorustiku soojuskadu 

 

Kiiret kõigi olemasolevate kaugküttevõrgu torustike asendamist ei saa planeerida. Seda saab 

teha vaid suurendades investeeringuid, millega tõuseks ka soojuse hind. 

 

Praegu on põhivõrgus kasutuses veel 1,1 km kanalis paiknevat renoveerimata kaugküttevõrgu 

torustikku ja 0,7 km maapealset torustikku, millise asendamine maksaks Adveni hinnangul  
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0,8-0,9 milj.€. Saadav maksimaalne sääst oleks ca 300-400 MWh ehk 15-20 tuh.€ aastas. See 

teeb tasuvusajaks üle 25 aasta, mis ei õigusta kiiret investeerimist. Kaugküttevõrgu torustike 

asendamist tuleb jätkata senises tempos, nagu see on planeeritud ka Adven Eesti AS kaugkütte-

võrkude arendamise kavas. Eesmärk on jõuda selleni, et põhivõrgu torustike keskmine vanus 

viia piiridesse kuni 20 aastat ja suhteline soojuskadu kaugkütte põhivõrgus alla 17%. 

Arvestades Adveni senist head tööd kaugküttevõrkude hooldamisel ja renoveerimisel on see 

tase reaalne saavutada arengukavaga käsitletava perioodi jooksul. 

 

Lõpptulemus oleneb milline lahendus valitakse eramute soojusvarustuseks. Eramute puhul ei 

ole suure soojuskao tõttu otstarbekas jätkata kaugkütet. Esimese etapina tuleb leida uus 

tehniline lahendus eramute sooja vee varustuse, kui kõige suurema soojuskaoga süsteemi, 

lõpetamiseks kaugküttest. Selleks võivad sobida elektriboilerid eramutes. Edasi tuleb leida 

ökonoomsem tehniline lahendus eramute kütteks. Tehnilisi võimalusi eramute soojus-

varustuseks käsitleme osas 6. 

 

Lähiaastatel on katlamaja ja kaugküttevõrke haldaval firmal Adven Eesti AS plaanis välja 

vahetada mitmed vanemad kaugküttevõrgu lõigud katlamaja ja Kuusiku tee piirkonnas koos 

torustike rajamisega uute tarbijate ühendamiseks. Kaugküttevõrgu edasi arendamine sõltub 

oluliselt, millal liituvad kaugküttega uued soojustarbijad. Kaugküttevõrgu lõikude asendamisel 

ja uute tarbijate ühendamisel teha hüdrauliline arvutus ja vastavalt sellele valida uute torustike 

läbimõõt.   
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3. Soojustarbijad 

3.1. Praegused soojustarbijad 

Loo aleviku kaugkütte põhivõrk töötab temperatuurigraafikus 95/70°C. Loo alevikus on 

vallavolikogu määrusega 28.02.2011 nr 46 kehtestatud kaugküttepiirkond. See haarab 

korterelamute, ühiskondlike hoonete ja ka eramute piirkonna. Kaugküttevõrku on ühendatud 

kokku 62 soojustarbijat, neist 25 tarbijat on ühendatud otse kaugkütte põhivõrku. Nendel 

soojustarbijatel on põhiliselt soojusvahetitega varustatud lahutatud kontuuriga sõltumatu 

soojussõlm ja soojusmõõtja. 

 

Ülejäänud 37 tarbijat on eramud, millised ühendatud läbi boilerjaamade. Sooja vett tarbivad 

eramud on ühendatud neljatoru süsteemiga, vaid kütte tarbijad on ühendatud kahe toru 

süsteemiga. 

 

Tabel 3.1 Loo kaugküttevõrgu soojustarbijad 

Tarbijad Küte Soe vesi 

Põhivõrk 25 23 

Spordi tee 2 boilerjaama tarbijad 17 13 

Pärna tn 1A boilerjaama tarbijad 20 5 

Kokku 62 41 

 

Suuremad soojustarbijad on Loo keskkool ja mõned enam kui 60 korteriga renoveerimata 

korterelamud, milliste soojustarbimine on rohkem kui 500 MWh aastas. Viimastel aastatel on 

soojuse tarbimine stabiliseerunud tendentsiga vähenemise suunas ja kõikumised soojuse 

tarbimises sõltuvad põhiliselt välisõhu temperatuurist ja hoonete soojustamisest.  

Adven Eesti AS andmetel on põhivõrgu tarbijate arvestuslik soojuskoormus: 

 Küte              4466 kW 

 Ventilatsioon    249 kW 

 Soe vesi  4198 kW 

 Kokku           8860 kW 

 

Kaugküttevõrku ühendatud eramute arvestusliku soojuskoormuse kohta andmed puuduvad. 

Need andmed pole ka tarbija tegelikku tarbimist iseloomustavad suurused. Mitmed eramud 

kasutavad kaugküttevõrgust saadavat soojust vaid tipukoormuse katmiseks. Madalama soojuse 

tarbimise perioodil kasutatakse kohaklikke kütteseadmeid.  

 

Loo aleviku tegelik maksimaalne ööpäeva keskmine soojuskoormus 2014. aastal oli 3,2 MW 

23.jaanuaril ööpäevase minimaalse välisõhu temperatuuriga -14,5°C. Tegelik maksimaalne 

koormus oli peaaegu kolm korda madalam arvestuslikust soojuskoormusest. Oluliselt väiksem 

on sooja vee keskmine koormus võrreldes arvestusliku maksimaalse koormusega. Madalama 

välisõhu temperatuuriga ilmade korral ja ka hetkeline tegelik maksimaalne soojuskoormus on 

suurem, ulatudes kuni 3,5÷4 MW. Kuid ka see on üle kahe korra väiksem arvestuslikust maksi-

maalsest soojuskoormusest. Enamiku hoonete arvestuslikud soojuskoormused pärinevad 

nõukogude ajast, on arvutatud tolleaegse arvutusmetoodika järgi ning arvestades tolleaegset 

ehituskvaliteeti ja on ilmselt üle paisutatud.  

 

Olulist säästu on saavutatud hoonete soojustamisel. Täielikult on renoveeritud korterelamud 

Saha tee 1 ja 3 (foto joonisel 3.1). Hooned on soojustatud ja paigaldatud soojuspumbad, 
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millised kasutavad nii väljatõmbe ventilatsiooni soojust kui ka välisõhu energiat. Sellega on 

nende hoonete soojuse tarbimine kaugküttevõrgust oluliselt vähenenud. Suveperioodil sooja 

vee tarbeks need kortermajad kaugküttevõrgust soojust ei tarbi. Praegu tegelevad hoonete 

renoveerimisega korteriühistud Toome tee 1 ja 3. Sellega väheneb ka nende hoonete soojuse 

tarbimine kaugküttevõrgust. 

 

 
Joonis 3.1 Saha tee 1 ja 3 renoveeritud korterelamud 

 

Tabelis 3.2 on andmed Saha tee 1 ja 3 renoveeritud ning Saha tee 5 renoveerimata elamu 

viimase kolme aasta soojuse tarbimine üle viiduna normaalaasta kliimatingimustele. Näeme, 

et renoveerimisega on korterelamute Saha tee 1 ja 3 soojuse tarve kaugküttevõrgust vähenenud 

3,5÷4,5 korda. Samal ajal renoveerimata elamu Saha tee 5 soojuse tarbimine on vähenenud 

säästliku tarbimisega vaid 20%. 

 

Tabel 3.2. Saha tee 1, 3 ja 5 elamute soojuse tarbimine 

Aadress Kortereid Hoone seisund 
Soojuse tarbimine [MWh] 

2012 2013 2014 

Saha tee 1 66 renoveeritud  706 682 166 

Saha tee 3 50 renoveeritud  447 419 121 

Saha tee 5 50 renoveerimata 451 430 356 

 

Saha tee 1 ja 3 renoveerimisel kasutatud tehnilist lahendust ei ole kooskõlas kaugkütte-

seadusega ja seda ei saa pidada kaugküttevõrgu arendamise seisukohast optimaalseks. Need 

hooned asuvad aleviku keskel ja tarbivad nüüd soojust kaugküttevõrgust vaid tipukoormuse 

katmiseks, põhikoormuse katab soojuspump. Sellega muutub perioodiliselt sõltuvalt ilmast 

kaugküttevõrgu tarbimisrežiim, milline mõjutab ka teisi soojuse tarbijaid. Soojuse tarbimise 

vähenemisega kaugküttevõrgust tõuseb soojuse hind teistele tarbijatele Soojuspumpasid on 

otstarbekas kasutada ventilatsiooni heitsoojuse ärakasutamiseks. Olukorra igakülgseks hinda-

miseks puuduvad andmed Saha tee 1 ja 3 soojuspumpade elektri tarbimise kohta. Kaugkütte-

piirkonnas olevate elamute põhiküte on otstarbekam teha kaugküttevõrgust.  
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Praegu on enamik korterelamuid soojustamata või soojustatud vaid otsaseinad ning kuuluvad 

energiatõhususeklassi E ja F energiatarbimisega 180-280 kWh/m2 aastas. Kaugkütte põhivõrku 

ühendatud 25 hoonest 15 tarbijal on energiamärgis. Põhiline osa energiamärgistest on 

väljastatud 2012. aastal, tehtud vana metoodika järgi, kui elektri korrigeerimisteguriks oli 1,5 

(uue metoodika järgi 2). See energiamärgis ei iseloomusta hoone energiatarbimise tegelikku 

praegust taset ja pole võrreldav praegu väljastatavate energiamärgistega. Korterelamutel 

Toome tee 5 ja 6 on C klassi energiamärgis, mis eeldab madalat energiatarbimist, kuid soojuse 

tarbimine kaugküttevõrgust on keskmisest suurem. Samuti pole uuendatud energiamärgiseid 

renoveeritud ja soojustatud hoonetel. Seada eesmärgiks korteriühistutel lähema kümne aastaga 

teha kõigile kaugküttevõrku ühendatud hoonetele energiamärgis ja energiaaudit määramaks 

tegelikku energiatarvet ja soojustamise vajadust. 

 

Keskmine korterelamute soojustarbimine kütteks ja sooja vee varustuseks on 141,5 kWh/m2 

aastas arvestatuna suletud netopinna kohta (vt tabel Soojustarbijad lisa 2). Kui siia lisada vasta-

valt arvutusmetoodikale elektri tarbimine 60÷100 kWh/m2, on hoonete keskmine arvestuslik 

energia tarbimine 200÷240 kWh/m3, mõnedel hoonetel enamgi. Vastavalt energiatõhususe 

direktiivile ei tohi 2020. aastast renoveeritud korterelamute energia eritarbimine ületada 

180 kWh/m2 (D energiatõhususe klass).  

 

Hoone renoveerimisel on võimalik elamuühistul taotleda Kredexilt kuni 40% toetust. Riik 

toetab Kredexi kaudu korterelamute renoveerimist ja energiasäästu perioodil 2014-2020 

struktuuritoetuste vahenditest läbi meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ 

mahus üle 100 milj.€. rekonstrueerimise sihttase 2023 aastaks on 40 tuhat kodumajapidamist. 

  

Arvestades reaalseid võimalusi vaadeldaval perioodil 2015÷2025 võib arvestada, et sel 

perioodil soojustatakse 25÷50% Loo aleviku kaugküttevõrku ühendatud hoonetest, millega 

võib väheneda kaugküttevõrgu kogu soojuse tarbimine 20÷30%. Soojuse tarbimise planeeri-

misel arvestame 2÷4% soojuse tarbimise vähenemist igal aastal ehk 1500÷2500 MWh 

vaadeldaval kümneaastasel perioodil.  

 

3.2. Uued soojustarbijad 

Loo aleviku kaugküttevõrku on lisandumas mitmed uued tarbijad. Kuusiku tee 18 ehitatakse 

uusi korterelamuid, millised ühendatakse kaugküttevõrku. Üks 60 korteriga elamu on valmi-

misel ja vajab kütet juba algaval kütteperioodil. Elamu soojusvarustuseks on kaugküttetorustik 

juba rajatud. Teise elamu vundamenti rajatakse ja tulevikus on arendajal plaanis samasse piir-

konda veel kolmanda elamu ehitamine. 

Valla detailplaneeringuga on ette nähtud koolimaja juurdeehitus. Koolimaja juurdeehituseks 

on Adven (siis Fortum Termest) 2007. aastal väljastanud Jõelähtme vallale soojusvarustuse 

tehnilised tingimused. Sellega suureneb koolimaja soojuse tarve 1,8 kordseks. Vald kinnitas, 

et koolimaja juurdeehitust planeeritakse lähiaastatel.   

Valla perspektiivplaanis on veel mitmete hoonete ehitamine Loo alevikuga piirnevatele 

kruntidele. Selleks on detailplaneeringuga reserveeritud maa-alad Pirita Jõe ääres Jõeäärse teel 

ja alevikust põhja pool Lepa teel. Põhiliselt on tegemist eramutega, milliste soojusvarustus on 

õigem lahendada kohaliku soojusvarustusega.  

Esialgses kavas on ka mõnede ühiskondlike hoonete ja korterelamute ehitamine nendesse 

uutesse arenduspiirkondadesse. Konkreetseid andmeid nende uute hoonete ehitamise aja ning 
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soojuse tarbimise kohta ei ole vallal esitada. Samuti on võimalus, et endisele Talleggi 

territooriumile planeeritakse uusi hooneid, kuid ka selle kohta pole seni veel detailplaneeringut 

ega konkreetseid andmeid võimaliku soojustarbimise kohta. Loo aleviku soojusvarustuse 

arengukavas arvestame nende kui võimalike perspektiivsete tarbijatega.  

4. Soojuse hind ja tarbijate maksevõime 

4.1.  Maagaasi ja soojuse hind 

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

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

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

Selline pikaajalise keskmise arvutamine muudab maagaasi hinna stabiilsemaks ja lähiaja 

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

prognoositav. Arveldused Venemaaga toimuvad dollari kursi alusel ning seetõttu sõltub 

Eestisse sisse ostetava maagaasi hind ka Euro ja USD suhtest. Eestis lisandub maagaasi hinnale 

veel aktsiis ja edastamise võrgutasu.  

 

Maagaasil töötava katlamaja soojuse hinnast on üle 70% maagaasi maksumus. Sellega sõltub 

väljastatava soojuse hind otseselt maagaasi hinnast. Konkurentsiameti poolt on kaugkütte-

piirkonnale kinnitatud piirhind, millisest kõrgema hinnaga ei tohi soojusvõrk tarbijatele soojust 

müüa (joonis 4.1). Kui maagaasi hind langeb on soojuse müüja kohustatud arvutama soojuse 

hinna korrektsiooni vastavalt tegelikule maagaasi hinnale. Maagaasi hinna tõusmisel või teiste 

kulude põhjendatud suurenemisel on soojuse tootjal õigus taotleda Konkurentsiametilt 

kõrgema soojuse müügihinna kehtestamist.  

 

 
Joonis 4.1. Maagaasi ja soojuse hind Loo katlamajas 2013 - 2015 

 

2013-2014 aastal maagaasi lõpphind1 Loo katlamajale oli 360 – 412 €/tuh.m3. Konkurentsi-

ameti poolt kinnitatud soojuse piirhind sel perioodil oli 79,38 – 82,14 €/MWh. 2014. aasta 

jooksul maagaasi hind tõusis ja Adven Eesti AS müüs esimesel poolaastal soojust kinnitatud 

                                                 
1 Siin ja edaspidi on kõik hinnad käibemaksuta. 
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piirhinnaga, milline oli madalam tegelikust soojuse tootmishinnast. Soojuse piirhinda 

korrigeeriti 2015. aastal ja uus soojuse müügi piirhind esimesel poolaastal oli  

81,07÷82,01 €/MWh. Seoses maagaasi hinna langusega kinnitas Konkurentsiamet 3.juunil 

2015. a uueks soojuse piirhinnaks Loo alevikus 75,30 €/MWh. 

