
                                  
Töö nr ENE1611 

 

 

 

 

 

Martna valla Martna küla 

kaugküttepiirkonna 

soojusmajanduse arengukava 

aastateks 2016–2026 
 

 

 
Tallinn 2016 

 
 
 
 
 

Meie oskused on Teie edu !™  

 
Martna Vallavalitsus                                  ÅF-Consulting AS 
Martna küla                                  Akadeemia tee 21/3 
90601 Vallamaja                                  12618 Tallinn 
Tel. 4725041                                  Tel. 605 3150 
martna.kovtp.ee                                  www.estivo.ee 

  



   

2 

 

Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse 

arengukava aastateks 2016–2026 

 

Sisukord 

Sisukord ..................................................................................................................................... 2 

Eessõna ...................................................................................................................................... 4 

Kokkuvõte .................................................................................................................................. 5 

1. Martna küla üldiseloomustus ja sotsiaalmajanduslik areng ............................................... 7 

 Geograafiline asend ..................................................................................................... 7 

 Majandus ja ettevõtlus ................................................................................................. 8 

 Energiamajandus ......................................................................................................... 9 

2. Martna küla katlamaja, kaugküttevõrk ja soojustarbijad ................................................. 10 

 Martna küla katlamaja ............................................................................................... 10 

 Martna katlamaja kaugküttevõrk ............................................................................... 11 

 Martna katlamaja soojustarbijad ............................................................................... 12 

3. Martna katlamaja kaugküttevõrgu soojuse tarbimine ja tootmine ................................... 14 

 Soojuse tarbimine ...................................................................................................... 14 

 Kaugkütte katlamaja soojuse tootmine ..................................................................... 15 

 Koormusgraafik ......................................................................................................... 18 

 Perspektiivne soojuse tarbimine ja toodang .............................................................. 19 

4. Martna Põhikooli katlamaja, kaugküttevõrk ja soojustarbijad ........................................ 20 

 Martna Põhikooli katlamaja ...................................................................................... 20 

 Martna Põhikooli kaugküttevõrk ............................................................................... 21 

 Martna Põhikooli katlamaja soojustarbijad ............................................................... 21 

5. Martna vallamaja soojusvarustus ..................................................................................... 23 

 Vallamaja katel .......................................................................................................... 23 

 Martna vallamaja katla soojuse tootmine .................................................................. 24 

6. Majandushinnang ............................................................................................................. 26 

 Martna küla kaugküttega soojusvarustuse arendamise variandid ............................. 26 

 Soojusvarustuse arendamise variantide majanduslik hinnang .................................. 26 

 Variant 0 – Martna katlamajas jätkub praegune soojuse tootmise olukord .............. 27 

 Variant 1 – Martna katlamajas paigaldatakse uus 500 kW katel .............................. 27 

 Variant 2 – Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine ......................................... 30 

 Variant 3 – Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine ja uue 500 kW katla 

paigaldamine ........................................................................................................................ 32 

 Majandusarvutuste kokkuvõte................................................................................... 33 

7. Soojuspumpade kasutamine ............................................................................................. 35 

8. Kütuste ja soojuse hind ning tarbijate maksevõime ......................................................... 37 

 Kütuste ja soojuse hind ............................................................................................. 37 



   

3 

 

Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse 

arengukava aastateks 2016–2026 

 

 Tarbijate maksevõime ............................................................................................... 39 

 Paralleeltarbimine...................................................................................................... 39 

9. Ettepanekud energiasäästuks ........................................................................................... 41 

 Energiasääst hoonetes ............................................................................................... 41 

 Energiasääst soojusvarustus süsteemides .................................................................. 43 

10. Võimalikud toetused soojusmajanduse arendamiseks ................................................. 44 

11. Järeldused ..................................................................................................................... 45 

12. Soovituslik tegevuskava............................................................................................... 46 

Lisad ......................................................................................................................................... 47 

 

  



   

4 
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Eessõna 

 

Käesoleva Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava koosta-

mise aluseks on ÅF-Consulting AS ja Martna Vallavalitsuse vahel 11.05.2016.a sõlmitud 

töövõtuleping ENE1611. Arengukava tehnilised nõuded on määratud majandus- ja taristu-

ministri määrusega 05.05.2015 nr 40 Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise 

tingimused; §10 Nõuded soojusmajanduse arengukavale. Töö eesmärgiks on analüüsida 

tellijalt saadud ning kohapeal kogutud andmete alusel Martna valla Martna küla kaugkütte-

võrgu tööd ja võimalusi selle arendamiseks aastatel 2016-2026. 

 

Käesolev arengukava annab ülevaate Martna valla Martna küla kaugküttevõrgu tööst, soojuse 

tarbimisest, analüüsib võimalusi energia tarbimise säästlikumaks kasutamiseks, kaugkütte-

võrkude ja katlamaja renoveerimiseks.  

 

Käesoleva töö aruanne on vormistatud 47 lehel. Aruanne sisaldab 17 joonist, 23 tabelit ja  

3  lisa. 

Töö tegemisel kasutati Martna Vallavalitsusest saadud ja kohapeal kogutud andmeid ning 

kirjandusest, seadusandlusest, avalikest dokumentidest, arendustöödest ja internetist kogutud 

täiendavat informatsiooni. Saadud andmete analüüsi, tehniliste- ja majandushinnangute põhjal 

on koostatud käesolev aruanne.  

 

Käesoleva arengukava koostasid konsultant Jelena Priss (volitatud soojusenergeetikainsener, 

EQF tase 8) ja vanemkonsultant volitatud soojustehnikainsener (EQF tase 8) Eimar Jögisu. 

 

Arengukava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
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Kokkuvõte 

Martna vald on oma 269 km² pindalaga Läänemaa keskmine. Administratiivselt kuulub 

Martna valla koosseisu 34 küla. Martna vallas on seisuga 01.01.2016.a. 781 elanikku, sh 

Martna külas 133. 

 

Martna küla katlamaja 

 

 Martna küla kaugküttevõrgu soojus toodetakse amortiseerunud katlamajas. Katlamajas 

on paigaldatud üks tahkel kütusel töötav veekatel KIVIÕLI-80 

nimivõimsusega 800kW. Katlamajas ja tarbijatel ei ole paigaldatud soojusmõõtjaid. 

 

 Kaugküttevõrk asub Martna küla keskuses, mis varustab soojusega 3 kortermaja ja 

lasteaeda koos päevakeskuse ja raamatukoguga nelja viimase aasta keskmise kogu-

tarbimisega 956 MWh. 

 

 Soojustarbijatel puuduvad soojussõlmed ja soojusmõõtjad. 

 

 Soojust väljastatakse ainult kütteperioodil, temperatuuri graafikuga 50/40°C, rõhul 2-3 

bar. Suitsugaaside puhastus puudub. 

 

 Martna küla kaugküttevõrk on ca 500 m pikkune maapealne torustik. Suhteline soojus-

kadu jääb tellija andmetel kütteperioodil keskmiselt vahemikku 26–32%. 