 

Arvestades maailmaturu nafta hinna arenguid maagaasi hind lähikuudel langeb. Seetõttu 

arvutab Adven AS soojuse tegeliku müügihinna korrigeeritult vastavalt maagaasi muutuvale 

hinnale ja soojuse tegelik müügihind lähikuudel võib mõnevõrra langeda. Nii oli augustikuu 

korrigeeritus müügihind 68,75 €/MWh. Sellist prognoosi saab teha vaid lähiperioodi kohta, 

milliseks kujunevad arengud pikemaks perioodiks on raskelt prognoositav. 

 

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

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

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

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

 

Järelikult ka maagaasil töötavate katlamajade soojuse hind võib lähiajal pisut langeda, kuid 

pikemas perspektiivis hakkab taas kerkima tõustes praegusele tasemele ja ilmselt üle sellegi. 

See sunnib juba praegu mõtlema, kuidas hoida soojuse hinda kontrolli all. 

 

4.2. Tarbijate maksevõime 

Seoses maagaasi hinna tõusmisega viimastel aastatel on tõusnud ka väljastatava soojuse hind 

gaasikütusel töötavatest katlamajadest. Konkurentsiameti andmetel oli 2013. aasta Eesti 

kaalutud keskmine kaugkütte soojuse müügihind 68,50 €/MWh. Loo aleviku kaugkütte-

piirkonnas oli vaadeldaval perioodil see oluliselt kõrgem. Võrdluseks võib tuua ka, et Tallinna 

Kütte kaugküttevõrgust on soojuse piirhind 1.juulist 2015 58,58 €/MWh, seda tänu Tallinna 

Elektrijaama hakkpuidul töötavale koostootmisjaamale ja Iru jäätmeenergiaplokile.   

 

Loo aleviku elanike seisukohast võib lugeda oluliseks seda kui 2011. aastal ületas maagaasi 

hind 300 €/tuh.m3 ja soojuse hind 60 €/kWh. Elanikele on vastuvõetav, kui korteri kütte arve 

ületab 200-300 € kuus.  

 

Tarbija kulude seisukohast olulisem, kui soojuse hind on soojuse tarbimise vähendamine – 

majade soojustamine ja renoveerimine. Sellega on võimalik vähendada oluliselt soojuse 

tarbimist ja vähenevad ka soojuse arved. Samal ajal on risk, et soojuse tarbimise vähenemisel 

tõuseb mingil määral soojuse hind. Vajalik on omavalitsuse igakülgset toetust, et kõikidel 

hoonetel tehakse energiamärgised ja energiaauditid. Energiaaudit võimaldab määrata hoone 

renoveerimise vajaduse ja on aluseks renoveerimistoetuse taotlemisel. 

 

Hea on see, et mitmel Loo aleviku kaugküttesüsteemi ühendatud hoonel on käsil või ette-

valmistamisel elamu soojustamine Kredexi toetusel. Täielikult on korterelamud renoveerinud 

Saha tee 1 ja 3 korteriühistud, millega vähenes mitmekordselt soojuse tarbimine kaug-

küttevõrgust. Hoonete soojustamine on käsil Toome tee 1 ja 3 elamutel. Sellega on võimalik 

vähendada elamu poolt tarbitava soojuse kulu ja vähenevad ka soojuse arved. Hoonete 

valdajate poolt tuleb seada eesmärgiks 2025. aastaks soojustada vähemalt pooled hooned ja 

viia nende energiatarbimine energiamärgise D klassi (hoone kogu energiatarbimine < 180 

kWh/m² aastas). 
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Loo aleviku kaugküttevõrgus tuleb seada eesmärgiks, et soojuse müügihind elanikele oleks 

piirides 65÷70 €/MWh. Selline hind on saavutatav hakkpuidul töötava katlamaja rajamisega, 

eeldusel, et kaugküttevõrgu soojustarbimine ja hakkpuidu hind jääb samale tasemele kui 

praegu ning KIK toetab uue katlamaja rajamist. See hind on tarbijatele talutav ja tagab soojus-

võrkude säilimise ning ka tarbijate huvi saada soojust kaugküttevõrgust. 
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5. Soojuse tarbimine ja tootmine 

5.1 Soojuse tarbimine 

Soojuse tootmise ja tarbimise osas on kasutada AS Adven Eesti AS-st saadud viimase kuue 

aasta (2009-2015) igakuised tarbimise andmed (lisa 4). Et andmed oleksid võrreldavad viime 

soojuse tarbimise kogused üle normaalaasta kliimatingimustele. 

 

Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel olnud erinev. Vaadeldaval perioodil olid keskmisest 

jahedamad 2009 ja 2012. aasta. Vahepealsed aastad olid keskmisest soojemad. Et andmed oleks 

võrreldavad taandame soojuse tarbimise andmed normaalaasta kliimatingimustele arvestades 

kraadpäevasid ja joonistame välja normaalaastale taandatud soojuse tarbimise tulpdiagrammi 

(joonis 5.1). Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel kasutame TTÜ teadlaste ja Kredexi 

poolt soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Normaalaastana arvestame 30 aasta (1975 – 

2004) keskmist kraadpäevade arvu. Teades, et enamus Loo aleviku kaugküttevõrku ühendatud 

hooneid on renoveerimata korterelamud, arvestame normaalaastale taandamisel keskmiseks 

tasakaalu temperatuuriks soovitatud 17°C. 

 
Joonis 5.1. Soojuse tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele 

 

Tabelist lisa 4 ja tulpdiagrammist joonisel 5.1 näeme, et Loo aleviku kaugküttepiirkonna 

soojuse tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele on aastatega vähenenud. 

Mitmed hooned on soojustatud ja eramud on lahkunud kaugküttesüsteemist. Kredexi toetusega 

valmistatakse ette mitme hoone soojustamist. Sellega võime arvestada, et soojuse tarbimine 

järgmistel aastatel tänu rakendatud säästuabinõudele väheneb. Arvestades viimaste aastate 

tarbimisega ja praegu töös olevate ja ettevalmistatavate hoonetega, soojuse tarbimine ilmselt 

esialgu hoonete soojustamisega väheneb ca 3-5% aastas.  
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5.2. Katlamaja soojuse toodangud 

Katlamaja töö planeerimisel on oluline, mitte vaid kaugküttevõrgu soojuse tarbimine, vaid 

soojuse vajadus, milline on aluseks katlamaja töö planeerimisel. Katlamaja soojustoodangu 

osas on meil kasutada 2009-2015 aasta katlamaja igakuised soojustoodangud (lisa 4).  

 

 
Joonis 5.2. Loo katlamaja soojuse tootmine 2009-2015  

 

Katlamaja toodangute andmete alusel joonistame välja soojuse tegeliku tootmise tulp-

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

katlamaja soojustoodangute tulpdiagrammi (joonis 5.3) 

 

 
Joonis 5.3. Katlamaja normaalaastale taandatud soojuse toodangud 
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Sama kuu tegelik soojuse tarbimine ja tootmine võib eri aastatel oluliselt erineda. Nii oli 2012. 

aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur Tv = -8,2°C ja katlamaja soojuse toodang 

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

maja soojuse toodang 1103 MWh. Veebruari kuu katlamaja soojuse toodangu erinevus oli 

912 MWh. Samal ajal taandatuna normaalaasta kliimatingimustele oli vahe 437 MWh, milline 

saavutati tarbimise tegeliku vähenemisega. 

 

Tabel 5.1. Katlamaja soojuse toodang 2009-2014 

 

Aasta 

Tegelik Normaalaasta  
Soojuskadu 

Tarbimise 

muutus Tootmine Tarbimine Tootmine Tarbimine 

MWh MWh MWh MWh MWh % MWh % 

2009 14 055 9 908 14 434 10 197 4 147 29,5%     

2010 14 804 10 526 13 657 9 569 4 278 28,9% -628 -6,2% 

2011 13 010 9 215 13 591 9 710 3 796 29,2% 141 1,5% 

2012 12 892 9 800 12 598 9 538 3 093 24,0% -172 -1,8% 

2013 11 230 8 729 11 637 9 081 2 501 22,3% -457 -4,8% 

2014 9 801 7 569 10 257 8 000 2 232 22,8% -1 081 -11,9% 

Keskmine 12 632 9 291 12 633 9 349 3 341 26,4% -439 -4,6% 

 

Kuue viimase aasta katlamaja soojuse aastane kogutoodang on sõltuvalt ilmast olnud oluliselt 

erinev. Kuid veelgi rohkem on seda mõjutanud muutused soojuse tarbimises. Normaalaastale 

taandatult on erinevate aastate katlamaja soojuse toodang nagu ka tarbimine vähenev, 

keskmine tarbimise vähenemine 4,6% aastas. Oluliselt suurem soojuse tarbimise vähenemine 

2014. aastal on tingitud Saha tee 1 ja 3 korterelamute renoveerimisest ja soojuse tarbimise 

olulisest vähenemisest 814 MWh võrra. Teiste tarbijate soojuse tarbimise vähenemine jääb 

2÷3% piiridesse. 

 
Joonis 5.4. Normaalaastale taandatud KM soojuse tootmine ja tarbimine 2009-2014 

 

Soojuse tootmise ja tarbimise tulpdiagrammilt joonis 5.4 näeme Loo katlamaja viimase kuue 

aasta soojuse tarbimist, soojuskadu ja nende summana katlamaja toodangut. 
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5.3. Koormusgraafik 

Loo aleviku kaugküttepiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koostamiseks 

on meil kasutada 2014. aasta ööpäevased soojuse tootmise andmed. Nende alusel arvutame 

ööpäevase keskmise soojuskoormuse megavattides. Et paremini iseloomustada soojus-

koormuse sõltuvust ilmast, lisame samale soojuskoormuste graafikule ka tegeliku välisõhu 

ööpäevase keskmise temperatuuri. Graafikult näeme, et soojuse tootmine ja tarbimine on 

otseses sõltuvuses välisõhu temperatuurist (joonis 5.5).  

 
Joonis 5.5. Loo aleviku katlamaja 2014 aasta koormusgraafik 

 

Iseloomustamaks aasta soojuskoormust ja vajalikke soojuse toodanguid joonistame välja 

katlamaja koormuste alanemise suunas reastatud koormusgraafiku koos välisõhu temperatuuri 

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

 
Joonis 5.6. Loo aleviku katlamaja 2014 aasta koormusgraafik 
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2014 aasta oli suhteliselt soe aasta. Harjumaa 30 aasta keskmine kraadpäevade arv on 4220, 

kuid 2014 aastal oli kraadpäevade arv 3906. Vaid mõnel päeval langes välisõhu temperatuur 

alla -10°C. Samuti oli 2014 aastal miinuskraadidega ööpäeva keskmisi temperatuure vaid  

60 päeva, keskmiselt on selliste päevade arv aastas 80-100 päeva. Seda peame arvestama 

järgmiste aastate soojustarbimise planeerimisel. 

 

 
Joonis 5.7. Loo alevikku katlamaja 2014 aasta koormusgraafik 

 

Kolmanda variandina joonistame välja katlamaja soojuse tootmise koormusgraafiku koos 

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

näeme, et 0°C välisõhu temperatuuri korral on keskmine soojuskoormus 1,5 MW, -10°C 

välisõhu temperatuuriga on koormus 2,5 MW ja edasisel temperatuuri langemisel on 

soojuskoormus kuni 3÷3,5 MW. 

 

5.4. Perspektiivne soojuse tarbimine ja tootmine 

Viimaste aastate soojuse tarbimine ja tootmine on olnud vähenev. Soojuse tarbimise ja tootmise 

prognoosil võtame aluseks 2014 aasta normaalaasta kliimatingimustele taandatud andmed ja 

arvestame eelpool toodud 2÷4% vähenemisega aastas. 2014. aasta soojuse tootmine ja 

tarbimine viiduna normaalaasta kliimatingimustele on: 

Soojuse toodang 10 257 MWh 

Soojuse tarbimine   8 000 MWh 

Soojuskadu    2 232 MWh 

Suhteline soojuskadu     22,8 % 

Tulevaste perioodide soojuse tootmise planeerimisel peame arvestama järgmiste asjaoludega: 

 Soojuse tootmine ja tarbimine normaalaasta kliimatingimustel; 

 Soojuse tarbimise vähenemisega seoses tarbijatel rakendatud meetmetega; 

 Uute soojustarbijatega. 

Uuteks tarbijateks on uued korterelamud Kuusiku tee 18, 20 ja koolimaja laiendus. Detail-

planeeringu järgi võivad lisanduda veel mõned korterelamud ja ühiskondlikud hooned uutes 

arengupiirkondades. Uued hooned mõjutavad soojuse tarbimist suurenemise suunas. Samal 

ajal hoonete soojustamine vähendab soojuse tarbimist.  
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Uute tarbijatena arvestame kolm uut 60 korteriga korterelamut Kuusiku teel, koolimaja 

laiendust ja veel ühte uut hoonet aastatel 2020-2025. Uute korterelamute soojuse tarbimisel 

lähtume Advenilt saadud andmetest, millega iga uue hoone tarbimine on 300 MWh aastas. See 

on väiksem Loo aleviku olemasolevate 60 korteriga korterelamute keskmisest soojuse tarbi-

misest (500 MWh). Uued hoonete  ehitatakse vastavalt energiatõhususe miinimumnõuetele2, 

millega nende soojuse tarve ongi väiksem. 

 

Ka koolimaja juurdeehitusel arvestame, et uus hoone ehitatakse energiatõhusana ja täiendavaks 

soojustarbimiseks on 300 MWh aastas. Lisaks arvestame, et arengukavaga vaadeldava kümne-

aastase perioodi lõpuaastatel võib veel lisanduda üks uus tarbija aastatarbimisega 300 MWh. 

Kokku kümneaastase perioodi jooksul on lisanduv soojustarbimine 1500 MWh. 

 

Kaugküttevõrkude piirkonda jääb ka arendatav endine Talleggi maa-ala. Seal arendavad 

tootmist ja kinnisvara teenindusettevõte Lunden Food OÜ. Piirkonnas on olemas gaasivõrk ja 

tootmisettevõtted eelistavad nendele sobivate parameetritega soojuse tootmist oma sead-

metega. Ettevõte pole huvitatud kaugkütte soojuse kasutamisest. Praeguse seisuga pole ette 

näha ka arendatavale toomisterritooriumile uute kaugkütte soojustarbijate lisandumist. Kuid 

siiski on soojuse tootjale kasulik, kui lisandub uusi kaugkütte tarbijaid. Selleks tuleb olla 

valmis, et teha uutele potentsiaalsetele tarbijatele ettepanek kaugkütte soojuse tarbimiseks.    

 

Andmed Loo aleviku võimaliku perspektiivse tarbimise kohta on tabelis 5.2. Soojuse tarbimise 

vähenemise osas arvestame keskmiselt 3% soojuse tarbimise vähenemisega aastas. See vastab 

eelmiste aastate keskmisele tarbimise vähenemisele. Uute tarbijate kaugküttevõrkudega ühine-

mise kohta on teada, et Kuusiku tee 18 esimene elamu ühendatakse 2015. aasta lõpul ja täis-

mahus tarbimine on alates 2016. aastast. Teiste hoonete täpset ühendamise aega ei ole teada ja 

arvestame uute tarbijate lisandumist iga kahe aasta järel. Selliselt saame prognoositava soojuse 

tarbimise aastateks 2015÷2025 (tabel 5.2). 

Tabel 5.2. Loo aleviku soojuse tarbimise prognoos 2015-2025 

Aasta Tarbimine -3% 

Uued 

tarbijad Kokku Keskmine 

1 2 3 4 5 6 

2014 8000 8000  8000 8000 

2015  7760  7760 7861 

2016  7527 300 7827,2 7722 

2017  7301  7601 7583 

2018  7082 300 7682 7445 

2019  6870  7470 7306 

2020  6664 300 7564 7167 

2021  6464  7364 7028 

2022  6270 300 7470 6889 

2023  6082  7282 6750 

2024  5899 300 7399 6611 

2025  5722  7222 6472 

 

                                                 
2 Energiatõhususe miinimumnõuded. Vabariigi valitsuse määrus vastu võetud 30.08.2012 nr 68. 
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Tarbimise prognoosi andmete põhjal joonistame välja tootmise prognoosi diagrammi aastateks 

2015÷2025 (joonis 5.7). Tabeli veerg 3 iseloomustab tarbimist, kui tarbimine väheneb iga aasta 

3% võrra ja uusi tarbijaid ei lisandu (sinine joon diagrammil). Sel juhul on 2025 aasta tarbimine 

5722 MWh ja tarbimine on kokku vähenenud 28%. 

 

Tabeli veerg 4 iseloomustab uusi soojustarbijaid kokku 1500 MWh 10 aasta jooksul. Tabeli 

veerg 5 arvestab 3% soojuse tarbimise vähenemist aastas ja uusi tarbijaid (pruun joon 

diagrammil). Sel juhul on 2025 aastal soojuse tarbimine 7222 MWh ja tarbimine on vähenenud 

10%. Tabeli veerg 6 on keskmine (graafikul roheline joon) ja arvestab, et nii soojuse 

vähenemine võib jääda väiksemaks, kui ka et kõik uued planeeritavad tarbijad ei lisandu. Sel 

juhul on tarbimine 6472 MWh ja vähenemine 20%. Kõige reaalsemaks võibki pidada viimast 

stsenaariumi.  

 
 

Joonis 5.7. Loo aleviku soojuse tarbimise prognoos 2015-2025 

 

Tehnilised ja majandusarvutused teeme arvestades 2015÷2016. aasta prognoositavat soojuse 

tarbimist 7600 MWh, soojuskadu 2200 MWh ja katlamaja soojuse toodangut 9800 MWh.  

 

Alternatiivina teeme tehnilised arvutused ja majandushinnangud arvestades soojuse tarbimise 

vähenemist 2016. aasta suhtes 10% või 20% võrra. 10% olukord iseloomustab soojuse 

tarbimist ka vahepealsetel aastatel. Kaugküttevõrkude renoveerimisega vähenevad samal ajal 

mõnevõrra ka soojuskaod, kuid suhteline soojuskadu suureneb.  

 

Eelmistes prognoosis on arvestatud, et enamus tarbijaid jääb kaugküttevõrgu tarbijateks. Kui 

eramud lahkuvad kaugküttevõrgust, siis väheneb oluliselt soojuskadu. Sellega väheneb ka kogu 

kaugküttevõrgu tarbimine ja soojuskadu. Kuidas selline tarbimise vähenemine mõjutab 

katlamaja tööd, iseloomustab variant 25% soojuse tarbimise vähenemisega.  
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Täiendava alternatiivina teeme tehnilise ja majandusliku arvutuse variandile, kui soojuse 

tarbimine suureneb 10%. See vastab olukorrale kui lisaks ehitatavale elamule Kuusiku tee 18 

lisandub ka kohe teine elamu või kooli juurdeehitus ja säästumeetmetega pole tarbimist 

vähendatud. Arvestades seniseid tendentse soojuse tarbimise vähenemise suunas on soojuse 

tarbimise suurenemine Loo aleviku kaugküttevõrkudes vähe tõenäoline. Pigem kuulub see 

variant riskianalüüsi valdkonda kuidas käitub katlamaja siis, kui soojuse tarbimine suureneb. 

 

Tabel 5.3. Soojuse tarbimine, toodangud ja soojuskadu 

Näitaja Ühik Arvestuslik -10% -20% -25% 10% 

Soojuse tarbimine MWh 7600 6840 6080 5700 8360 

Soojuse toodang MWh 9800 8840 8080 7100 10760 

Soojuskadu MWh 2200 2100 2000 1400 2400 

Suhteline soojuskadu % 22,4% 23,8% 24,8% 19,7% 22,3% 

 

Koos tarbimise muutumisega ja soojusvõrkude renoveerimisega muutub ka soojuskadu. 

Lähiaastatel on Advenil plaanis asendada Kuusiku tee torustikud, millega väheneb soojuskadu. 

Vaadeldava kümneaastase perioodi jooksul jätkub kaugküttetorustike renoveerimine ja 

vaadeldava kümneaastase perioodi lõpuks on saavutatav soojuskadu 2000 MWh.  

 

Boilerjaamade kaudu ühendatud eramute võrkude eraldumisel kaugküttesüsteemist väheneb 

oluliselt soojuskadu. Mõnevõrra väheneb ka soojuse tarbimine ja katlamaja soojuse toodang. 

 

Loo aleviku kaugkütte piirkonna soojusvarustuse edasisel planeerimisel lähtume tehnilistes ja 

majandusarvutustes tabelis 5.3 toodud soojuse tarbimise ja tootmise mahtudest. Arvestades 

seniseid arenguid on tõenäoline, et tegelik tarbimine jääb arvestusliku tarbimise ja piirväärtuste 

-25% vahele. 
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6. Perspektiivsed soojusvarustuse variandid 
 

Perspektiivsete soojusvarustuse variantide analüüsimisel on algvariandiks kaugküte olemas-

olevast gaasikatlamajast. 
 

Võimalike variantidena käsitleme: 

 Uue hakkpuidul töötava katlamaja rajamine soojuse tootmiseks Loo aleviku kaug-

küttevõrku  

 Hakkpuidul katlamaja arvestusliku soojuse toodanguga, üks katel 2,0 MW või 1,5 MW 

 Hakkpuidul katlamaja arvestusliku soojuse toodanguga, kaks katelt à 1,0 MW  

 Soojuse tarbimise vähenemine 10% võrra; üks katel 2,0 MW  

 Soojuse tarbimise vähenemine 20% võrra; üks katel 2,0 MW või 1,5 MW 

 Boilerjaamade tarbijate lahkumine kaugküttevõrgust, üks katel 1,5 MW 

 Soojuse tarbimise suurenemine 10% võrra; üks katel 2,0 MW  

 Alternatiivsete kütteviiside kasutamine 

 Lokaalkatlamajade rajamine; 

 Kohalik küte; 

 Soojuspumpade kasutamine; 

 

6.1. Hakkpuidu katlamaja 

Hakkpuidul töötava katlamaja planeerimisel arvestame, et see katlamaja kannab kaugkütte-

võrgu põhikoormuse. Põhivariantidena käsitleme ühe katlaga 2,0 MW ja 1,5 MW katlamaja. 

Adveni ettepanekul käsitleme lisaks kahe 1,0 MW võimsusega katlaga katlamaja. Talvise tipu-

koormuse katmiseks ja hakkpuidu katlamaja remondi ajal töötab lisaks olemasolev 

gaasikatlamaja. Hakkpuidul töötav katel peab olema võimeline töötama stabiilselt minimaalsel 

koormusel 20%. Kui hakkpuidu katlamaja koormus langeb suvel alla 20% nimikoormuseset, 

töötab gaasikatlamaja. Sellesse perioodi tuleb planeerida ka hakkpuidu katla suvine remont ja 

hooldus. Hakkpuidul katel vajab perioodilist puhastamist ja seadmed hooldust ka talve-

perioodil. Arvestame katlamaja töökindluseks 95%. Sellega planeerime hakkpuidul töötavale 

katlale remondi- ja hooldusseisaku kaks ööpäeva iga 40 päeva järel. 

 

Kõigi eelpool loetletud uue katlamaja variantide jaoks joonistame välja koormusdiagrammid, 

mis on aluseks hakkpuidu ja maagaasi osa ning tööpäevade arvutamisel erinevate variantide 

puhul. 

 

6.1.1. Ühe 2.0 MW katlaga hakkpuidu katlamaja 

 

Joonistame välja 2,0 MW hakkpuidu katlaga katlamaja koormusgraafiku (joonis 6.1). 

Keskmisel talvel ületab kaugküttevõrgu perspektiivne soojuskoormus 2,0 MW 30 päeval. 

Suvel on katlamaja koormus vähem kui 0,4 MW 50 päeval. Katla remondiks ja puhastamiseks 

arvestame remondiseisakuid kokku 15 ööpäeva. Kokku peab maagaasil töötav katlamaja 

töötama 95 ööpäeva aastas. 
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Hakkpuidul toodetava soojuse planeerimisel arvestame ka katelde tegelikku töörežiimi muu-

tuva koormuse juures. Ühe 2,0 MW katlaga hakkpuidu katlamaja tagab kuni 85% kaugkütte-

võrgule aastas vajaliku soojuse tootmise. Hakkpuidu katla töötades kütteperioodil 50-100% 

koormusega on katla kasutegur 85%. Peame ka arvestama, et suvel, töötades 20-30% 

koormusega on katla kasutegur väiksem: 80-82%.  

  
 

 

2,0 MW hakkpuidul töötav katel suudab täielikult rahuldada kaugküttevõrgu soojusvajaduse 

kui välisõhu temperatuur on kõrgem kui -5°C. Madalama välisõhu temperatuuri korral tuleb 

tippkoormuse katmiseks rakendada tööle lisaks gaasi katlamaja. Samuti on gaasi katlamaja 

vajalik tööle rakendad hakkpuidu katlamaja remondipäevadel. Üldjuhul piisab selleks 2,0 MW 

gaasikatlast. Hakkpuidu katlamaja suudab toota kuni 85% kaugküttevõrgule vajalikust 

soojusest.  

 

6.1.2. Ühe 1.5 MW katlaga hakkpuidu katlamaja 

 

Joonistame välja 1,5 MW hakkpuidukatlaga katlamaja koormusgraafiku (joonis 6.2). Talvise 

üle 1,5 MW tipukoormuse katmiseks töötab lisaks olemasolev gaasikatlamaja. Suvel, kui hakk-

puidu katlamaja koormus langeb alla 20% nimikoormuseset, ehk vähem kui 0,3 MW töötab 

samuti gaasikatlamaja. 
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Joonis 6.1. Koormusgraafik 2,0 MW hakkpuidukatlaga 

 

Joonis 6.2. Koormusgraafik 1,5 MW hakkpuidukatlaga 
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Keskmisel talvel ületab kaugküttevõrgu perspektiivne soojuskoormus 1,5 MW 110 päeval ehk 

suure osa kütteperioodist. Suvel peab 1,5 MW hakkpuidu katlamaja korral gaasikatlamaja 

töötama alates 0,3 MW soojuskoormusest ja gaasi katlamaja suvine tööaeg on suhteliselt lühike 

30 päeva. Katla remondiks ja puhastamiseks arvestame remondiseisakuid kokku 15 ööpäeva. 

Kokku peab maagaasil töötav katlamaja töötama 155 ööpäeva aastas. 

 

Nagu näeme koormusgraafikult on arvestusliku koormuse püsimisel 1,5 MW katlaga vajalik 

gaasikatlaga töötada enamik talvisest kütteperioodist. 1,5 MW hakkpuidu katel suudab 

rahuldada kaugküttevõrgu kogu soojusvajaduse välisõhu temperatuuril üle 3ºC. Hakkpuidu 

katlamaja suudab toota kuni 80% kaugküttevõrgule vajalikust soojusest. Gaasikatlamajas 

piisab tipu ja suvise koormuse katmiseks põhiliselt 2 MW katlast. 

 

6.1.3. Kahe 1,0 MW katlaga hakkpuidu katlamaja 

 

Adveni ettepanekul käsitleme kahe 1,0 MW võimsusega hakkpuidu katlaga katlamaja rajamise 

võimalust. Selline on tüüpkatlamaja ja Adveni andmetel arvestades eelpakkumisi jääb sellise 

katlamaja hind samale tasemele kui ühe 2,0 MW katlamaja maksumus. Kahe katla eelis on, et 

ka madalal suvisel koormusel saab töötada hakkpuidu katlaga ja gaasi osa kütuse bilansis on 

väiksem.  

 

Joonistame välja kahe 1,0 MW hakkpuidu katlaga katlamaja koormusgraafiku (joonis 6.3). 

Keskmisel talvel ületab kaugküttevõrgu perspektiivne soojuskoormus 2,0 MW 30 päeval. 

Suvist koormust 0,4 MW on võimalik katta aastaringselt hakkpuidu katlaga. Suviseks 

hakkpuidu lao ja ette andeseadmete remondiks arvestame ühe nädala Katla remondiks ja 

puhastamiseks arvestame remondiseisakuid kokku 15 ööpäeva. Kokku peab maagaasil töötav 

katlamaja töötama 50 ööpäeva aastas. 

 

Hakkpuidul toodetava soojuse planeerimisel arvestame ka katelde tegelikku töörežiimi muu-

tuva koormuse juures. Kahe 1,0 MW katlaga hakkpuidu katlamaja eelis on, et katlad saavad 

töötada nimikoormusele lähedasel koormusel ja nende kasutegur on parem, kui väga madalal 

koormusel töötades. Kahe 1,0 MW katlaga hakkpuidu katlamaja tagab kuni 90% kaugkütte-

võrgule aastas vajaliku soojuse tootmise ja vaid 10% on vajalik anda gaasikatlaga.  
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Joonis 6.3. Koormusgraafik 2,0 MW hakkpuidukatlaga 
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Kahe 1,0 MW hakkpuidu katlaga töötav katlamaja suudab täielikult rahuldada kaugküttevõrgu 

soojusvajaduse kui välisõhu temperatuur on kõrgem kui -5°C. Madalama välisõhu 

temperatuuri korral tuleb tippkoormuse katmiseks rakendada tööle lisaks gaasi katlamaja. 

Samuti on gaasi katlamaja vajalik tööle rakendad hakkpuidu katelde remondipäevadel. 

Üldjuhul piisab selleks 2,0 MW gaasikatlast. Hakkpuidu katlamaja suudab toota kuni 90% 

kaugküttevõrgule vajalikust soojusest.  

 

 

6.1.4.  2,0 MW hakkpuidu katlamaja, kui soojuse tarbimine väheneb 10% 

 

Nagu eelpool käsitlesime soojuse tarbimine väheneb kaugküttevõrku ühendatud hoonete 

renoveerimisel ja soojustamisega. Alternatiivina käsitleme võimalust kui soojuse tarbimine 

väheneb 10% võrreldes arvestusliku soojuse tarbimisega. Soojuse tarbimise 10% vähenemise 

korral on katlamaja soojuse kogutoodang 8 800 MWh aastas. Keskmiste arengute kohaselt 

selline soojuse tarbimise tase on 2020. aastaks. Käsitleme kaugküttevõrgu 10% vähenenud 

soojuse tarbimisega olukorda 2,0 MW hakkpuidu katlamajaga.  

  
 

 

 

Joonistame välja koormusgraafiku 10% vähenenud soojuse tarbimisega 2,0 MW hakkpuidu 

katlaga (joonis 6.4). Kui hakkpuidu katlamaja koormus langeb suvel alla 20% nimi-

koormuseset, ehk vähem kui 0,4 MW töötab gaasikatlamaja. Keskmisel talvel ületab kaug-

küttevõrgu soojuskoormus 10% väiksema koormuse korral 2,0 MW 15 päeval aastas. Suvel 

peab 2,0 MW hakkpuidu katlamaja korral gaasikatlamaja töötama alates 0,4 MW soojus-

koormusest ja gaasikatlamaja suvine tööaeg on 55 päeva. Katla remondiks ja puhastamiseks 

arvestame remondiseisakuid kokku 15 ööpäeva. Kokku peab maagaasil töötav katlamaja 

töötama 85 ööpäeva aastas. 