 

 Martna katlamaja talvine maksimaalne koormus on 500 kW. Katlamaja keskmine 

koormus kütteperioodil on 150 – 350 kW. Suveperioodil katlamaja ei tööta. 

 

 On soovitatav katlamaja ja kaugküttevõrgu renoveerimine. On mõistlik renoveerida 

Martna küla kaugküttevõrk ja katlamaja taotledes selleks SA Keskkonna-

investeeringute keskuse (KIK) toetust. Kaugküttevõrkude renoveerimisel paigaldada 

tarbijatele soojussõlmed ning soojusmõõtjad katlamajasse ja tarbijatele. 

 

  Soojuse hind tarbijatele kujuneb pärast katlamaja ja kaugküttevõrkude renoveerimist 

53,19 €/MWh. 

 

Martna Põhikooli katlamaja 

 

 Martna Põhikooli katlamajas on kaks halupuudel ja kivisöel töötavat keskküttekatelt 

150 kW ja üks katel Universaal. 

 

 Martna Põhikooli territooriumil on maa-alune uus eelisoleeritud torustik DN63, 

pikkusega 50 m.  

 

 Katlamaja töötab temperatuurigraafikuga kütteperioodil 55-65/45-55 °C, rõhul 2 bar. 

 

 Põhikooli katlamajas puudub soojusmõõtja. Soojusmõõtja on paigaldatud ühel 

soojusetarbijal – pastoraadil. Paigaldada katlamajasse ja koolile soojusmõõtjad. 
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 Soojustarbijatel puuduvad soojussõlmed. 

 

 Praegu on Põhikooli katlamaja maksimaalne koormus kuni 150 kW. 

 

 Martna Põhikooli katlamaja 2015. a tegelike soojuse tootmine oli 176 MWh. 

 

 Martna Põhikooli katlamaja ja kaugküttevõrk on heas seisukorras ja ei vaja 

renoveerimist.  

 

 

Martna vallamaja katel 

 

 Martna vallamajas on 2016 aastal paigaldatud 93 kW pelletikatel. 

 

 Lisaks on vallamajas ka vedelkütusega töötav keskküttekatel.  

 

 Vallamaja soojusvarustus süsteem on heas seisukorras. Süsteem toimib hästi ja ei vaja 

renoveerimist. 

 

On soovitatav toetada Martna küla kortermajade elanikke korteriühistute moodustamist, 

hoonete energiaauditite tegemist ja kortermajade soojustamist, et vähendada elanike kulusid 

hoonete soojusvarustusele. 
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1. Martna küla üldiseloomustus ja sotsiaalmajanduslik areng 

 Geograafiline asend 

Martna vald asub Lääne maakonna keskosas Matsalu lahe kirdekaldal, naabriteks on lõunas 

Lihula vald, ühispiiriks Kasari ja Rõude jõed, idas Kullamaa vald, põhjas Lääne-Nigula vald, 

läänes Ridala vald.  

 

Martna valda läbivad Tallinn-Virtsu maantee, Haapsalu-Laiküla maantee ja Palivere-Oonga 

maantee. Valla keskus, Martna küla, asub 25 km kaugusel Haapsalu linnast ning 36 km 

kaugusel Lihula linnast. Tallinn asub Martnast 100 km kaugusel. 

 

Martna vald on oma 269 km² pindalaga Läänemaa keskmine. Administratiivselt kuulub Martna 

valla koosseisu 34 küla. Külade kaugus valla keskusest on 10 kuni 15 km. Martna vallas on 

seisuga 01.01.2016.a. 781 elanikku, neist Martna külas 133. Martna valla rahvastik paikneb 

väga ebaühtlaselt. Nelja suurema küla: Martna, Kirna, Kasari ja Rõude elanike arv moodustab 

valla rahvastikust 45%. 

 

Haapsalu-Laiküla maantee, Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee, Ehmja-Martna-Kure-

vere tee ja Palivere-Oonga tee äärsetesse ning selle vahetusse ümbrusse on koondunud üle 70% 

valla elanikest. Valla rahvastiku keskmine asustustihedus on 4 inimest ühe ruutkilomeetri 

kohta. 

 

 
Joonis 1.1. Martna vald 

 

Vallast põhja, itta ja kagusse jäävad ulatuslikud Taebla ja Kullamaa metsamassiivid, kirdesse 

Marimetsa soo- ja rabamassiivid. 32 % vallast on kaetud metsaga ning 16 % looduslike rohu-

maadega. Viimastest suure enamuse moodustavad Kasari jõe luht ning Matsalu lahe ranna 

heina- ja karjamaad. Kohati on säilinud haruldaseks muutunud puisniite. Ligi 17 % vallast on 

raba, roostik või võsastunud liigniiske maa. Metsades on valitsevaks puuliigiks kask, millele 
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järgnevad lepp ja mänd. Martna vald paikneb Matsalu lahe valgala territooriumil, millest 25 % 

on looduskaitse all. 

 Majandus ja ettevõtlus 

2014 aasta seisuga on Martna vallas registreeritud 34 äriühingut. Palgatöötaja bruto keskmine 

tulu aastal 2014 on 891 eurot. Aastal 2015 on registreeritud 28 töötut.  

 

Turism 

Vaba aja ja puhkuse veetmisvõimaluste pakkujaid on vallas vähe. Kaasiku külas Palivere 

lähistel on planeeritud väiksema spordi- ja puhkekeskuse rajamine.  

 

Turismi vaatamisväärsusteks on Matsalu looduskaitseala, Rannajõe linnuvaatlustorn, Suure-

Lähtru mõis, Martna kirik. 

 

Põllumajandus 

Põllumajandus on piirkonna valdav ettevõtlus haru. Jaguneb kahte põhisuunda loomakasvatus 

ning teraviljakasvatus. Loomakasvatuses on väga erinevaid suundi: sea-, lamba-, lihaveise ja 

piimakarja kasvatus. Tegutsevad veise suurfarmid on Keskkülas, Rõudes ja Ehmjas. Väike-

Lähtrus on sugulinnukasvatus. Vähemal määral peetakse ka hobuseid, neid tavaliselt muude 

loomade kõrvalt. Lihaveiseid kasvatatakse (üle 100 looma) Kureveres. Lambaid (200-400) 

looma kasvatatakse Keskveres ja Ohtlas. Väiketootjad tegelevad mesindusega, maasika ja 

astepaju kasvatusega. 

 

Martna valla piirkond on läbi aegade olnud põllumajanduse ja karjakasvatuse piirkond. See on 

kohalikku elanikkonda toitnud ja katnud ning teeb seda ka edaspidi. 

 

Metsandus 

Piirkonna suuremaks metsamajandamisega tegelevaks ettevõtteks on Riigimetsa Majandamise 

Keskus (RMK). Eraettevõtjaid metsanduse alal on vähe.  

 

Tööstusalad 

Suurtööstus piirkonnas puudub. Vähesel määral tegeletakse puidutöötlemisega. Vallas on üks 

turvast kaevandav ettevõte. 

 

Tehnoparke vallas ei ole ja lähiaastatel nende rajamist piirkonnas pole ette näha.  
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 Energiamajandus 

Martna küla katlamajas toodetud soojust müüb Martna Vallavalitsus. Elanikele müüakse 

soojust arvestusliku hinnaga 1,6 euro/m2 köetava pinna ruutmeetri kohta. 

 

Martna küla territooriumil on kaks puidukütusel töötavat katlamaja (Martna küla ja Põhikooli 

katlamaja). Lisaks on kaks katelt paigaldatud vallamajas. Katelde tehnilised andmed on toodud 

tabelis 1.1. 

 

Tabel 1.1. Martna küla katelde üldandmed 

Objekt Katla tüüp Kütus Kogus, 

tk 

Võimsus, 

kW 

Katla tehniline seisukord 

Martna küla 

katlamaja 

Kiviõli-80 Halupuu, 

kivisüsi 

1 800 halb 

Põhikooli 

katlamaja 

Rolla UT 150 Halupuu, 

kivisüsi 

2 150 Hea, vajab seadistamist 

Universaal Halupuu, 

kivisüsi 

1 - Töökorras 

Vallavalitsuse  

hoone 

Pasqualicchio 

CS80 

Pelletid 1 92,8 Hea 

- Õli 1  - Hea 
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2. Martna küla katlamaja, kaugküttevõrk ja soojustarbijad 

 Martna küla katlamaja 

Martna küla kaugküttevõrgu soojus toodetakse amortiseerunud katlamajas (edasi Martna 

katlamaja). Katlamajas (vt joonis 2.1) on paigaldatud üks tahkel kütusel töötav veekatel 

KIVIÕLI-80. Soojusmõõtja katlamajas puudub, kuid plaanis on paigaldada. 

 

 

 
Joonis 2.1. Martna küla kaugkütte katlamaja ja veekatel KIVIÕLI-80 

 

Martna vallas tegeleb soojuse tootmise ja müügiga vallavalitsus. Katlamaja kasutab kütuseks 

halupuid ja kivisütt. Halupuu hind 2015 aastal oli 20 €/m3. Tellija esitatud andmetel Martna 

küla soojusvõrgu müüdava soojuse hind aastal 2015 oli 56,72 €/MWh. Soojuse hinna arvutus 

tuleb  kütuse, tööjõude, elektri ja vee kuludest. 

  

Elanikele müüakse soojust arvestusliku hinnaga 1,6 euro/m2 köetava pinna ruutmeetri kohta. 

Ruutmeetri hind on kinnitatud Martna Vallavalitsuses. 

 

Tabel 2.1. Martna katlamaja katla parameetrid 

Katla tüüp Kütus Kogus, 

tk 

Võimsus, 

kW 

Maksimaalne 

rõhk, bar 

Maksimaalne 

temperatuur, 

°C 

Seisund 

Kiviõli-80 Halupuu, 

kivisüsi 

1 800 - - Halb 

 

Kaugküttevõrk asub Martna küla keskuses, mis varustab soojusega 3 kortermaja ja lasteaeda 

koos päevakeskuse ja raamatukoguga. 

 

Soojust väljastatakse ainult kütteperioodil, temperatuuri graafikuga 50/40°C, rõhul 2-3 bar. 

Suitsugaaside puhastus puudub. 
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 Martna katlamaja kaugküttevõrk 

 

Martna katlamaja kaugküttevõrk on ca 500 m pikkune maapealne torustik (vt lisa 1).  

 

Martna küla kaugküttevõrkude tööparameetrid on järgmised: 
o Temperatuurigraafik kütteperioodil 50/40oC  

o Maksimaalne töörõhk   2-3 bar   

Martna küla kaugküttevõrkude tehnilised andmed: 

o Soojusvõrgu torustiku kogupikkus  500 m 

o s.h. maapealne torustik  500 m  

 

 

 
Joonis 2.2. Martna küla maapealne kaugküttetorustik 

 

Olemasolevate maapealse torustike isolatsioon on kahjustatud, mis oluliselt suurendab soojus-

kadu kaugküttevõrgus, samas on torustik üle dimensioneeritud, peamagistraali torustik on 

D=250 mm. Tellija esitatud andmete põhjal (toodang ja müük) on arvutatud nelja viimase aasta 

keskmine soojuskadu, mis on võrdne 29%. Kaugküttevõrgu nelja viimase aasta keskmine 

tegelik soojuslik tarbimise erikoormus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on 1,9 MWh/m. 

Martna Vallavalitsusel on kavas rekonstrueerida Martna küla kaugküttevõrk. 

 

 

  



   

12 

 

Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse 

arengukava aastateks 2016–2026 

 

 Martna katlamaja soojustarbijad 

 

Martna küla kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikuga 50/40°C. Praegu on katlamaja 

maksimaalne koormus kuni 500 kW. Katlamaja töötab vaid kütteperioodil. Kõikides majades 

on sooja vee saamiseks paigaldatud elektriboilerid. Lasteaias on lisa soojusallikana paigaldatud 

kolm õhk-õhk soojuspumpa. 

 

Martna külas on kaugküttevõrguga ühendatud 3 korterelamut ning lasteaed koos päevakeskuse 

ja raamatukoguga (vt joonis 2.3). Kaugküttevõrguga ühendatud hooned on Ehitisregistri 

andmetel ehitatud ajavahemikul 1975–1988. Detailsemad andmed hoonete kasutuse, mahu, 

suletud netopinna ja energiamärgise kohta on esitatud tabelis 2.2. 

  

Martna küla kaugküttevõrguga ei ole otstarbekas ühendada teisi hooneid, näiteks vallamaja, 

kuna sellisel juhul suurenevad võrgu soojuskaod.  

 

  
Joonis 2.3. Martna küla korterelamu Kooli tänaval ja Martna küla lasteaed 

 

Tabel 2.2. Martna katlamaja kaugkütte soojustarbijad 

Aadress Hoone kasutus 
Ehitus

-aasta 

Hoone 

maht (m3) 

Suletud neto-

pind (m2) 

Energia

märgis 

Kooli tn 4 Elamu 1984 4 527 1 344 - 

Kooli tn 6 16 korteriga elamu 1975 3 830 1 027 - 

Kooli tn 8 24 korteriga elamu 1982 7 763 2 189 - 

Martna küla Martna küla lasteaed 1988 3 380 854 - 

 

Kaugküttevõrgus olevad hooned on renoveerimata ja soojustamata. Tarbijatel puuduvad 

soojussõlmed ja soojusmõõtjad. Soojust tarbijatele jaotatakse köetava pinna ruutmeetrite järgi. 