 

10% väiksema soojuse tarbimise korral on 2,0 MW hakkpuidu katlamaja talvine tööaeg lühem 

kui planeeritud normaaltoodangu korral. Sellega tagab 10% väiksema soojustarbimise korral 

2,0 MW hakkpuidu katlamaja 85% kaugküttevõrgule aastas vajaliku soojuse tootmise. 15% 

tuleb toota gaasikatlamajaga. Hakkpuidu katlamaja suudab katta kaugküttevõrgu soojuse 

tarbimise soojema kui -10ºC välisõhu temperatuuri korral. 
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Joonis 6.4. Katlamaja koormusgraafik 2,0 MW hakkpuidukatlaga 10% vähenenud 

soojuse tarbimisega 
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6.1.5. 2,0 MW hakkpuidu katlamaja, kui soojuse tarbimine väheneb 20% 

 

Loo aleviku kaugküttevõrgus on võimalik kuni 20% soojuse tarbimise vähenemine. Ühe 

alternatiivina käsitlemegi võimalust kui soojuse tarbimine väheneb 20% võrreldes arvestusliku 

soojuse tarbimisega. Soojuse tarbimise 20% vähenemise korral on katlamaja soojuse 

kogutoodang 8 100 MWh aastas. Keskmise arengu kohaselt jõuame sellisele tasemele  

2025 aastaks. Käsitleme kaugküttevõrgu 20% vähenenud soojuse tarbimisega olukorda  

2,0 MW hakkpuidu katlamajaga.  

  

 
 

 

 

Joonistame välja koormusgraafiku 20% vähenenud soojuse tarbimisega 2,0 MW hakkpuidu 

katlaga (joonis 6.5). Kui hakkpuidu katlamaja koormus langeb suvel alla 20% nimikoor-

museset, ehk vähem kui 0,4 MW töötab gaasikatlamaja. Keskmisel talvel ületab kaug-

küttevõrgu soojuskoormus 20% väiksema koormuse korral 2,0 MW 15 päeval aastas. Suvel 

peab 2,0 MW hakkpuidu katlamaja korral gaasikatlamaja töötama alates 0,4 MW soojus-

koormusest ja gaasikatlamaja suvine tööaeg on suhteliselt pikk 75 päeva. Katla remondiks ja 

puhastamiseks arvestame remondiseisakuid kokku 15 ööpäeva. Kokku peab maagaasil töötav 

katlamaja töötama 105 ööpäeva aastas. 

 

20% väiksema soojuse tarbimise korral on 2,0 MW hakkpuidu katlamaja talvine tööaeg lühem 

kui planeeritud normaaltoodangu korral, kuid suvine tööaeg pikem. Sellega tagab 20% 

väiksema soojustarbimise korral 2,0 MW hakkpuidu katlamaja 85% kaugküttevõrgule aastas 

vajaliku soojuse tootmise. 15% tuleb toota gaasikatlamajaga. Hakkpuidu katlamaja suudab 

katta kaugküttevõrgu soojuse tarbimise kuni -15ºC välisõhu temperatuuri korral. 
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Joonis 6.5. Katlamaja koormusgraafik 2,0 MW hakkpuidukatlaga 20% vähenenud 

soojuse tarbimisega 
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6.1.6. 1,5 MW hakkpuidu katlamaja, kui soojuse tarbimine väheneb 20% 

 

Täiendava alternatiivina käsitleme kaugküttevõrgu 20% vähenenud soojuse tarbimisega 

olukorda 1,5 MW hakkpuidu katlamajaga.  

  
 

 

 

Joonistame välja koormusgraafiku 20% vähenenud soojuse tarbimisega 1,5 MW hakkpuidu 

katlaga (joonis 6.6). Kui hakkpuidu katlamaja koormus langeb suvel alla 20% nimi-

koormuseset, ehk vähem kui 0,3 MW töötab gaasikatlamaja. Keskmisel talvel ületab kaug-

küttevõrgu soojuskoormus 20% väiksema koormuse korral 1,5 MW 40 päeval aastas. Suvel 

peab 2,0 MW hakkpuidu katlamaja korral gaasikatlamaja töötama alates 0,3 MW soojus-

koormusest ja gaasikatlamaja suvine tööaeg on 20 päeva. Katla remondiks ja puhastamiseks 

arvestame remondiseisakuid kokku 15 ööpäeva. Kokku peab maagaasil töötav katlamaja 

töötama 75 ööpäeva aastas. 

 

20% väiksema soojuse tarbimise korral on 1,5 MW hakkpuidu katlamaja talvine tööaeg pikem 

kui sama koormusega 2,0 MW katla korral. Kuid suvine tööaeg on oluliselt lühem, suvine 

koormus langeb alla 0,3 MW vaid 20 päeva. Sellega tagab 20% väiksema soojustarbimise 

korral 1,5 MW hakkpuidu katlamaja 88% kaugküttevõrgule aastas vajaliku soojuse tootmise. 

12% tuleb toota gaasikatlamajaga. Hakkpuidu katlamaja suudab katta kaugküttevõrgu soojuse 

tarbimise kuni -5ºC välisõhu temperatuuri korral. Siit näeme, et vähenenud soojuse tarbimise 

korral on tehniliselt otstarbekam paigaldada 1,5 MW võimsusega hakkpuidu katel. 

 

 

6.1.7. 1,5 MW hakkpuidu katlamaja, kui soojuse tarbimine väheneb 25% 

 

Täiendava alternatiivina käsitleme kaugküttevõrgu 25% vähenenud soojuse tarbimisega 

olukorda 1,5 MW hakkpuidu katlamajaga. Selle variandi juures arvestame, et boilerjaamade 

kaudu soojust saanud eramud on lahkunud kaugküttevõrgust ja oluliselt on vähenenud soojus-

kadu. Katlamaja vajalik soojuse toodang on 7100 MWh. 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

1
3

2
5

3
7

4
9

6
1

7
3

8
5

9
7

1
0

9

1
2

1

1
3

3

1
4

5

1
5

7

1
6

9

1
8

1

1
9

3

2
0

5

2
1

7

2
2

9

2
4

1

2
5

3

2
6

5

2
7

7

2
8

9

3
0

1

3
1

3

3
2

5

3
3

7

3
4

9

3
6

1

MW

Hakkpuit Maagaas

Joonis 6.6. Katlamaja koormusgraafik 1,5 MW hakkpuidukatlaga 20% vähenenud 

soojuse tarbimisega 
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Joonistame välja koormusgraafiku 20% vähenenud soojuse tarbimisega 1,5 MW hakkpuidu 

katlaga (joonis 6.7) katlamaja soojuse toodangule 7100 MWh. Kui hakkpuidu katlamaja 

koormus langeb suvel alla 20% nimikoormuseset, ehk vähem kui 0,3 MW töötab gaasi-

katlamaja. Keskmisel talvel ületab kaugküttevõrgu soojuskoormus vaadeldud variandi korral 

1,5 MW 25 päeval aastas. Suvel peab 1,5 MW hakkpuidu katlamaja korral gaasikatlamaja 

töötama alates 0,3 MW soojuskoormusest ja gaasikatlamaja suvine tööaeg on 35 päeva. Katla 

remondiks ja puhastamiseks arvestame remondiseisakuid kokku 15 ööpäeva. Kokku peab 

maagaasil töötav katlamaja töötama 75 ööpäeva aastas. 

 

Selle variandi korral tagab 1,5 MW hakkpuidu katlamaja 88% kaugküttevõrgule aastas vajaliku 

soojuse tootmise. 12% tuleb toota gaasikatlamajaga. Hakkpuidu katlamaja suudab katta 

kaugküttevõrgu soojuse tarbimise kuni -5ºC välisõhu temperatuuri korral. 

 

 

6.1.8.  Hakkpuidu katlamaja, kui kaugküttevõrgu soojuse tarbimine suureneb 

10% 

 

Alternatiivina käsitleme võimalust kui soojuse tarbimine kasvab kiiremini kui väheneb. 

Käsitleme varianti, kui soojuse tarbimine suureneb 10% võrreldes arvestusliku soojus-

tarbimisega. Soojuse tarbimise 10% suurenemise korral on katlamaja soojuse kogutoodang 

10 800 MWh aastas. Analüüsime varianti kui 10% suurenenud soojuse tarbimine kaetakse 

2,0 MW hakkpuidu katlaga. 

 

Joonistame välja koormusgraafiku kaugküttevõrgu 10% suurema soojuse tarbimis jaoks 

vajaliku ühe 2,0 MW hakkpuidu katlaga (joonis 6.8). Keskmisel talvel ületab katlamaja soojus-

koormus 2,0 MW 40 päeval aastas. Suvel peab 2,0 MW hakkpuidu katlamaja korral gaasi-

katlamaja töötama alates 0,4 MW soojuskoormusest ja gaasi katlamaja suvine tööaeg on 

minimaalne – vaid remondiks vajalik 20 päeva. Katla remondiks ja puhastamiseks arvestame 

remondiseisakuid kokku 14 ööpäeva. Kokku peab maagaasil töötav katlamaja töötama  

75 ööpäeva aastas. 
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Joonis 6.7. Katlamaja koormusgraafik 1,5 MW hakkpuidukatlaga 20% vähenenud 

soojuse tarbimisega ja kogutoodanguga 7100 MWh 
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Kuna gaasil töötav katlamaja peab töötama lühiajaliselt, tagab 10% suurema soojustarbimise 

korral 2,0 MW hakkpuidu katlamaja 88% kaugküttevõrgule aastas vajaliku soojuse tootmise 

ning 12% tuleb toota maagaasi katlamajas. 

 

Kaugküttevõrgu 10% suurema soojuse tarbimise korral 2,0 MW hakkpuidul töötav katel 

suudab täielikult rahuldada kaugküttevõrgu soojusvajaduse siis, kui välisõhu temperatuur on 

kõrgem kui -3°C. Madalama välisõhu temperatuuri korral tuleb tippkoormuse katmiseks 

rakendada tööle gaasi katlamaja. Maagaasi katlamajas piisab selleks 2,0 MW katlast. 

 

Siin käsitlesime hakkpuidu katlamaja tööd siis kui soojuse tarbimine väheneb 10%, 20% või 

25% ehk suureneb 10% planeeritud tarbimisest. Tegelik muutumine võib jääda vahepeale. 

Sellisel juhul on hakkpuidu ja maagaasi katlamaja osakaal soojuse tootmises vahepealne 

arvutatud variantidele. Tegelikku olukorda mõjutab veel välisõhu temperatuur ja ka sellega 

muutub hakkpuidu ja maagaasi tarbimise suhe.  

 

6.2. Kokkuvõte hakkpuidu katlamaja tehnilistest võimalustest 

Eelnevalt käsitlesime mitmesuguseid võimalikke soojuse tootmise variante erineva suurusega 

kateldega ja Loo aleviku kaugküttevõrku erineva tarbimise juures. Loo aleviku kortermajade 

ja ühiskondlike hoonete tiheasustuse piirkonnas on heas korras kaugküttevõrk ja tarbijad 

asuvad suhteliselt väikesel territooriumil. Kaugkütte põhivõrk haarab maa-ala ca 0,3 km2. 

Arvestades seda on otstarbekas jätkata põhivõrgu piirkonnas kaugkütet ja pole mõtet 

soojusvõrku lõhkuda.  

 

Jääb lahendus säilitada heas korras olevad kaugküttevõrgud ja rajada katlamaja odavamal 

kütusel. Sobivaim selline kütus on hakkpuit. See on ühtlasi taastuvkütus ja sobib praeguse 

riikliku suunaga viia kohalik kaugküte üle taastuvkütusele. Hea on ka see, et praegust gaasi-

kütusel töötavat katlamaja käitab suurte kogemustega Adven Eesti AS, kes on ise huvitatud 

hakkpuidul katlamaja rajamisest. 
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Joonis 6.8. Koormusgraafik 2,0 MW hakkpuidukatlaga 10% suurema soojuse tarbimisega 
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Tabel 6.1. Hakkpuidul töötavate katlamajade võrdlustabel 

Soojusallikas 

Soojuse 

toodang 

MWh 

Osa 

toodangust 

% 

Tööpäevi 

aastas 

Normaalkoormus, üks 2,0 MW katel 

2,0 MW hakkpuidu katel 8 300 85 310 

Gaasikatel 1 500 15 85 

Kokku 9 800 100 365 

Normaalkoormus, üks 1,5 MW katel 

1,5 MW hakkpuidu katel 7 800 80 340 

Gaasikatel 2 000 20 155 

Kokku 9 800 100 365 

Normaalkoormus, kaks 1,0 MW katel 

1,0 MW hakkpuidu katlad 8 800 90 340 

Gaasikatel 1 000 10 50 

Kokku 9 800 100 365 

 10% väiksem koormus, üks 2,0 MW katel 

2,0 MW hakkpuidu katel 7 500 85 310 

Gaasikatel 1 300 15 85 

Kokku 8 800 100 365 

20% väiksem koormus 2,0 MW katel 

2,0 MW hakkpuidu katel 6 900 82 280 

Gaasikatel 1 200 15 105 

Kokku 8 100 100 365 

20% väiksem koormus 1,5 MW katel 

1,5 MW katel 7 150 88 345 

Gaasikatel 950 12 75 

Kokku 8 100 100 365 

25% väiksem koormus 1,5 MW katel ilma BJ 

1,5 MW katel 6 250 88 345 

Gaasikatel 850 12 75 

Kokku 7 100 100 365 

10% suurem koormus 2 MW katel 

2,0 MW katel 9 500 88 330 

Gaasikatel 1 300 12 75 

Kokku 10 800 100 365 

 

Võrreldes lisatud tehnilisi arvutusi (tabel 6.1), näeme, et prognoositud keskmise tarbimise 

korral ja selle muutumisel -20% kuni +10%, gaasiga toodetava soojuse osa 1,5÷2,0 MW 

hakkpuidu katlamaja korral jääb vahemikku 12÷20% toodetud soojusest. Suurema katla korral 

on talvine hakkpuiduga toodetud soojuse toodang suurem, kuid me peame suvel töötama 

pikema perioodi gaaskatlaga. Kahe 1,0 MW katlaga on hakkpuiduga toodetava soojuse osa 

90%, millega vähenevad kulud kütusele. 

 

Prognoositud tarbimise või selle muutumisel ±10% on tehniliselt otstarbekas kasutada 2,0 MW 

hakkpuidu katelt. Kui kaugküttevõrgu soojuse tarbimine väheneb 20% kuni 25%, siis 1,5 MW 

katla korral paranevad tingimused ja hakkpuidukatlaga toodetava soojuse osa on suurem 

ulatudes 90%-ni.  
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6.3. Hakkpuidu katlamaja asukoht ja tehniline lahendus 

Sobiv on, kui hakkpuidu katlamaja asub olemasolevale gaasikütusel töötavale katlamajale 

võimalikult lähedal. See teeb lihtsamaks katlamajade käitamise. Kuid nii olemasolev gaasi-

katlamaja kui ka planeeritav hakkpuidu katlamaja töötavad automaatrežiimis. Soovitatav, kuid 

mitte määrav on, et nad asuksid lähestikku.  

 

Olemasoleva gaasikatlamaja asub Talleggi endise tootmisterritooriumi kõrval, milline kuulub 

eraomanikele. Olemasolev gaasikatlamaja asub vallale kuuluval maal. Uus hakkpuidul töötav 

katlamaja on võimalik paigutada olemasolev gaasikatlamaja lähedusse Vibeliku tee 19f. Selle 

platsi läheduses on olemasolev maapealne kaugküttevõrgu magistraaltorustik D=200/250 mm. 

Uue hakkpuidu katlamaja rajamisel on vajalik olemasolevad maapealsed kaugkütte torustikud 

asendada osaliselt maa-aluste eelisoleeritud torustikega. 

 

Hakkpuidul töötava katlamaja (eskiisid lisad 5 ja 6) puhul on oluline kütuse ladu ja kütuse 

etteande süsteem. Kuna plats asub alevikus teiste hoonete läheduses, on vajalik, et kogu kütuse 

varu asub kinnises laos. Kütuse transport lattu toimub regulaarselt, kuid arvestades ka nädala-

vahetusega on vajalik lao maht kuni kolme ööpäeva varu.  

 

1,5÷2,0 MW katlamaja ööpäevane maksimaalne kütuse vajadus on kuni 50÷75 m3, kolme 

ööpäeva tarve on kuni 225 m3. Vajalik lao pindala on vähemalt 100 m2. Sellisesse lattu saab 

kolme ööpäeva varu ladustada 2,2 m puiste kõrgusega. Vajadusel ladustada rohkem on 

võimalik puiste kõrgust suurendada kuni 3 meetrini. Kütuse ladu ette näha liikuva põrandaga 

ladu ja transportöörid kütuse edastamiseks kütuse laost katla punkritesse.  

 

Katla kasuteguri tõstmiseks on otstarbekas katel varustada ökonomaiseriga. Suitsugaaside 

kondensaatori kasutamine 1,5 või 2,0 MW hakkpuidu katla korral end ei õigusta. Saadav kasu 

ei kompenseeri tehtavaid investeeringuid. 

 

Arvestades keskkonnakaitse nõuetega on vajalik katel varustada suitsugaaside puhastamise 

seadmetega. Praegustele nõudmistele vastab multitsüklon.  

 

Hakkpuidu katlamaja tuleb varustada vajalike abiseadmete ja juhtimissüsteemidega. Katla-

majasse on vajalikud soojusvõrgu ringluspumbad. Arvestades praeguseid soojuskoormuseid 

on sobivad pumbad talvisele koormusele 100 m3/h ja suvisele koormusele 40 m3/h, arendatav 

rõhk vastavalt soojusvõrgu rõhurežiimile.  

 

Teades kaugküttevõrgu head tehnilist seisukorda ja gaasikatlamajas olevat keemilist vee-

puhastust koos lisavee süsteemiga, pole vajalik hakkpuidu katlamajasse uut vee ettevalmistuse 

süsteemi rajada. Tööle jääb olemasoleva gaasikatlamaja vee ettevalmistuse süsteem ja kaug-

küttevõrku lisavee andmine toimub sealt. Pealegi on olemasolevas gaasikatlamajas 5 m3 vee-

paak, milline toimib ühtlasi lisavee paagina tagades vajadusel vee tagasivoolu paaki ning võrgu 

täitmise lisaveega.  

 

Hakkpuidul töötav katlamaja tuleb rajada täisautomaatsena. Uue katlamaja juhtimissüsteem 

tuleb siduda olemasoleva maagaasil töötava katlamaja juhtimissüsteemiga. Kui hakkpuidul 

töötava uue katlamaja võimsusest madala välisõhu temperatuuri korral ei piisa tarbijate soojus-

vajaduste rahuldamiseks, on vajalik, et automaatselt rakendub tööle maagaasil töötav katla-

maja.  
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6.4. Alternatiivsed küttelahendused  

Nagu eelpool käsitlesime on Loo aleviku kaugkütte põhivõrkude osas otstarbekas jätkata 

kaugküttega. Põhivõrk on kompaktne, väiksel territooriumil ja heas tehnilises seisukorras. 

Teine olukord on boilerjaamad järgsete eramute sekundaarvõrguga. Selle võrgu erikoormus 

(tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on madal ja soojuskaod väga kõrged. Boilerjaamade 

kaudu praegu soojust saavate tarbijatele tuleb leida sobivam lahendus. 

 

6.4.1. Boilerjaamade sekundaarvõrkude renoveerimine 

 

Boilerjaamade sekundaarvõrgud pärinevad möödunud sajandi seitsmekümnendatest-kaheksa-

kümnendatest aastatest olles juba 30-40 aastat vanad. Maapealseid lõike, isolatsiooni ja 

sulgeseadmeid on remonditud, kuid põhilised torustikud on vanad.  

 

Torustike asendamisel tuleb likvideerida nelja toru süsteem ja igale tarbijale paigaldada soojus-

sõlm koos kõigi vajalike soojusvahetite, sulgeseadmete ja mõõteriistadega. Torustike asenda-

misel uute eelisoleeritud torustikega jääb torude soojuslik erikoormus samaks, vähenevad vaid 

soojuskaod. Praegune boilerjaamade sekundaarvõrkude soojuslik erikoormus on 

0,3÷0,4 MWh/m, mis on oluliselt madalam soovitatavast minimaalsest erikoormusest 

2,0 MWh/m. Uute torustikega on võimalik soojuskadusid vähendada kuni kaks korda, kuid ka 

sel juhul jäävad soojuskaod kõrgeks.  

 

Samal ajal on kulud torustike asendamisel kõrged.  

Spordi tee boilerjaama torusiku pikkus on 520 m ja asendamine maksaks ca 150 000 €.  

Pärna tn 1A boilerjaama torusiku pikkus on 1190 m ja asendamine maksaks ca 350 000 €. 

Kokku maksab boilerjaamade sekundaarvõrkude asendamine ca 0,5 milj.€. See on investeering 

milline mõjutab soojuse hinda. 

  

Lisaks on igale tarbijale vajalik paigaldada soojussõlm soojusvahetite, sulgemis- ja 

reguleerimisseadmetega ning soojusmõõturitega (kogumaksumus ca 1000÷1500€), mis 

muudab sellise soojusvarustuse süsteemi rajamise ka tarbijale kalliks. 

 

Võrdluseks võib tuua maailma ühe arenenuma kaugküttesüsteemiga riigi Taani kogemused. 

Möödunud sajandi kuuekümnendatel seitsmekümnendatel oli neil tavaks eelisarendada kaug-

kütet, seda ka eramute küttel kasutades juba siis madala soojuskaoga torustikke. Sajandi lõpu-

kümnendil on Taanis aktiivselt arendatud gaasivõrke. Nüüd on ka taanlastel tavaks valida 

kütteviis majandusarvutusele põhinedes. Eramute piirkonnas on gaasivarustusel põhinev koht-

küte sobivam.  

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et eramute soojusega varustamine kaugküttevõrgu kaudu on eba-

ratsionaalne, pole otstarbekas ja ei vaja edasiarendamist.  

 

 

6.4.2.  Lokaalkatlamajade rajamine 

 

Lokaalkatlamaja korral säiliksid kaugküttevõrgud eramute vahel. Nagu eelmises punktis 

analüüsisime, on eramute sekundaarvõrkude erikoormused väga madalad ja soojuskaod 

suured. Asendades boilerjaamad lokaalkatlamajadega, olukord ei parane ja endiselt jääb 

soojuskadu kõrgeks. Lokaalkatlamajade ehitamine ei muudaks olukorda ja pole sobiv lahendus 

praegu boilerjaamade kaudu soojust saavate eramute soojusvarustuseks. 
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6.4.3.  Kohalik küte 

 

Kohaliku kütte puhul kaovad ära eramute vahelised sekundaarvõrgud ja soojuse tootmine iga 

hoone soojusvarustus lahendatakse kohapeal. Kõige lihtsam ja ka levinum kohaliku kütte 

võimalus on puiduküttel ahi. Kuid ka sellel on omad puudused. Ahi ei taga hoones stabiilselt 

ühesugust temperatuuri ja ahju peab perioodiliselt kütma ja selleks hankima kütust.  

 

Kaasaegsem lahendus on igas majas oma väike katel. Kütuse osas on siin mitu võimalust. 

Selleks võib olla halupuud, pelletid, maagaas või kerge kütteõli. Halupuude puhul on kütmine 

neist kõige töömahukam.  

 

Pelletite puhul on võimalik katla töö automatiseerida. Kuid jääb endiselt probleem kütuse 

hankimisega ja kohale toimetamisega. Energia hinnalt on pelletid lähedased maagaasiga. 

 

Kerge kütteõli on neist kütustest kõige kallim, pealegi esitatakse kerge kütteõli kateldele ja õli 

mahutitele ranged nõudmised ruumide ja seadmete paigaldamise osas. Olemasolevatesse 

elamutesse vedelkütusel töötavate seadmete paigaldamine on keeruline. 

 

Arvestades, et Loo alevikus on olemas maagaasi võrk on otstarbekas 

analüüsida maagaasil töötavate väikekatelde kasutamist. See eeldab 

maagaasi torustiku rajamist kõigi tarbijate juurde. Maagaasi torustiku 

rajamine on kordades odavam kaugkütte torustikust ja gaasi 

torustikul ei esine (soojus)kadusid. Kogu energia tarbitakse 

kasulikult ära.  

 

Gaasivõrgu väljaarendamine eramute piirkonnas on Advenile 

kasulikum, kui praegune variant, kus 60% soojusest läheb soojus-

kaoks. D=30÷80 mm gaasitorustiku ehitus maksab 80÷120 €/m; Kui 

gaasitorustiku pikkuseks eramute piirkonnas võtta praeguse boiler-

jaamade sekundaarvõrgu pikkus 1710 m ja lisada siia ühendus-

torustik katlamaja juurest eramuteni kuni 300 m on torustiku kogu-

maksumus 160 000÷240 000 € lisaks Eesti Gaasi tarbija ühendustasu 

1280 €. Igasse majja on vajalik väike gaasikatel. Selliste kõrge 

kasuteguriga täisautomaatsete 15-24 kW kondensatsioonikatelde 

maksumus on 1500÷2000€, lisaks projekteerimine ja 

paigaldamine. Kokku läheb ühe eramu gaasikatlaga varustamine 

maksma 8000÷10000€ ehk kokku 37 eramut 300 000÷370 000 €, mis on odavam kui 

kaugküttevõrgu renoveerimine ja soojussõlmede paigaldamine eramutesse. Boilerjaamade 

kaugküttevõrkude praegust soojuskadu arvestades tasub see ära vähem kui 10 aastaga.  

 

Samuti on võimalik eramute sooja vee vajadused rahuldada elektriboilerite paigaldamisega. 

Advenilt saadud andmetel on eramute sooja vee tarbimine 1-5 m3/kuus ehk 30÷150 l/ööp. Siin 

piisab 100÷200 liitrisest elektriboilerist, et rahuldada eramu sooja vee tarve. Sellise tarbimise 

juures piisab, kui boiler on sisse lülitatud vaid öösel, siis kui elekter on odavam.  

 

Eramute soojusvarustusel on variandina võimalik kaaluda ka energiaühistu moodustamist. Ka 

selle variandi korral pole otstarbekas renoveerida soojustorustikke vaid rajada maagaasi 

torustik ja eramute soojusvarustus lahendada soojuse tootmisega kohapeal eramutes. Sellega 

jääb ära soojuskadu soojuse edastamisel. 

Joonis 6.8. Seinale 

kinnitatav 4÷20 kW 

gaasikondenskatel 
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6.5. Soojuspumpade kasutamine 

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

soojuspumpa saab kasutada sõltuvalt hoone asukohast, arhitektuurilisest ja ehituslikust 

lahendusest, vaba maa olemasolust ja teistest asjaoludest. Vaatleme kolme tüüpi meil kasuta-

tavaid soojuspumpasid: 

 

 Õhk-õhk soojuspumbad 

 Õhk-vesi soojuspumbad 

 Maakütte soojuspumbad 

6.5.1.  Õhk-õhk soojuspumbad 

 

Õhk-õhk soojuspumbad on kõige lihtsamad, kuid ka kõige madalama soojusteguriga soojus-

pumbad. Õhk-õhk soojuspump võtab soojuse välisõhust, kompressorseadme abil tõstab õhu 

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

paarkümmend kW. Õhk-õhk soojuspumpade soojustegur COP antakse tavaliselt välisõhu 

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

COP langeb ja aasta keskmine COP õhk-õhk soojuspumpadel on 2,4÷2,8.  

 

Õhk-õhk soojuspumbad sobivad üksiku avatud planeeringuga hoone kütteks, kus soojus-

koormus ei ületa paarkümmend kW. Sellised soojuspumbad on juba kasutusel mitmes Loo 

aleviku kaugküttevõrku ühendatud eramus, kus kaugküttevõrgust kasutatakse soojust vaid 

tipukoormuse katmiseks.  

 

Õhk-õhk soojuspumbad vajavad lisakütet madala välisõhu temperatuuri korral tipukoormuse 

katmiseks. Loo kaugküttevõrgus mitmed tarbijad kasutavad selleks kaugkütet. Kui õhk-õhk 

soojuspump on valitud õigesti suudab soojuspump katta enamuse eramu küttevajadusest ja vaid 

talvel madala välisõhu temperatuuriga tuleb anda lisakütet näiteks elektriga. Kaasaegsetel 

soojuspumpadel on juba sisse ehitatud süsteem, et madala temperatuuriga anda lisakütet.  

 

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

soojuspumbad võivad sobida praegu kaugkütte võrguga ühendatud avatud planeeringuga 

eramute soojusvarustuseks pärast nende lahutamist kaugküttevõrgust. Sel juhul tuleb tipu-

koormuse katmiseks kasutada täiendavalt elektriradiaatoreid. Käesoleval juhul ei saa õhk-õhk 

soojuspumpadega lahendada Loo aleviku kaugküttes olevate korterelamute ja ühiskondlike 

hoonete põhikütet, kuid õhk-õhk soojuspumbad sobivad avatud planeeringuga eramute 

soojusvarustuseks. 

 

6.5.2. Õhk-vesi soojuspumbad 

 

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

tarbijatele sooja veena. Selline soojuspump sobib hästi vesipõrandaküttega hoonete soojus-

varustuseks. Õhk-vesi soojuspumpade ühik soojusvõimsus on kuni mõnikümmend kW. Õhk-

vesi soojuspumpade soojustegur COP on samal tasemel kui õhk-õhk soojuspumpadel ja oleneb 

sellest, millise temperatuuriga vett me soovime saada. Radiaatorkütte puhul on vaja kõrgema 

temperatuuriga vett, kui põrandakütte puhul ning radiaatorküttega varustatud hoonetes õhk-

vesi soojuspumpade efektiivsus on madalam.  
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Õhk-vesi soojuspumbad on sobivad kaugküttevõrgust eraldi paikneva hoone kütteks, eriti kui 

hoonesse projekteerida põrandaküte. Radiaatorkütte puhul on õhk-vesi soojuspumbad kasuta-

tavad, kuid seal jääb soojusspumpade efektiivsus madalamaks. Õhk-vesi soojuspumbad võivad 

olla kasutatavad praegu kaugküttevõrgust soojust saavate eramute soojusvarustuses. Kaas-

aegsete lahenduste puhul on ühendatud soojuspump ja gaasikatel. Seal võib valida väiksema 

õhk-vesi soojuspumba, milline rahuldab hoone kütte vajadused soojemate ilmadega. Talvel 

pakaseliste ilmadega on võimalik lisakütet anda gaasikatlaga.  

 

Käesoleval juhul on võimalik õhk-vesi soojuspumpadega lahendada Loo aleviku kaugkütte-

süsteemist lahutatavate eramute soojusvarustust, kuid õhk-vesi soojuspumpade abil ei saa 

lahendada Loo aleviku kaugküttes olevate kortermajade ja ühiskondlike hoonete põhikütet. 

 

6.5.3. Maakütte soojuspumbad 

 

Maakütte soojuspumbad kasutavad ära pinnasesse akumuleerunud energiat ja annavad seda 

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

vaadeldud soojuspumpadest kõige efektiivsemad ja parema soojusteguriga. Nende aasta kesk-

mine soojustegur COP on 3÷3,5. Soojustegur oleneb maapinna temperatuurist ja millise 

temperatuuriga soojuskandjat me hoone soojusvarustuseks vajame. Soojuskandja madalama 

temperatuuri korral (vesipõrandaküte) on maakütte soojuspumba soojustegur COP kõrgem. 