Renoveerimistöid on alustatud lasteaias, kus soojustatakse katust. Martna Vallavalitsus müüb 

elanikele soojust arvestusliku hinnaga 1,6 euro/m2 köetava pinna ruutmeetri kohta. Soojuse 

arvestuslik ja tegelik tootmine ja tarbimine on esitatud tabelis 2.3. 
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Tabel 2.3. Martna katlamaja soojusetootmine 

Aadress 
Hoone 

kasutus 

Suletud 

netopind 

(m2) 

Hoone 

maht 

 (m3) 

Arvestuslik 

soojus-

koormus kW 

Arvestuslik 

soojuse 

tarbimine 

MWh 

Tootmis-

andmed 

MWh 

Tegelik 

tarbimine 

MWh 

Tegelik 

eritarbimine 

kWh/m² 

Kooli tn 4 Elamu 1 344   4 527   80   163   308   219 163 

Kooli tn 6, 

pool maja 

16 

korteriga 

elamu 

1 027   3 830   67   138   169    120  117 

Kooli tn 8 

24 

korteriga 

elamu 

2 189   7 763   137   279   562    400  183 

Martna 

küla 

Martna 

lasteaed 
854   3 380   59   122   305    214  254 

Kokku Martna 

katlamaja 
5 414   19 500   343   702   1 343   956   177   

 

Soojustarbijate maksimaalne summaarne arvestuslik soojuskoormus on 343 kW, tegelik 

soojuskoormus oli kuni 500 kW. Arvestuslik summaarne hoonete soojuse tarbimine on 702 

MWh, 2015. a tegelike soojuse tarbimine oli 956 MWh. Tegelik soojuse tarbimine oli 1,4 korda 

suurem arvestuslikust soojuse tarbimisest.  

 

Keskmine soojuse eritarbimine kütteks oli 177 kW/m². See on väga kõrge eritarbimine. Kõige 

suurem soojuse eritarbimine on lasteaias 254 kW/m². Kui siia lisada veel soojuspumpade 

elektri tarbimine, millise kohta andmed puuduvad, on lasteaia tegelik energia tarbimine 

soojusvarustuseks kaks korda suurem arvestuslikust soojustarbimisest. Kõrge eritarbimine  ise-

loomustab soojustamata hoonete ebarahuldavat tehnilist seisukorda. Soojuse tarbimise 

vähendamiseks on vajalik hooned soojustada. 
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3. Martna katlamaja kaugküttevõrgu soojuse tarbimine ja 
tootmine 

 Soojuse tarbimine 

Soojuse tarbimise osas käsitleme nelja viimase aasta (2012–2015) igakuise tarbimise andmeid.  

Tarbimise andmeid on saadud tellijalt, arvestades et tarbimine on 1,6 euro/m2  köetava pinna 

m2 kohta. 

Martna katlamaja kaugküttevõrku ühendatud tarbijate tegelik arvestuslik soojuse tarbimine 

kuude lõikes perioodil 2012–2015 on esitatud tabelis 3.1.  

 

Tabel 3.1. Martna katlamaja kaugküttevõrgu soojustarbijate tegelik tarbimine kuude lõikes 

perioodil 2012–2015, MWh 

Kuu 

2012 2013 2014 2015 Keskmine 

Tarbimine Tarbimine Tarbimine Tarbimine Tarbimine 

MWh MWh MWh MWh MWh 

Jaan. 207 156 125 128 154 

Veebr. 188 193 127 127 159 

Märts 114 149 129 128 130 

Aprill 138 120 111 110 120 

Mai 68 0 0 0 17 

Juuni 0 0 0 0 0 

Juuli 0 0 0 0 0 

Aug. 0 0 0 0 0 

Sept. 38 18 33 26 29 

Okt. 108 113 117 109 112 

Nov. 113 113 124 107 114 

Dets. 162 118 128 79 122 

Kokku 1 136 980 894 814 956 

 

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

2013.a, 2014.a ja 2015.a talv olid keskmisest soojemad. Selleks, et analüüsida soojuse tarbimist 

erinevate aastate lõikes, on soojustarbimised üle viidud normaalaasta kliimatingimustele. 

Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel kasutame TTÜ teadlaste ja KredExi poolt 

soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Nelja viimase aasta tegelikud ja normaalaasta kliima-

tingimustele taandatud soojuse tarbimised on esitatud tabelis 3.2 ja joonisel 3.1. 

 

Tabel 3.2. Kraadpäevad ja Martna katlamaja kaugküttevõrgu soojustarbijate normaalaasta 

kliimatingimustele viidud soojuse tarbimine perioodil 2012–2015, MWh 

Kuu 
Norm.a 

kraad-

päevad 

2012 2013 2014 2015 Keskmine 

Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Tarbimine Norm.a 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Jaan. 644  652  205  700  144  758  106  550  150  154  151  

Veebr. 612  754  153  550  215  480  162  482  161  159  173  

Märts 558  528  121  736  113  464  155  454  157  130  137  

Aprill 375  366  141  422  107  315  132  348  118  120  125  

Mai 182  170  73  111  0  190  0  219  0  17  18  

Juuni 72  109  0  28  0  105  0  92  0  0  0  

Juuli 23  19  0  13  0  12  0  38  0  0  0  
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Kuu 
Norm.a 

kraad-

päevad 

2012 2013 2014 2015 Keskmine 

Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Tarbimine Norm.a 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Aug. 38  55  0  25  0  45  0  27  0  0  0  

Sept. 172  127  51  157  20  146  39  118  38  29  37  

Okt. 328  334  106  297  125  333  115  372  96  112  111  

Nov. 467  405  130  359  147  451  128  367  136  114  135  

Dets. 599  705  138  445  159  526  146  430  110  122  138  

Kokku 4 070  4 223  1 117  3 841  1 029  3 824  984  3 498  967  956  1 024  

 

Tabelist 3.2 näeme, et nelja viimase aasta tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele taandatud 

soojuse tarbimine on olnud vastavalt 956 MWh ja 1 024 MWh. Nelja viimase aasta soojuse 

tarbimine on vähenenud keskmiselt 9% aastas. Soojuse tarbimise vähenemise üheks põhjuseks 

oli viimaste aastate keskmisest kõrgem välisõhu temperatuur. Normaalaasta kliimatingimustel 

üle viidud keskmine aastane soojuse tarbimise vähenemine oli poole väiksem – 4,5 %. 

 

 

 
Joonis 3.1. Martna kaugküttevõrgu tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud 

soojuse tarbimine perioodil 2012–2015 

 

 

 Kaugkütte katlamaja soojuse tootmine 

Martna katlamajas toodetud ja kaugküttevõrku suunatud soojuse kogus koosneb tarbijate poolt 

tarbitud soojuse kogusest ja jaotuskadudest (soojuskadudest kaugküttevõrgus). Martna katla-

maja soojustoodangu osas on kasutatud nelja viimase aasta (2012, 2013, 2014 ja 2015) iga-

kuiste soojustoodangute andmeid (vt tabel 3.3). 