 

Praegu kasutatakse juba kuni 100 kW ühikvõimsusega maakütte soojuspumpasid. Selliseid 

soojuspumpasid on võimalik ühendada mitu pumpa ühtsesse süsteemi ja saavutada võimsust 

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

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

 

Sellist maasoojuspumpade kasutamist on rakendatud mõnede väikeste maa-asulate soojus-

varustusel, kus soojusvõrgud olid väga halvas olukorras ja ei olnud otstarbekas neid reno-

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

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

vaba maad. Näiteks on selline maaküttesüsteem kasutusel Palamuse vallas Kaarepere asulas. 

Kaarepere projekti tehnilised andmed: 

 

Maaküttesüsteemi ühendatud hooneid       5 korterelamut + lasteaed 

Köetavate hoonete kogupind   5243 m2 

Maaküttesüsteemi võimsus     507 kW 

Maa-aluse torustiku pindala           24 470 m2 

Vajalik pindala 1 kW soojuse tootmiseks  48,3 m2 

 

Kaarepere näitest näeme, et maasoojuspumpade kasutamiseks vajalike maa-aluste kollektorite 

rajamiseks on vaja väga suurt vaba pinda. Kui soovida katta kogu Loo aleviku kaugkütte 

baaskoormus 3 MW maaküttega oleks vaja 15 ha vaba pinda. Sellist vaba maa-ala Loo alevikus 

ei ole. Pealegi on Loo paene pinnas ebasobiv maakütte kollektorite paigaldamiseks ja maa-

kollektorite paigaldamine osutuks väga töömahukaks.   

 

Vajalikku vaba pinda võib vähendada kuni kaks korda kasutades spiraalkollektoreid, kuid 

nende hind on kallim ja paigaldus töömahukam. Kogu Loo aleviku kaugküttesüsteemi üle-

viimiseks maaküttele ei ole Loo piirkonnas piisavalt vajalikku vaba maad. 
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Ka rahaliste investeeringute poolest on maakütte kasutamine kallis. Olenevalt tehnilisest 

lahendusest on maakütte maksumus 300-500 €/kW. Selliselt kujuneks 3 MW võimsusega 

süsteemi investeeringuks 1,0÷1,5 Milj.€, mis on kallim hakkpuidul töötava katlamaja 

investeeringust. 

 

Soojuspumpade kasutusele võtmine on reaalne majade renoveerimisel kasutades ära ventilat-

siooni heitõhu soojust näiteks vajaliku tarbevee soojendamiseks. Selliseid lahendusi on 

rakendatud mitmel pool sh. Loo alevikus hoonete renoveerimisel ja võib soovitada ka edaspidi 

Loo suurte kortermajade renoveerimisel. Kuid siiski tuleb piirduda vaid ventilatsiooni soojuse 

õhu ära kasutamisega, mitte kogu soojusvarustuse üleviimisega soojuspumpadele. Need 

lahendused pole küll odavad, kuid energia säästu seisukohast on need osutunud otstarbekaks.  

 

Soovitada soojuspumpadega lahendusi suuremate elamute juures tiheasustusega piirkonnas ei 

saa. Sel juhul lähevad seadmed liiga suureks ja tekkivad probleemid seadmete paigutamisel, 

tekkiva müraga, hooldamisega jm. Soojuspumpade kasutamine õigustab end kaugküttevõrgust 

kaugemal paiknevate väiksemate hoonete puhul.  

 

Boilerjaamade kaudu seni veel kaugküttes olevate eramute kaugküttevõrgust  väljalülitamisel 

ja kohtküttele üleviimisel on võimalik likvideerida 1710 m (34% Loo aleviku kaugkütte-

torustiku pikkusest) madala erikoormusega renoveerimata sekundaarvõrgu torustikku, millega 

vähenevad soojuskaod 580 MWh võrra, ehk 30% kogu soojuskadudest, kusjuures soojuse 

tarbimine väheneks vaid 7%. 
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7. Majandushinnangud 
 

7.1. Soojuse hind3 maagaasi ja hakkpuidu katlamajas 

Majandushinnangute aluseks on Loo katlamaja käitava Adven Eesti AS poolt tehtud arvutused 

soojus piirhinna ja selle kujunemise kohta. Arvutustes on võrreldud 2015. aasta esimese pool-

aasta soojuse piirhinda töötamisel maagaasil (82,01 €/MWh) ning uut hinda kui rajada uus 

2,0 MW võimsusega hakkpuidul töötav katlamaja (tabel 7.1, joonis 7.1). Arvutused on 

konservatiivsed võttes maagaasi prognoositavaks hinnaks katlamaja käikulaskmise ajal 2017. 

aastal 400 €/tuh.m3 (koos maksudega) ja hakkpuidu hinnaks 12 €/m3 (15 €/MWh). Kui kütuste 

hinnad langevad, langeb ka toodetava soojuse hind. Maagaasi ja hakkpuidu hinna muutuse 

mõju on käsitletud allpool p.7.4. Piirhinna arvutuses on lähtutud, et 80% soojusest toodetakse 

hakkpuidu katlas ja 20% vanas maagaasil töötavas katlamajas ning prognoositavaks soojuse 

toodanguks katlamajas on 9 800 MWh ning soojuse müügi koguseks 7 600 MWh.  

Tabel 7.1. Soojuse piirhinna kujunemine maagaasi ja hakkpuidu katlamajas 

Kulu 
Piirhind 

gaasil 

Uus hind hakkpuidul Piirhind 

gaasil 

Uus hind hakkpuidul 

toetuseta toetusega Toetuseta Toetusega 

€/MWh €/MWh €/MWh % % % 

Maagaas 47,6 9,5 9,5 58,1% 13,4% 14,4% 

Võrguteenus 5,6 1,1 1,1 6,8% 1,6% 1,7% 

Aktsiis 4,1 1,2 1,2 5,0% 1,7% 1,8% 

Kokku maagaas 57,3 11,7 11,7 69,9% 16,6% 17,8% 

Hakkpuit   18,2 18,2 0,0% 25,7% 27,7% 

Kokku kütus 57,3 29,9 29,9 69,9% 42,4% 45,5% 

Elekter, vesi, saastet 2,5 3,4 3,4 3,0% 4,8% 5,1% 

Tegevuskulu 7,5 11,1 11,1 9,1% 15,7% 16,9% 

Kulum 6,5 13,4 11,2 8,0% 19,0% 17,0% 

Inv kulu ja kasum 8,2 12,9 10,2 10,0% 18,2% 15,6% 

Kokku 82,0 70,7 65,8 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Uue 2,0 MW võimsusega hakkpuidu katlamaja maksumuseks on arvestatud 850 tuh. Eurot. 

Adveni hinnangul on samal tasemel ka kahe 1,0 MW hakkpuidukatlaga tüüplahendusega 

katlamaja maksumus. 1,5 MW hakkpuidu katlaga katlamaja maksumuseks on arvestatud 

750 tuh.Eurot. Investeeringute maksumused siin ja edaspidi on võetud konsultandi ja Adveni 

hinnangute alusel. Tegelik hind selgub hankekonkursil ja võib erineda esialgsest hinnangust 

±25%. Majandushinnangus pole arvestatud võimalike investeeringutega kaugküttevõrgu 

torustike renoveerimiseks.  

 

Kui arvestada juurde lähiajal planeeritava Kuusiku tee kaugküttevõrgu renoveerimine ja 

kalamaja läheduses olevate õhutorustike asendamine suurenevad investeeringud ca 250 tuh.€ 

võrra ja soojuse hind suureneb 3-5 €/MWh võrra. Katlamaja kasutuseaks on arvestatud 

20 aastat ja vara tootlikkuseks konkurentsiameti poolt aktsepteeritav 6%.  

 

                                                 
3 Siin ja edaspidi kõik maagaasi ja soojuse hinnad käibemaksuta. 
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Arvutustest näeme, et maagaasil oli kütuse kogumaksumus (koos maksudega) 70% soojuse 

hinnast. Tootes 80% soojusest kasutades kütuseks hakkpuitu, on kütuse osa soojuse hinnas 

42%, sealhulga maagaasi osa vaid 16%. Samal ajal suurenevad teised kulud (tegevuskulu, 

elekter, tuha transport, kulum). Kui maagaasil on soojuse arvestuslik hind 82 €/MWh, siis 

rajades 2,0 MW hakkpuidul töötava katlamaja saame soojuse hinnaks 70,7 €/MWh. Selle 

arvutuse aluseks on, et investeeringu kogu maksumuse katab Adven.  

 

 

Joonis 7.1. Soojuse hind maagaasil ja hakkpuidul 

 

Võimalus on KIK kaudu taotleda investeeringu toetust üleminekul maagaasilt kohalikule 

taastuvkütusele üleminekul. Arvestades, kui 35-50% investeeringu maksumusest katab KIK-i 

toetus, kujuneb soojuse hinnaks 65 ÷ 67 €/MWh. Maagaasi hind 2015. aasta teisel poolaastal 

langeb ja sel perioodil on nii vaid maagaasil töötava katlamaja kui ka hakkpuidul töötava 

katlamaja koos maagaasi katlamajaga väljastatava soojuse hind madalam, kui toodud 

arvestuslik piirhind. Madalama maagaasi hinna (lõpphind alla 350 €/tuh m3) juures võib 

kujuneda hakkpuidu katlamaja töötamisel koos maagaasi katlamajaga soojuse hinnaks  

60 ÷ 65 €/MWh. Kuid maagaasi ja hakkpuidu hinna tõustes tõuseb ka toodetava soojuse hind. 
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7.2.  Soojuse hind katlamaja tehniliste lahenduste puhul  

Vaatleme, kuidas muutub soojuse hind eelpool käsitletud tehniliste lahenduste ja erinevate 

soojuse toodangute juures. Et arvutused oleks võrreldavad, arvestame samade põhitingi-

mustega kui eelnevas arvutuses: maagaasi hind koos maksudega 400 €/tuh m3 ja hakkpuidu 

hind 12 €/m3 (15 €/MWh). Soojuse toodanguks katlamajas on põhivariantide puhul arvestatud 

eelpool prognoositud 9 800 MWh ja soojuse müügi koguseks 7 600 MWh. 

 

Tabelis 7.2 näeme, kuidas muutub soojuse hind 2,0 MW, 1,5 MW ja kahe 1,0 MW kateldega. 

Tabeli veerg 2 kajastab soojuse piirhinda, kui jätkame töötamist vaid gaasikatlamajaga. Tabeli 

veerud 3-5 arvestavad soojuse piirhinda 2,0 MW, 1,5 MW ja kahe 1,0 MW kateldega 

müügikogusele 7 600 MWh aastas, milline vastab 2017. aastaks prognoositavale soojuse 

müügikogusele. 2,0 MW katlaga jääb gaasi tarbimine piiridesse 15-20%. Arvutus on tehtud 

mõlema gaasi kogusega. Lisaks on arvutus 1,5 MW katlaga, aga sel juhul on vastavalt 

tehnilistele arvutustele gaasi osa 20%. Kahe 1,0 MW katlaga on gaasi osa kütuse tarbimises 

10%. Tegevuskulus pole arvestatud maa renti. Kui vald või maa omanik soovib maa renditasu, 

suurenevad sellega tegevuskulud ja soojuse hind.  

 

Tabel 7.2. Soojuse hind erinevate tehniliste lahendustega 

 

  

Piirhind 

gaasil 

 2 MW katel 

gaas 20%  

 2 MW 

katel  

gaas 15%  

1,5 MW 

katel  

gaas 20% 

1+1 MW 

katlad  

gaas 10% 

  €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

1 2 3 4 5 6 

Maagaas 57,3 11,8 8,8 11,8 5,8 

hakkpuit   18,2 19,4 18,2 20,5 

Kokku kütus 57,3 30,0 28,2 30,0 26,3 

Elekter, vesi, saastet 2,5 3,4 3,4 3,4 3,4 

Tegevuskulu 7,5 11,1 11,3 11,1 11,5 

Kulum 6,5 13,4 13,4 12,7 13,4 

Inv kulu ja kasum 8,2 12,9 12,9 12,1 12,9 

Kokku 82,0 70,8 69,2 69,3 67,5 

            

Investeering tuh.€   850 850 750 850 

Gaasi osa % 100% 20% 15% 20% 10% 

Soojuse müük MWh 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 

Soojuse toodang MWh 9800 9800 9800 9800 9800 

Soojuskaod MWh 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 

Suhteline soojuskadu % 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 

 

Toodetava soojuse hind jääb 2 MW ja 1,5 MW võimsusega kateldega samale tasemele ja 

oleneb kui suure osa kütusest katame me gaasiga. Kuid kahe 1,0 MW katlaga on mõnevõrra 

odavam. Kui õnnestub rajada kahe 1,0 MW katlaga katlamaja sama hinnaga kui ühe 2,0 MW 

katlaga katlamaja, on kasulikum kahe väiksema katlaga katlamaja. See võimaldab ka suve-

perioodil töötada hakkpuidu katlamajaga. Mida suurema osa soojusest saame toota kasutades 

kütuseks odavamat kütust, hakkpuitu, seda soodsama hinnaga soojust me toodame. 
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7.3. Soojuse hind katlamaja toodangu vähenemisel ja suurenemisel  

Nagu eelpool käsitlesime võib olenevalt hoonete soojustamisest ja uute hoonete ehitamisest 

soojuse tarbimine väheneda või suureneda. Suurem tõenäosus on soojuse tarbimise vähene-

mine. Käsitleme soojuse hinda kui soojuse tarbimine väheneb 10% või 20%. Lisaks käsitleme 

varianti, kui boilerjaamade järgsed soojusvõrgud ja eramud ei tarbi ja tarbimine väheneb -25% 

võrra ning oluliselt vähenevad soojuskaod. Katlamaja toodanguks on selle variandi korral 

7100 MWh, soojuskadu 1400 MWh ja soojuse tarbimine 5700 MWh. Lisaks käsitleme olu-

korda, kui soojuse tarbimine suureneb 10%. See võib toimuda vaid uute tarbijate lisandumisel, 

kuid mitte pikas perspektiivis (tabel 7.3). 

 

Et arvutused oleks võrreldavad, arvestame samade põhitingimustega kui eelnevas arvutuses: 

maagaasi hind koos maksudega 400 €/tuh m3 ja hakkpuidu hind 15 €/m3 (12 €/MWh).  

 

Tabel 7.3. Soojuse hind soojuse tarbimise vähenemisel või suurenemisel 

 

  

Piirhind 

gaasil 

 -10%             

2 MW 

katel 

 gaas 15% 

 -20%             

2 MW 

katel  

gaas 15% 

 -20%              

1,5 MW 

katel  

gaas 12% 

 -25%              

1,5 MW 

katel  

gaas 12% 

 +10%             

2 MW 

katel  

gaas 12% 

  €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

1 2 3 4 5 6 7 

Maagaas 57,3 8,9 7,3 7,3 6,8 7,0 

hakkpuit   19,6 20,6 20,6 19,3 20,0 

Kokku kütus 57,3 28,5 27,9 27,9 26,1 27,0 

Elekter, vesi, saastet 2,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Tegevuskulu 7,5 11,3 11,5 11,5 11,5 11,5 

Kulum 6,5 14,9 16,8 15,9 17,0 12,2 

Inv kulu ja kasum 8,2 14,3 16,1 15,2 16,1 11,7 

Kokku 82,0 72,4 75,7 73,9 74,1 65,8 

              

Investeering tuh.€   850 850 750 750 850 

Gaasi osa % 100% 15% 12% 12% 12% 12% 

Soojuse müük MWh 7 600 6 840 6 080 6 080 5 700 8 360 

Soojuse toodang MWh 9800 8840 8080 8080 7100 10760 

Soojuskaod MWh 2 200 2 100 2 000 2 000 1 400 2 400 

Suhteline soojuskadu % 22,4% 23,8% 24,8% 24,8% 19,7% 22,3% 

 

Tabeli veerg 3 arvestab soojuse müügi koguseks 6840 MWh, milline vastab prognoositava 

soojuse müügikoguse 10% vähenemisele. Katlamaja toodanguks on sel juhul 8840 MWh. 

Maagaasi osa kütuse bilansis kujuneb 15%. See iseloomustab ka olukorda oluliselt soojema 

talvega ja vähenenud soojuse tarbimisega. Näeme, et väiksema toodangu korral küll gaasi osa 

2,0 MW hakkpuidu katla kasutamisel kütuse bilansis väheneb, kuid tootmise üldkulud 

jagunevad väiksema soojuse koguse peale ja soojuse hind on 2÷3 € kõrgem, kui eelnevalt 

planeeritud keskmiste soojuse koguse korral.  
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Tabeli veerud 4÷5 arvestavad soojuse müügi koguseks 6080 MWh, milline vastab prognoosi-

tava soojuse müügikoguse 20% vähenemisele. Katlamaja toodanguks on 8080 MWh. 

Käsitleme olukorda ühe 2,0 MW ja 1,5 MW katlaga. Lisaks käsitleme varianti, kui lokaal-

võrkude tarbimine langeb ära. Sel juhul on soojus tarbimine 5700 MWh ja katlamaja toodang 

7100 MWh 

 

Gaasi osa kütuse bilansis on 12÷15%. Soojuse hinda mõjutavad nii maagaasi osakaal kütuse 

bilansis kui investeeringu (katla) suurus. Soojuse tootmise vähenemisel üldkulud jagunevad 

väiksema soojuse koguse peale ja soojuse hind on kõrgem, kui eelnevalt planeeritud keskmiste 

soojuse koguse korral. Oluline vahe soojuse hinnas tekkib sõltuvalt katla võimsusest st 

investeeringu suurusest, Siit on näha, et väheneva tootmise korral pole otstarbekas paigaldada 

2,0 MW katelt vaid piisab 1,5 MW katlast. Ka näeme, kui eramajad lahutatakse kaugkütte-

võrgust, ei mõjuta see oluliselt soojuse hinda. Koos nende tarbimise ära jäämisega vähenevad 

oluliselt ka soojuskaod.  

 

Kui soojuse toodang peaks suurenema, langeb toodetava soojuse hind. See on ka loomulik: 

üldkulud jagunevad suurema toodangu peale. Loo aleviku tingimustes on soojuse tarbimise 

suurenemise võimalus väike. 

 

Nagu näeme, et soojuse hind on küllaltki tundlik toodetud soojuse koguse suhtes. Soojuse 

tarbimise vähenemisel tõuseb soojuse hind ja suurema tarbimise korral soojuse hind langeb.  

Oluline on, et hoolimata olemasolevate tarbijate soojuse tarbimise vähenemisest hoonete 

soojustamisega, säiliksid kõik tarbijad ja uued potentsiaalsed tarbijad ühendatakse kaugkütte-

võrku. Samuti on hea kui praegu soojust vähesel määral või üldsegi mitte tarbivad tootmis-

ettevõtted kataksid tulevikus oma soojusvajaduse kaugkütte soojusega. Eeldused selleks loob 

hakkpuiduga toodetava soojuse odavam hind. 

 

Oluline ka see, et suurema tarbimise korral saame ka suvisest soojusest rohkem toota hakk-

puidu katlaga ja hoolimata, et talvel on tipukoormus kõrgem ja talvel gaasiga toodetav soojus 

suurem, jääb aasta kokkuvõttes gaasiga toodetava soojuse kogus endisele tasemele. Suureneva 

soojuse tarbimise korral on otstarbekas leida võimalus maksimaalne kogus soojust toota 

kasutades kütuseks hakkpuitu.  

 

7.4. Soojuse lõpphinna sõltuvus hinna komponentidest 

Analüüsime kuidas mõjutavad Loo kaugküttepiirkonna soojuse hinda hakkpuidu katlamaja 

rajamisel mitmed tegurid, milliste väärtusi on keeruline täpselt prognoosida, kuid millised 

mõjutavad oluliselt hinda. Käsitleme järgmiseid soojuse hinda mõjutavaid tegureid: 

 

 Investeeringu maksumus 

 Maagaasi osa kütuse bilansis 

 Tootmismahu muutus 

Käsitleme igat nimetatud mõjutegurit eraldi, kuid teades kõiki komponente on võimalik 

prognoosida kujunevat soojuse hinda. Et tulemused oleks võrreldavad teeme arvutused 

samadel põhitingimustel kui eelnevates arvutustes: maagaasi hind 400 €/tuh.m³ ja hakkpuidu 

hind 15 €/m3. Algvariandis on katlamajainvesteering 850 tuh.€ soojuse prognoositavaks 

toodanguks 9800 MWh ja gaasi osa kütuse bilansis 20%. Analüüsil muudame ühte neist 

suurustest jättes teised püsisuurusteks. 
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7.4.1. Investeeringu maksumuse mõju soojuse hinnale 

 

Investeeringu suurus oleneb sellest, millised seadmed valida ja millise võimsusega katel (või 

katlad) paigaldada. Analüüsime olukorda kui investeeringu maksumus muutub ± 25%, milline 

võib olla ka pakkumiste hinnaerinevus.  

 

Tabel 7.4. Investeeringu mõju soojuse hinnale 

Investeering 

Soojuse 

hind 

Tuh.€ €/MWh 

650 67,9 

750 69,3 

850 70,7 

950 72,1 

1050 73,6 

 

 
Joonis 7.2. Investeeringu mõju soojuse hinnale 

 

Tabelist 7.4 ja jooniselt 7.2 näeme, et soojuse hind on üpris tundlik investeeringu maksumuse 

suhtes. Investeeringu summa suurenedes 100 tuh. € võrra suureneb toodetava soojuse hind 

1,4€/MWh võrra, samuti investeeringu hinna langedes 100 tuh.€ võrra langeb soojuse hind 

1,4€/MWh. Sellega peame arvestama katlamaja võimsuse valimisel. 
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7.4.2. Gaasi osa kütuse bilansis mõju soojuse hinnale 

 

Investeeringu mõju arvutamisel põhivariandi juures arvestasime gaasi osaks kütuse bilansis 

20%. Arvutame, kuidas muutub soojuse hind, kui gaasi osa kütuse bilansis on 5÷30%. 

 

Tabel 7.5. Maagaasi osa mõju kütuse hinnale 

Maagaasi 

osa 

Soojuse 

hind 

% €/MWh 

5% 66,2 

10% 67,7 

15% 69,2 

20% 70,7 

25% 72,3 

30% 73,9 

 

 

 
Joonis 7.3. Maagaasi osa mõju kütuse hinnale 

 

Tabelist 7.5 ja jooniselt 7.3 näeme, et maagaasi osa kütuse bilansis mõjutab oluliselt toodetava 

soojuse hinda. Maagaasi osa suurenedes või vähenedes kütuse bilansis 5% võrra kallineb 

toodetav soojus 1,4 €/MWh. Oluline on valida selline katlamaja seadmestik ja töörežiim, et 

oleks võimalik maksimaalselt kasutada kütuseks hakkpuitu.  

 

Analüüsides kahte mõjutegurit: investeeringu maksumust ja gaasi osa kütuse bilansis näeme, 

et soojuse hinnale on sama mõju kas investeeringu maksumuse muutumine 100 tuh.€ võrra või 

gaasi osa kütuse bilansis muutumine 5% võrra. Teades erinevaid hinnapakkumisi, tuleb siin 

eelneva tehnilise ja hinnaanalüüsi põhjal valida optimaalne lahend. 
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7.4.3. Tootmismahu mõju soojuse hinnale  

 

Analüüsime kuidas mõjutab soojuse hinda toodangu vähenemine või suurenemine reaalselt 

võimalikes piirides ±20%. Katlamaja baastoodang on vaadeldaval juhul eelnevalt prognoositud 

9800 MWh ja maagaasi osa kütuse bilansis 20%. 

 

Tabel 7.6. Katlamaja tootmismahu mõju soojuse hinnale 

Soojuse toodang 

Soojuse 

hind 

% MWh €/MWh 

-20 7840 79,0 

-10 8820 74,4 

0 9800 70,7 

10 10780 67,7 

20 11760 65,5 

 

 

 
Joonis 7.4. Katlamaja tootmismahu mõju soojuse hinnale 

 

Tootmismahu muutumise mõju soojuse hinnale on kõige intensiivsem, seda eriti tootmismahu 

vähenedes. Katlamaja tootmismahu suurenedes 10÷20% odavneb soojus kuni 5 €/MWh. 

Tootmismahu vähenedes 10÷20% kallineb soojus juba kuni 8 €/MWh. Seetõttu on oluline 

säilitada olemasolevad tarbijad ja leida võimalusse korral uusi. Muidugi pole mõtet säilitada 

eramute soojusvarustust, sest sekundaarvõrkude kõrge soojuskadu tõstab kogu kaugkütte-

piirkonna soojuse hinda.  
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7.4.4 Soojuskao mõju soojuse hinnale 

 

Soojuskao mõju soojuse hinnale käsitleme püsiva tarbimise 7600 MWh juures. Teised 

tingimused jäävad samaks, kui eelmiste võrdluste puhul. 

 

Tabel 7.7. Soojuskao vähendamise mõju soojuse hinnale 

Soojuskadu 

Soojuse 

hind 

MWh % €/MWh 

2400 24,0% 71,32 

2200 22,5% 70,71 

2000 20,8% 70,10 

1800 19,1% 69,49 

1600 17,4% 68,88 

1400 15,5% 68,27 

1200 13,6% 67,66 

 

 
Joonis 7.5. Soojuskao vähenemise mõju soojuse hinnale 

 

Nagu näeme tabelist 7.7 ja graafikult joonisel 7.5 soojuskao vähendamisega langeb ka soojuse 

hind. See analüüs on tehtud tingimusel, et soojuse realisatsiooni maht ei muutu. Arvestades 

tegelikku olukorda reaalsetes tingimustes väheneb ka soojuse müügimaht. Sellisel juhul pole 

positiivne toime soojuse hinnale nii tugev.    

 

Kui nüüd vaatame, kuidas mõjub soojuse hinnale eramute välja viimine kaugküttest, siis 

sellega väheneb müügimaht 480 MWh ja soojuskadu 580 MWh võrra. Kui teised tingimused 

jäävad samaks on soojuse hinnaks sellistel tingimustel 71,05 €/MWh ehk soojus muutuks 

odavamaks kogu kaugküttepiirkonnale 0,28 €/MWh. 
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7.5. Kütuse hinna mõju soojuse hinnale 

7.5.1. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale 

 

Analüüsime, kuidas mõjutab soojuse hinda muutused kütuse turul. Maagaasi hinda mõjutab 

rahvusvaheline kütuse turg ja viimasel ajal on muutused olnud intensiivsed. Esmalt vaatlemegi 

kuidas mõjutab gaasi hind soojuse hinda nii gaasikatlamajas, kui ka koguhinda siis, kui 

rajatakse 2,0 MW hakkpuidul töötav katlamaja ja 80% soojusest toodetaks kasutades kütuseks 

hakkpuitu ning 20% kasutades kütuseks maagaasi. 1,5 MW hakkpuidu katlamaja puhul on 

soojuse hindade suhe analoogne, vaid hakkpuidu katlamajas toodetud soojuse hind on 

1÷2 €/MWh odavam. 

 

Võrdluses (tabel 7.8) vaatleme gaasi lõpphinda piirides, millistes ta on muutunud viimase kahe 

aasta jooksul ja võib muutuda järgmiste aastate jooksul, kui nafta hind maailmaturul on 

50-70 $/barrel. Hakkpuidu hind käesolevas võrdluses on püsiv 12 €/m3 (15 €/MWh). 

Tabel 7.8. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnal 

Maagaasi hind 

Soojuse hind 

gaasiga gaas+hakkpuit 

€/tuh m³ €/MWh €/MWh 

440 88,86 71,64 

410 84,11 70,77 

380 79,77 69,91 

350 75,42 69,05 

320 71,01 68,18 

 

Graafikult joonisel 7.6 näeme, mida kallim on maagaas, seda suurem on sääst, mida me saavu-

tame hakkpuidul töötava katlamaja rajamisega. Kui gaasi hind oluliselt langeb, võib saadav 

sääst jääda väiksemaks. Arvestades prognoose, on maagaasi hinna langus ajutine ja kui gaasi 

hind taas tõusma hakkab on hakkpuidu katlamajaga saadav sääst oluline. Pealegi nagu näitavad 

eelmiste perioodide statistilises andmed maagaasi hinna langedes langeb ka hakkpuidu hind, 

milline tagab toodetava soojuse hinna langemise üleminekul hakkpuidu kasutamisele.  

 
Joonis 7.6. Soojuse hind sõltuvalt maagaasi hinnast. 
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7.5.2. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

 

Vaatleme kuidas mõjutab soojuse hinda (tabel 7.9) hakkpuidu hinna muutumine piirides 

8-18 €/m³. Sellistes piirides on hakkpuidu hind muutunud viimase viie aasta jooksul sõltuvalt 

Eesti hakkpuidu turu situatsioonist ja tarbijatest. Tingimised on samad kui eelmise võrdluse 

juures: 2,0 MW hakkpuidul töötava katlamaja ja 80% soojusest toodetaks kasutades kütuseks 

hakkpuitu ning 20% kasutades kütuseks maagaasi. Gaas hind on antud võrdluse ajal püsiv 

407 €/tuh.m³. 

 

Tabel 7.9. Soojuse hind sõltuvalt hakkpuidu hinnast 

Hakkpuidu 

hind 

Soojuse hind 

hakkpuit+maagaas 

€/m³ €/MWh 

18 74,35 

16 71,93 

14 69,5 

12 67,07 

10 64,49 

8 62,22 

 

Graafikult joonisel 7.7 näeme, et hakkpuidu hinna langedes soojuse hind langeb. Praegune 

hakkpuidu hind 10÷15 €/m³ hakkpuidu kasutamisel 80% ulatuses kütusest võimaldab toota 

soojust hinnaga 65÷70 €/MWh. Kui hinnata maagaasi ja hakkpuidu hinda koos, siis mida 

madalam on hakkpuidu hind ja kõrgem maagaasi hind, seda kasulikum on üleminek 

hakkpuidule.  

 

 
Joonis 7.7. Soojuse hind sõltuvalt hakkpuidu hinnast 
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7.5.3. Kütuste hindade muutumise mõju soojuse hinnale 

Tegelikult muutuvad erinevate kütuste hinnad üheskoos. Kõik algab nafta hinna muutusest 

maailmaturul. Eesti gaas on sellega otse valemi kaudu seotud, kuid arvestades üheksa kuu 

vedelkütuse keskmist hinda on maagaasi hinna muutumine stabiilsem, kui nafta hinna 

muutused. Sellest omakorda sõltub nõudlus kohalike kütuste järele. Hakkpuidu hind on 

stabiilsem ja muutumine aeglasem, kuid pikemas perioodis ka kohaliku kütuse hinda mõjutab 

kütuse hinna muutumine maailmas.  