 

Tabel 3.3. Martna katlamaja soojustoodangud perioodil 2012–2015, MWh 

  

2012 2013 2014 2015 Keskmine 

Toodang Toodang Toodang Toodang Toodang 

MWh MWh MWh MWh MWh 

Jaan. 283 238 172 174 217 

Veebr. 257 300 171 172 225 

Märts 158 231 174 174 184 

Aprill 192 185 149 149 169 

Mai 94 0 0 0 24 
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2012 2013 2014 2015 Keskmine 

Toodang Toodang Toodang Toodang Toodang 

MWh MWh MWh MWh MWh 

Juuni 0 0 0 0 0 

Juuli 0 0 0 0 0 

Aug. 0 0 0 0 0 

Sept. 54 24 45 36 40 

Okt. 156 149 158 149 153 

Nov. 173 149 168 147 159 

Dets. 255 156 173 108 173 

Kokku 1 622 1 432 1 210 1 109 1 343 

 

Katlamaja soojustoodangute andmete alusel on koostatud soojuse tegeliku tootmise tulp-

diagramm vaadeldavate aastate kohta (joonis 3.2). Sama kuu tegelik soojuse tootmine võib eri 

aastatel oluliselt erineda. Nii oli 2015. aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur  – 0,2°C 

ja katlamaja soojuse toodang 172 MWh ning aastal 2012 kuu keskmine välisõhu temperatuur 

veebruaris oli  – 4,5 kuni  – 11,5 °C ja katlamaja soojuse toodang keskmiselt 257 MWh.  

 

 

 
Joonis 3.2. Martna katlamaja soojuse tootmine 

 

Soojuse toodangu/väljastuse analüüsiks on reaalsed aastased soojustarbimised üle viidud 

normaalaasta kliimatingimustele. Nelja viimase kütteperioodi tegelikud ja normaalaasta 

kliimatingimustele üle viidud soojuse toodangud on esitatud tabelis 3.4 ja joonisel 3.3. 

 

Tabel 3.4. Martna katlamaja soojustoodangud normaalaastal 

  
Norm.a 

kraad-

päevad 

2012 2013 2014 2015 Keskmine 

Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Norm.a 

MWh MWh MWh MWh MWh 

Jaan. 644  652 280 700 219 758 146 550 204 212 

Veebr. 612  754 209 550 334 480 218 482 219 245 

Märts 558  528 167 736 175 464 209 454 214 191 

Aprill 375  366 197 422 164 315 177 348 161 175 

Mai 182  170 101 111 0 190 0 219 0 25 

Juuni 72  109 0 28 0 105 0 92 0 0 

Juuli 23  19 0 13 0 12 0 38 0 0 

Aug. 38  55 0 25 0 45 0 27 0 0 

Sept. 172  127 73 157 26 146 53 118 52 51 
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Norm.a 

kraad-

päevad 

2012 2013 2014 2015 Keskmine 

Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Kraad-

päevad 

Norm.a Norm.a 

MWh MWh MWh MWh MWh 

Okt. 328  334 153 297 164 333 156 372 132 151 

Nov. 467  405 200 359 194 451 174 367 187 189 

Dets. 599  705 217 445 210 526 197 430 150 194 

Kokku 4 070  4 223 1 595 3 841 1 487 3 824 1 331 3 498 1 318 1 433 

 

Katlamaja kolme viimase aasta soojuse kogutoodang on olnud erinev. Aastal 2012, kui kõige 

külmemal kütteperioodil on olnud soojuse toodang suurim. Aastad 2014 ja 2015 olid tunduvalt 

soojemad ja ka soojuse toodangud olid kuni 1,4 korda väiksemad. Tegelik keskmine katlamaja 

soojustoodang oli 1343 MWh ning normaalaasta kliimatingimustele taandatud katlamaja 

soojuse toodang oli 1433 MWh. Ka normaalaasta kliimatingimustele üle viidud katlamaja 

soojuse toodangud on iga aasta vähenenud. 

 

 
Joonis 3.3. Martna katlamaja tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse 

tootmine 

 

 
Joonis 3.4. Soojuse tootmine, tarbimine ja kadu Martna kaugküttevõrgus  

 

 

Joonisel 3.4 on toodud koondandmed soojuse tootmise, tarbimise ja soojuskadude kohta neljal 

viimasel aastal. Aasta keskmine suhteline soojuskadu on tarbijalt saadud tootmise ja tarbimise 

andmetel 29%.  
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Joonis 3.5. Martna katlamaja keskmised soojustoodangud ja kaod kaugküttevõrgus 

 

Tulpdiagrammilt (joonis 3.5) nähtub, et soojuskaod energiaühikutes jäävad vahemikku 10-

70 MWh ja on maksimaalsed külmematel kuudel ja väiksemad soojematel kuudel. Suhteline 

soojuskadu jääb kütteperioodil keskmiselt vahemikku 26–32%.  

 

 Koormusgraafik 

Võttes aluseks tellijalt saadud andmed kuu keskmise ja maksimaalse tarbimise kohta,  

joonistame välja Martna kaugkütte katlamaja koormusgraafiku (joonis 3.6).  

 

 
Joonis 3.6. Martna katlamaja koormusgraafik 

 

Katlamaja talvine maksimaalne koormus oli kuni 500 kW. Katlamaja keskmine koormus kütte-

perioodil oli 150 – 350 kW. Suveperioodil katlamaja ei töötanud.  

Koormusgraafiku tegemisel on arvestatud viimase aastate keskmisest soojamate talvede 

tarbimise andmed, sellega arvestame ka majandushinnangul uue katlavõimsuse valikul. 
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Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse 

arengukava aastateks 2016–2026 

 

 Perspektiivne soojuse tarbimine ja toodang 

 

Tulevaste perioodide soojuskoormuste planeerimisel peame arvestama järgnevate asjaoludega: 

 soojuse tootmine ja tarbimine normaalaasta kliimatingimustel kaugküttevõrgus; 

 soojuskadude vähenemisega seoses kaugküttevõrkude renoveerimisega. 

 soojuse tarbimise vähenemine seoses korterelamutes rakendatud renoveerimis- ja 

energiasäästumeetmetega ning elanike arvu kahanemisega; 

 potentsiaalsed uued soojustarbijad. 

 

Martna külas ei ole ette näha olulist uute soojustarbijate liitumist antud katlamaja 

kaugküttevõrguga.  

 

Kuna soojuse tarbimisest moodustavad enamuse korterelamud, siis on seoses korterelamute 

renoveerimismeetmete rakendamisega tulevikus ette näha mõningat tarbimise vähenemist. 

Arvutuste aluseks prognoosime elamute soojustarbimise vähenemist seoses küttesüsteemide 

seadistamisega igal aastal 2%. Hoonete soojustamine on vajalik, sellega võib soojuse tarbimine 

väheneda 20-30%. Kuid arvestades tegelikku olukorda, ei saa kõigi hoonete soojustamist  

lähiaastatel pidada reaalseks. 

 

Prognoositav soojustarbimise vähenemine on esitatud joonisel 3.7. See on aluseks võetud ka 

majandusanalüüsil. Prognoositav soojuse tarbimine 2027. aastal on 750 MWh.  

 

 

Joonis 3.7. Soojustarbimise prognoos Martna küla katlamaja kaugküttevõrgus aastateks 
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Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse 

arengukava aastateks 2016–2026 

 

4. Martna Põhikooli katlamaja, kaugküttevõrk ja 
soojustarbijad 

 Martna Põhikooli katlamaja 

 

Martna Põhikooli katlamajas on kolm halupuudel töötavat keskküttekatelt (joonis 4.1). Katlade 

töö parameetrid on toodud tabelis 4.1. 

 

 

 
Joonis 4.1. Martna Põhikooli katlamaja halupuidu katlad 

 

 

Tabel 4.1. Martna Põhikooli katelde parameetrid 

Katla tüüp Kütus Kogus, 

tk 

Võimsus, 

kW 

Maksimaalne 

rõhk,  

bar 

Maksimaalne 

temperatuur, 

°C 

Tehniline 

seisukord 

Rolla UT 

150 

Halupuu, 

kivisüsi 

2 150 0,4 95 Hea, 

vajab 

seadmist 

Universaal Halupuu, 

kivisüsi 

1 - - - Töö- 

korras 
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 Martna Põhikooli kaugküttevõrk 

 

Martna Põhikooli territooriumil on maa-alune uus eelisoleeritud torustik DN63, 50 m (vt lisa 

1).  

Martna Põhikooli kaugküttevõrgu tööparameetrid on järgmised: 
o Temperatuurigraafik kütteperioodil 55-65/45-55oC  

o Maksimaalne töörõhk   2 bar   

 

Martna Põhikooli kaugküttevõrk on heas tehnilises seisukorras, kuid puudub soojusmõõtja 

katlamajas ja koolil. Soojusmõõtja on olemas ainult pastoraadil. Vajalik on paigaldada 

soojusmõõtja katlamajasse ja koolile. 

 

 

 Martna Põhikooli katlamaja soojustarbijad 

Martna Põhikooli kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikuga 55-65/45-55°C. Praegu on 

katlamaja maksimaalne koormus kuni 150 kW. Katlamaja töötab vaid kütteperioodil. Hoonetes 

on sooja vee saamiseks paigaldatud elektriboilerid.   

 

Martna Põhikooli katlamajaga on kaugküttevõrguga ühendatud koolihoone ja pastoraat. Kaug-

küttevõrguga ühendatud hooned on Ehitisregistri andmetel ehitatud: pastoraat 1830 aastal ja 

koolimaja 1970 aastal. Detailsemad andmed hoonete kasutuse, mahu, suletud netopinna ja 

energiamärgise kohta on esitatud tabelis 4.2. 

 

Tabel 4.2. Martna Põhikooli kaugküttevõrk 

Aadress Hoone kasutus 
Ehitus

-aasta 

Hoone 

maht (m3) 

Suletud neto-

pind (m2) 

Energia

märgis 

Martna küla Martna Põhikool 1970 6 066 1 882 - 

Martna küla Elamu-pastoraat 1830 2 399 422 - 

 

Martna Põhikooli hoonel on otsaseinad soojustatud ja vahetatud aknad. 

 

Martna Vallavalitsus müüb tarbijatele soojust arvestusliku hinnaga 1,6 euro/m2 köetava pinna 

ruutmeetri kohta. Soojuse arvestuslik ja tegelik tarbimine on esitatud tabelis 4.3. 

 

Tabel 4.3. Martna Põhikooli katlamaja soojusetarbijad 

Aadress Hoone kasutus 
Suletud neto-

pind (m2) 

Hoone 

maht (m3) 

Arvestuslik 

soojus-

koormus 

kW 

Arvestuslik 

soojuse 

tarbimine  

MWh 

Tootmis-

andmed 

MWh 

Tegelik 

tarbimine 

MWh 

Tegelik 

eritarbimine 

kWh/m² 

Martna 

küla 
Martna Põhikool 1 882   6 066   107   218    -  -  - 

Martna 

küla 
Elamu-pastoraat 422   2 399   42   86    -  -  - 
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Aadress Hoone kasutus 
Suletud neto-

pind (m2) 

Hoone 

maht (m3) 

Arvestuslik 

soojus-

koormus 

kW 

Arvestuslik 

soojuse 

tarbimine  

MWh 

Tootmis-

andmed 

MWh 

Tegelik 

tarbimine 

MWh 

Tegelik 

eritarbimine 

kWh/m² 

Kokku Martna kooli 

katlamaja 
2 304   8 465   149   305   471    471  204 

 

 

Soojustarbijatel puuduvad soojussõlmed. Kooli ja pastoraadihoone maksimaalne summaarne 

arvestuslik soojuskoormus on 149 kW. Arvestuslik summaarne soojuse tarbimine on 305 

MWh, 2015. a tegelike soojuse tootmine oli tellija andmetel 471 MWh. Tegelik 

soojusetarbimine oli üle 1,5 korra suurem arvestuslikust soojustarbimisest.  

 

Koolimaja koos pastoraadihoonega soojuse eritarbimine oli 204 kWh/m², mis on väga kõrge 

eritarbimine. Hoonete soojustamisega ja keskküttesüsteemide seadistamisega on võimalik 

hoonete soojustarbimist vähendada 30-50%. 
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5. Martna vallamaja soojusvarustus 

 Vallamaja katel 

 

Martna vallamajal on kaks katelt: pelleti ja vedelkütusega töötavad keskküttekatlad (joonis 5.1 

ja 5.2). Pelletikatel anti käiku jaanuaris 2016. Katlade töö parameetrid on toodud tabelis 5.1. 

 

Tabel 5.1. Martna vallamaja katelde parameetrid 

Katla tüüp Kütus Kogus, 

tk 

Võimsus, 

kW 

Maksimaalne 

rõhk, 

 bar 

Maksimaalne 

temperatuur, 

°C 

Tehniline 

seisukord 

Pasqualicchio 

CS80 

Pelletid 1 92,8 3 85 Hea 

- Õli 1 - - - Hea 

 

 

 
Joonis 5.1. Martna vallamaja pelletikatel 

 

 

 
Joonis 5.2. Martna vallamaja õlikatel ja tsirkulatsiooni pump 

 

Tsirkulatsiooni pumba tüüp on WILO TOP-S30/10, Pmax=10 bar, N=180 W. 
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 Martna vallamaja katla soojuse tootmine 

Martna vallamaja õlikatla soojustoodangu osas on kasutatud nelja viimase aasta (2012 – 2015)  

kütuse tarbimise ja soojuse toodangu andmeid (vt tabel 5.2). 

 

Tabel 5.2. Martna vallamaja soojuse toodang aastatel 2012-2015, MWh 

Soojusetoodang 
2012 2013 2014 2015 keskmine 

MWh MWh MWh MWh MWh 

Vallamaja 182 187 164 170 176 

 

 

Vallamaja õlikatla soojustoodangute andmete alusel on koostatud soojuse tegeliku tootmise 

tulpdiagramm vaadeldavate aastate kohta (joonis 5.3). 

 

 

 
Joonis 5.3. Martna vallamaja õlikatla soojustoodang 

 

Tabel 5.3. Martna vallamaja katla vedelkütuse tarbimine 

Vallamaja 2012 2013 2014 2015 

Vedelkütus, t 18,2 18,7 16,4 17 

 

Vallajamaja hoone on Ehitisregistri andmetel ehitatud aastal 1987. Detailsemad andmed 

hoonete kasutuse, mahu, suletud netopinna ja energiamärgise kohta on esitatud tabelis 5.4. 