Tabel 7.10. Kütuste hinnad 

Aasta  

Nafta Maagaas Hakkpuit 

USD/barrel €/tuh,m³ €/m³ 

2008 96,94 240 10 

2009 61,74 249 12,4 

2010 79,61 283 12,5 

2011 111,26 313 13 

2012 111,63 370 15,4 

2013 108,56 370 12,4 

2014 99,02 373 11,6 

2015 prognoos 60 330 10 

Tabelis 7.6 on toodud viimaste aastate nafta, maagaasi ja hakkpuidu hinnad. Nafta hinnad on 

Rotterdami börsi hinnad4; maagaas ja hakkpuit Eesti statistika andmetel5. 2015. aasta prognoos 

arvestab 8 kuu tegelikke andmeid ja tõenäost hinna kujunemist aasta lõpuks. Siit saame 

maagaasi hinnaga 350 €/tuh.m³ ja hakkpuidu hinnaga 12 €/m³ Loo katlamaja soojuse kesk-

miseks võimalikuks hinnaks 65,4 €/MWh. Selline hind on võimalik vaid soodsate kütuse 

hindade korral. Pikemas perspektiivis peame arvestama eelnevas hinna võrdluses toodud 

kütuse ja soojuse hindadega. Toodud võrdlus näitab ühtlasi ka, et pole karta, et hakkpuiduga 

toodetud soojuse hind osutub kallimaks, kui maagaasiga toodetud soojuse hind.  

 

Joonis 7.8. Kütuste hinnad 

                                                 
4 http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=D 
5 http://www.stat.ee 
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Joonisel 7.8 on Euroopa börsi nafta ja Eesti maagaasi ja hakkpuidu hindade võrdlus graafiliselt. 

See pilt iseloomustab ilmekalt kuidas nafta hinna muutumine mõjutab maagaasi ja hakkpuidu 

hinda Eesti turul. Muidugi mõjutab kohaliku kütuse hinda oluliselt ka nõudlus ja tarbimine. 

Kuid keskmiselt on kohaliku kütuse hind stabiilsem.  

Arvutame Eesti keskmise statistilise maagaasi ja hakkpuidu hinna järgi soojuse hinna Loo 

katlamaja tingimustes. 

Tabel 7.11. Soojuse võimalik hind olenevalt kütuse hinnast  

Aasta  

Nafta Maagaas Hakkpuit Soojus 

      gaas hake+gaas vahe 

USD/barrel €/tuh,m³ €/m³ €/MWh % 

2008 96,94 240 10 69,15 66,13 3,02 4,4% 

2009 61,74 249 12,4 71,9 70,28 1,62 2,3% 

2010 79,61 283 12,5 76,83 75,49 1,34 1,7% 

2011 111,26 313 13 79,73 76,33 3,40 4,3% 

2012 111,63 370 15,4 87,99 79,26 8,73 9,9% 

2013 108,56 370 12,4 87,99 73,76 14,23 16,2% 

2014 99,02 373 11,6 88,42 72,55 15,87 17,9% 

2015 progn 60 330 10 82,19 68,73 13,46 16,4% 

Joonestades välja graafiku, näeme milline oleks võimalik soojuse hind sõltuvalt aasta 

keskmisest kütuse hinnast. Graafikult näeme, ett hakkpuidu hind on Eestis viimastel aastatel 

langenud ja stabiliseerunud. See on loonud soodsad tingimused üleminekuks gaasilt 

hakkpuidule.  

 

Joonis 7.9. Soojuse võimalik hind olenevalt kütuse hinnast 

Vaid maagaasil töötavas katlamajas on gaasi osa soojuse hinnas üle 70% ja soojuse hind on 

väga tundlik maagaasi hinna muutumise suhtes. Hakkpuidu katlamaja rajamisel on kütuse osa 

hinnas 40%, sh maagaasi osa 10÷15% ja soojuse hind pole nii tundlik kütuse hinna muutuste 

suhtes. Samuti pole kohalike kütuste hinna muutus nii terav, kui nafta ja maagaasi hinna 

muutumine.  
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Kokkuvõtteks mõjutab soojuse hinda väga palju komponente. Siin on vaadeldud hinna 

komponente eraldi, et hinnata nende mõju soojuse hinna kujunemisele. Soojuse hinna 

prognoosimisel peab arvestama kõigi hinna komponentidega üheskoos ja nende kujunemisega. 

Toodud analüüs aitab hinnata, milline on ühe või teise hinna komponendi mõju soojuse 

lõpphinnale.   
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8. Ettepanekud soojuse säästmiseks 
 

Jõelähtme valla arenguid on analüüsitud valla arengukavas aastateks 2007 – 2017. Valla üldine 

areng mõjutab ka Loo aleviku energia- ja soojusvarustust.  

 

Veelgi tähtsam, kui soojuse hinna langetamine, mida saavutatakse hakkpuidu katlamaja 

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

mise kulud ja elanikud peavad soojusvarustuse eest vähem maksma.  

 

Energia säästu seisukohast on väga oluline vallale kuuluvate hoonete soojustamine ja reno-

veerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Vastavalt 

Hoonete energiatõhususe miinimumnõetele6 ei tohi 2020 aastast ehitatavate administratiiv- ja 

büroohoonete energiatõhususarv ületada 160 kWh/(m2·a) ning renoveeritavate hoonete 

energiatõhususe arv olla kõrgem kui 210 kWh/(m2·a).  

 

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

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

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

energiatõhususe klassile D ja renoveeritavad elamud energiatõhususe klassile E. Neid nõud-

misi tuleb arvestada olemasolevate hoonete renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel.  

 

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

olevate hoonete energiatõhususarv vastama liginullenergiahoonetele seatud piirväärtusi. 

Elamutele hakkab see nõue kehtima alates 2021 aastast. 

 

Energiatõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välispiiretele. Elamute 

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

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

kahe või kolmekordse klaaspaketiga aknaid seades kõrged tehnilised nõuded hoonete reno-

veerimisele ja uute hoonete ehitamisele. Kõrged tehnilised nõuded tagavad energia säästliku 

kasutamise.  

 

Praegu on kaugkütte süsteemi ühendatud läbi boilerjaamade ka 37 eramu küte ja soojavee-

varustus. Eramute sekundaarvõrkude soojuskaod on 50÷60%, eriti suured on eramute sooja-

veevarustuse süsteemi soojuskaod ulatudes 90%-ni. Eramute üleviimisega kohalikule küttele 

on võimalik säästa oluliselt soojust. Ka siin on vajalik valla abi eramute kohalikule küttele 

üleviimise ettevalmistamisel. 

 

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

toetusel tehtavate hoonete soojustamisest, toetuse taotlemise ja ettevalmistamise korrast ja 

võimalustest. Käesoleval ajal on mõned korterühistud esitanud taotlused Kredexile elamute 

soojustamise toetuse saamiseks. See tagab kaugküttepiirkonna olemasolevate hoonete energia 

tarbimise üldise vähenemise prognoositud piirides 3÷5% aastas ehk kuni 250-350 MWh aastas. 

 

 

  

                                                 
6 Majandus- ja taristuministri määrus 03.06.2015 nr 55 Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. 
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9. Soovituslik tegevuskava 
 

1. Soojuse hinna stabiliseerimiseks rajada Loo alevikku hakkpuidul töötav katlamaja. 

Majanduslikult kõige soodsam on kahe 1,0 MW või ühe 1,5 MW katlaga katlamaja 

rajamine. Soovitatav on varustada katel ökonomaiseriga.  

 

2. Jätkata maapeasete ja maa-aluste kanalis olevate vanade kaugkütte põhivõrgu torustike 

asendamist eelisoleeritud torustikega vastavalt Adveni tööplaanile.  

 

3. Otstarbekas on praegu boilerjaamade kaudu soojust saavate eramute üleviimist kohalikule 

soojaveevarustusele ja kohtküttele, kasutades selleks elektriboilereid sooja vee varustuseks, 

ning soojuspumpasid ja individuaalseid gaasi- või pelletikatlaid hoonete kütteks.  

 

4. Kaaluda Loo aleviku kaugküttepiirkonna piiride muutmist lülitades sealt välja eramute 

piirkonna ja lisades endise Talleggi territooriumi võimalike uute arenduste piirkonna. 

Korterelamute ja ühiskondlike hoonete planeerimisel ja renoveerimisel kaugkütte-

piirkonnas arvestada ainuvõimaliku soojusvarustusena kaugkütet. 

 

5. Katlamaja kaugküttevõrkude ja hoonete renoveerimisel kaasata maksimaalselt KIK-i, 

Kredexi ja teisi võimalikke toetusi. 

 

6. Uued hooned ehitada selliselt, et nad vastavad vähemalt energiatõhususe miinimum-

nõuetele. Valmistuda selleks, uued ehitatavad riigi- või munitsipaalhooned peavad alates 

2019 aastast ja elamud alates 2021 aastast vastama liginullenergia hoonetele seatud 

nõudmistele. Sellega vähenevad kulud hoonete küttele ja kokku käidukulud. 

 

7. Jõelähtme vallal toetada administratiivselt ja nõustamisega korteriühistuid energiamärgiste 

ja auditite tegemisel ja hoonete soojustamisel. Eesmärgiks seada, et kõigil hoonetel oleks 

energiamärgis ja tehtud energiaaudit. Seada eesmärgiks 10 aasta jooksul soojustada pool 

hoonetest selliselt, et nad vastaksid vähemalt energiatarbimise miinimumnõetele. 
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10. Järeldused ja ettepanekud 

10.1. Praegune olukord 

1. Loo aleviku maagaasil töötavat täisautomaatset katlamaja ja kaugküttevõrku käitab 

Adven Eesti AS. 

2. Konteinerkatlamajas Vibeliku tee 19f on kaks katelt: Saarinen TF IS-2MW-10-120 

võimsusega 2,0 MW ja Buderus Loos UT-M 34 võimsusega 5,2 MW. Kateldel on 

paigaldatud maagaasi põletid Weishaupt. Katlamaja on heas tehnilises korras. 

3. Loo aleviku kaugküttevõrgu keskmine vanus on 29 aastat. Kaugküttevõrk koosneb 

kolmest osast: põhivõrk pikkusega 3,32 km ning boilerjaamade Spordi tee 3 ja Pärna tn 

1A sekundaarvõrk pikkusega vastavalt 0,52 km ja 1,19 km.  

4. Kaugkütte põhivõrgu keskmine vanus on 26 aastat, 45% sellest on eelisoleeritud 

torustik, mis on rajatud või renoveeritud viimase 15 aasta jooksul. Boilerjaamade 

sekundaarvõrgud on neljatorulised vanad maa-alused kanalis või maapealsed torustikud 

vanusega 30÷38 aastat.  

5. Kaugkütte põhivõrgu tarbimise erikoormus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on 

2,5 MWh/m ja viimase aasta suhteline soojuskadu 18,6%. Boilerjaamade järgsete 

sekundaarvõrkude tarbimiskoormus on väga madal 0,3÷0,4 MWh/m ja suhteline 

soojuskadu väga kõrge 50÷65%. Kokku kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu on 

22,8%. Viimastel aastatel on nii soojuse tarbimine kui ka soojuskadu vähenenud. 

6. Konkurentsiameti poolt Loo aleviku kaugkütte tarbijatele 03.06.2015 kinnitatud 

soojuse piirhind on 75,30 €/MWh. Seoses maagaasi hinna tõusuga võib pikas perspek-

tiivis maagaasi ja koos sellega maagaasil töötava katlamaja soojuse hind jälle tõusta. 

7. Kaugkütte põhivõrku ühendatud tarbijate arvestuslik soojuskoormus on 8,8 MW, 

tegelik ööpäeva keskmine maksimaalne soojuskoormus viimastel aastatel on olnud kuni 

3,2 MW, millest lähtume ka soojusvarustuse planeerimisel. 

10.2. Edasised arengud 

1. Uute soojustarbijana näeb vald ette kolme kortermaja Kuusiku teel ja koolimaja 

laiendust. Uued hooned peavad vastama energiatõhususe miinimumnõuetele. Nende 

uute võimalike soojuse tarbimistega arvestame arengukavas.  

2. Normaalaasta kliimatingimustele taandatud 2014 aasta katlamaja soojuse toodang oli 

10 250 MWh. Arvestades elamute soojustamise ja tarbimise vähenemisega planeerime 

lähiaastate soojuse tarbimiseks 7600 MWh ja katlamaja arvestuslikuks soojuse toodan-

guks 9 800 MWh.  

3. Võimaliku soojuse tarbimise vähenemise või suurenemisega analüüsime ka variante 

kui soojuse tarbimine väheneb kuni 25% - katlamaja toodang 7 100 MWh või suureneb 

kuni 10% - katlamaja toodanguks on siis 10 800 MWh. 

4.  Arvestades heas korras olevat kompaktset soojusvõrku pole Loo aleviku tihe-

asustusega kaugkütte põhivõrgu piirkonnas otstarbekas üle minna alternatiivkütte 

kasutamisele. Need lahendused on tehniliselt ebaotstarbekad ja kokkuvõttes tarbijale 

kallimad. 

5. Kõikide uute kaugküttepiirkonda rajatavate korterelamute ja ühiskondlike hoonete 

valla poolt väljastatavates projekteerimistingimustes näha ette soojusvarustus kaug-

küttevõrgust. 

6. Boilerjaamade sekundaarvõrgud on ebaökonoomsed ja nende edasiarendamine ning 

renoveerimine pole otstarbekas. Lõpetada esimeses etapis eramute varustamine sooja 

veega ja seejärel ka kütmine. Kasulikum on üle minna kohalikule soojaveevarustusele 
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ja küttele, kasutades elektriboilereid, soojuspumpasid või paigaldades eramutesse 

väikekatlad. Eramute väikekatelde kütuseks võib kasutada halupuitu, puidupelleteid või 

rajades maagaasi torustiku.  

7. Vallal ja soojusettevõttel toetada eramute valdajaid administratiivselt ja nõustamisega 

üleminekul kohtküttele kaasates selleks toetusfonde7 ja kasutades teisi võimalusi. 

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

komponendilisele või diferentseeritud soojuse hinnale, niipea kui kaugkütteseadus seda 

võimaldab. 

9. Arvestades praegust soojuse tarbimise ja katlamaja soojuse toodangu pidevat vähene-

mist on majanduslikult otstarbekaim lahend rajada kas kahe 1,0 MW katlaga 

standardlahenduse katlamaja või ühe 1,5 MW katlaga hakkpuidul töötav katlamaja 

kaugkütte põhikoormuse katmiseks. See võimaldab 80÷90% vajalikust soojusest toota 

kasutades kütuseks hakkpuitu. 

10. Minnes üle hakkpuidu kasutamisele kütusena on võimalik soojuse hind 70÷72 €/MWh 

ja võimaliku KIK toetusega 35÷50% 65÷68 €/MWh ehk hinna langus täna kehtiva 

piirhinnaga võrreldes 10÷20%. 

11. Hakkpuidu katlamaja on tehniliselt sobiv rajada katlamaja kõrval Vibeliku tee 19f. 

Katlamaja kütuse ladu on sobiv rajada liikuva põrandaga kinnine ladu mahuga kuni 

kolme ööpäeva varu.  

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

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

40%, sealhulgas gaasi osa 12÷16% ja soojuse hind pole nii tundlik kütuse hinna 

muutuste suhtes. 

13. Ka pärast hakkpuidule üleminekut on soojuse hind tundlik hinnakomponentide suhtes. 

Kõige rohkem mõjutab hinda soojuse tarbimiskoguste muutus, samuti investeeringu 

maksumus ja kui suute osa vajalikust kütusest saame katta hakkpuiduga. 

14. Kaaluda Loo alevikus kaugküttepiirkonna piiride muutmist ja vastavalt kujunenud 

olukorrale korrigeerida seda lülitades välja eramute piirkonna ja liites kaugkütte-

piirkonnaga katlamaja kõrval oleva endise Talleggi arenduspiirkonna.    

 

 

  

                                                 
7 Struktuuritoetuste meede 2014-2020 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele, maht 

7 Milj.€ 
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