 

Tabel 5.4. Martna vallamaja hoone 

Aadress Hoone kasutus Ehitusaasta 
Hoone maht 

(m3) 

Suletud neto-

pind (m2) 

Energia

märgis 

Martna küla Vallavalitsus 1987 3 475 968 - 

 

Martna vallamaja hoone ei ole soojustatud.  

 

Soojuse arvestuslik ja tegelik tootmine on esitatud tabelis 5.5. 
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Tabel 5.5. Martna vallamaja soojusetootmine 

Aadress 
Hoone 

kasutus 

Suletud 

netopind 

(m2) 

Hoone maht 

(m3) 

Arvestuslik 

soojus-

koormus 

kW 

Arvestuslik 

soojuse 

tarbimine 

MWh 

Tootmis-

andmed 

MWh 

Tegelik 

tarbimine 

MWh 

Tegelik 

eritarbimine 

kWh/m² 

Martna 

küla 
Vallamaja 454   3 475   61   125   176   176   388 

 

 

Vallamaja maksimaalne summaarne arvestuslik soojuskoormus on 61 kW. Arvestuslik 

summaarne soojuse tarbimine on 125 MWh, 2015. a tegelike soojuse tarbimine oli 176 MWh. 

Tegelik soojusetarbimine oli 1,4 korda suurem arvestuslikust soojustarbimisest.  

 

Martna vallamaja soojuse eritarbimine oli 388 kWh/m², mis on ülikõrge eritarbimine. Hoone 

soojustamisega ja keskküttesüsteemi seadistamisega on võimalik hoone soojustarbimist 

vähendada kuni kaks korda. 
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6. Majandushinnang 

 Martna küla kaugküttega soojusvarustuse arendamise variandid 

Martna vallavalitsus toetab kaugkütte säilimist ja arendamist. Kaugkütte soojuse tarbimise 

suhtes on avalik huvi. 

 

Martna küla soojusvarustus süsteemi  parandamiseks on vajalik vähendada kaugküttevõrgu 

soojuskadu, tõsta süsteemi töökindlust ja saavutada katlamaja kõrgem kasutegur. 

 

Kaugküttesüsteemi arendamise võimalike variantidena käsitleme: 

 

Variant 0 – Martna katlamajas jätkub praegune soojuse tootmise olukord.  

 

Variant 1 – Martna katlamajas paigaldatakse uus 500 kW  katel. 

 

Variant 2 – Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine. 

 

Variant 3 – Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine ja uue katla paigaldamine. 

 

Järgnevalt on toodut soojusvarustuse arendamise variantide majanduslik hinnang. 

 Soojusvarustuse arendamise variantide majanduslik hinnang  

Majandusarvutuste metoodika  
 

Majandusanalüüs on teostatud kulude analüüsi metoodika alusel. Analüüsitakse kulude 

muutumist baasvariandiga võrreldes pärast soojusvarustuse skeemi muutmist ehk 

investeeringu teostamist. Investeeringute efektiivsuse hindamiseks on kasutatud põhiliselt 

diskonteeritud rahavoogudel põhinevaid näitajaid ja need on IRR ja NPV. Diskonteeritud raha-

voogudel põhinevate näitajate kasutamise tulemused ja Konkurentsiameti piirhinna 

kinnitamise metoodika baasil arvutatud mõjud soojuse hinnale võivad erineda. Seega saab 

käesolevas arengukavas soojusvarustuse arendusvariantide majandusarvutusi lugeda 

hinnangulisteks. 

 

Majandusarvutustega leitakse järgmised arendusvariante iseloomustavad näitajad: 

 summaarsed kulud enne investeeringut; 

 soojuse hind enne investeeringut; 

 summaarsed kulud pärast investeeringut; 

 soojuse hind pärast investeeringut; 

 aastane kasum/kahjum pärast investeeringut; 

 ajaldatud tulu väärtus (NPV); 

 tulu sisenorm (IRR); 

 lihtne tasuvusaeg. 
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Majandusarvutuste lähteandmed ja tulemused  
 

Soojusvarustuse arendusvariantide käsitlemisel ja majandusarvutuste tegemisel on lähte- 

andmetena kasutatud tellijalt saadud andmeid ja eelnevat analüüsi soojuse tootmise, müügi ja 

energia hindade kohta ning kogemuslikke tulevaste kulude hinnanguid. Soojuse tootmise ja 

müügi rahaliste kulude osas on kasutatud tellijalt saadud  andmed kütuste maksumuse  ja 

katlamaja üldkulude kohta.  

 

Majandusarvutustes on lähtutud investeeringu finantseerimisest laenurahadega. Arvutused on 

teostatud intressi määraga 5% ja laenu tagasimakse perioodiga 20 aastat. Laenu tagasi-

maksmine toimub nn. annuiteetlaenuna ehk võrdsete aastamaksetena. Majandusarvutuste 

variantides on arvestatud ka võimaliku 50%-lise investeeringu toetusega.  

 

 

 Variant 0 – Martna katlamajas jätkub praegune soojuse tootmise olukord 

Soojusvarustuse arendusvariantide majandusliku hinnangu baasvariandi (praegune olukord - 

variant 0) puhul on lähtutud tellijalt saadud kaugküttesoojuse praegusest hinnast (56,72 

€/MWh) ja kütuse maksumusest Martna katlamajas ning 2015 aasta müügimahust 814 MWh/a.  

Baasvariandi lähteandmed on esitatud tabelis 6.1. 

 

Tabel 6.1 Majandusarvutuste lähteandmed. Baasvariant  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang  MWh 1 109 

Soojuse müük MWh 814 

Soojuskadu MWh 295 

Suhteline soojuskadu % 27 

Kütused:    

 - halupuu m3/a 1 628 

 - kütuse maksumus €/a 32 561 

 - käidukulud €/a  30 344 

Kulud kokku €/a 62 905 

Soojuse tootmishind €/MWh 56,72 

 

Variandi 0 kohaselt soojusvarustuse jätkamisel sõltub soojuse hind kütuste (peamiselt puit-

kütuse hinnast) hinnast ja soojuse müügimahust. 

 

 

  Variant 1 – Martna katlamajas paigaldatakse uus 500 kW katel  

Variandi 1 puhul arvestame, et Martna katlamajasse paigaldatakse uus 500 kW katel. 

Eelistuseks on halupuu katel, sellega saab hoida soojuse hind madalana, arvestades et kohalik 

tööjõud on odav. Selleks renoveeritakse olemasolev katlamaja. Katla võimsuse valikul on 
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arvestatud praeguse soojustarbimisega. Arvestades praegust olukorda pole näha soojuse 

tarbimise olulist vähenemist lähiaastatel. 

 

Antud variandi puhul on võimalik valida täisautomaatne hakkpuidu või pelletikatel, kuid sellel 

juhul tulevad suured investeeringud automaatikasüteemile ja kütuse etteande süsteemi 

väljaehitamiseks. Arvestades katlamaja väikest soojustoodangut, ei ole automaatse katlamaja 

rajamine antud juhul majanduslikult otstarbekas.  

 

Kuna tegemist on katlamaja renoveerimisega on vajalik korraldada hankekonkurss kaugkütte-

võrgu soojuse hankeks.  

 

Variandi 1 majandusarvutuste tegemisel on lähtutud tabelis 6.2 esitatud lähteandmetest, mis 

iseloomustavad soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi võrgupiirkonna hoonete soojus-

varustuseks.  

Uue halupuu katla paigaldamisel paraneb katlamaja kasutegur ja vähenevad kulud kütusele.  

 

Tabel 6.2 Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 1  

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant     

Soojuse toodang  MWh/a 1 109 

Soojuse müük MWh/a 814 

Soojuskadu MWh/a 295 

Suhteline soojuskadu % 27 

     

Kütuse liik   halupuu 

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 1,3 

 - kütuse hind €/m3 20 

 - katla kasutegur % 61 

 - aastane kütuse kulu m3/a 1 628 

 - aastane kütuse maksumus €/a 32 561 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks €/MWh 29 

      

Tegevuskulud €/a 30 344 

Summaarsed aastased kulud €/a 62 905 

   

Peale investeeringut     

Soojuse toodang  MWh/a 1 109 

Soojuskadu MWh/a 295 

Suhteline soojuskadu % 27 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 

      

Kütuse liik   halupuu 
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Näitaja Ühik Väärtus 

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 1,3 

 - kütuse hind €/m3 20 

 - Katla kasutegur % 83 

 - kütuse energia MWh 1 336 

 - aastane kütuse kulu m3/a 1 028 

 - aastane kütuse maksumus €/a 20 557 

Investeeringu maksumus € 17 250 

Halupuu katel , 500 kW € 11 250 

Santehnilised seadmed ja paigaldustööd (katla ja segamissõlme 

paigaldus, ühendus olemasoleva korstnaga, elektripaigaldis) 
€ 6 000 

Tegevuskulud €/a 30 344 

Kokku kulud   47 594  

Intressi määr % 5 

Laenu periood aastates 20 

Diskontomäär % 6 

      

Summaarsed aastased kulud €/a 50 901 

 

Variandi 1 projekti investeeringu põhilised finantsnäitajad 100% omafinantseerimise korral on 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat)   149 tuh eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat)    73 %; 

Lihtne tasuvusaeg    2,1 aastat. 

Soojuse hind         46,67 €/MWh 

 

Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat)    158 tuh eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat)    172 %; 

Lihtne tasuvusaeg     0,9 aastat. 

Soojuse hind         46,29 €/MWh 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul on variandi 1 investeering ainult oma-

finantseeringu korral majanduslikult heade tulemustega. Saavutatav kulude (kütuste 

efektiivsem kasutamine) kokkuhoid on piisav vajaliku investeeringu rahastamiseks ja katab 

tehtud investeeringukulud ning suureneb katlamaja töökindlus. Paraneb katlamaja kasutegur ja 

soojuse hind on madalam. 

 

Katlamaja summaarsed aastased kulud ei suurene ning baasvariandiga võrreldes on väliste 

tegurite mõju (kütuste hind, soojuse tarbimise muutumine) katlamaja summaarsetele kuludele 

väiksem. 
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 Variant 2 – Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine 

Variandi 2 korral arvestame, et kogu Martna küla kaugküttevõrk renoveeritakse ja paigalda-

takse eelisoleeritud torustik (vt. lisa 2). Projekteerimis firma OLLMANN GR poolt on 

koostatud Martna küla kaugküttevõrgu renoveerimis projekt. Projektiga nähakse ehitada 

torustikud väljapoole hooneid maa-alusena. Läbi keldrite torustike rajamist ei saa pidada 

otstarbekaks,  kuna kevadel tungib pinnasevesi majade keldritesse ja majade keldrid on 

uputatud. 

 

Samas, kui Martna vallal on võimalik lahendada majade keldrite uputamise probleemi, siis 

perspektiivse kaugküttetorustiku lahendus oleks otstarbekam teha läbi majade keldrite. Samuti 

on otstarbekas valida majade soojussõlmedele sobiv koht (Kooli tee 4), et vähendada kaug-

küttevõrgu kogupikkust. See võimaldaks tulevikus vähendada Martna küla kaugküttevõrgu 

soojuskadusid (vt. lisa 3).   

 

Martna küla kaugküttevõrgu renoveerimine variandi 2 majandusarvutuste tegemisel on 

lähtutud tabelis 6.3 esitatud lähteandmetest, mis kirjeldavad soojuse tootmist ja selle rahalisi 

kulutusi soojusvarustuseks. Tabelis on toodud konsultandi poolt arvutatud investeeringu 

maksumus 508 m eelisoleeritud torustiku renoveerimiseks ja arvestuslikud soojuskaod 

eelisoleeritud torustikult. 

  

Tabel 6.3. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 2  

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant     

Soojuse toodang  MWh/a 1 109 

Soojuskadu MWh/a 295 

Suhteline soojuskadu % 27 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 

      

Kütuse liik   halupuu 

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 1,3 

 - kütuse hind €/m3 20,0 

 - aastane kütuse kulu m3/a 1 628 

 - aastane kütuse maksumus €/a 32 561 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks €/MWh 29,4 

     

Tegevuskulud €/a 30 344 

Summaarsed aastased kulud €/a 62 905 

Soojuse tootmishind €/MWh 56,72 

   

Peale investeeringut     

Investeeringu maksumus, eelisoleeritud torustik € 114 140 

Soojuse toodang  MWh/a 922 

Soojuskadu (arvutuslik) MWh/a 108 
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Näitaja Ühik Väärtus 

Suhteline soojuskadu % 12 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 

      

Kütuse liik   halupuu 

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 1,3 

 - kütuse hind €/m3 20 

 - katla kasutegur % 61 

 - aastane kütuse kulu m3/a 1 163 

 - aastane kütuse maksumus €/a 23 263 

Investeeringu maksumus € 114 140 

Intressi määr % 5 

Laenu periood aastates 20 

Diskontomäär % 6 

Tegevuskulud €/a 30 344 

Summaarsed aastased kulud €/a 53 607 

 

 

Variandi 2 projekti investeeringu põhilised finantsnäitajad 100% omafinantseerimise korral on 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat)   20 tuh eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat)    8 %; 

Lihtne tasuvusaeg    17 aastat; 

Soojuse hind         64,3 €/MWh 

 

Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat)    74 tuh eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat)    18 %; 

Lihtne tasuvusaeg    8,7 aastat; 

Soojuse hind         59,68 €/MWh 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul on variandi 2 investeering ainult kaugkütte-

ettevõtte omafinantseeringu korral majanduslikult rahuldavate tulemustega. 

 

Investeeringu eeldatava 50%–lise toetuse (investeeringu toetuse määr sõltub projekti ellu-

viimise konkreetsetest tingimustest) korral on projekt majanduslikult tasuv. Katlamaja 

summaarsed aastased kulud vähenevad. Kuid suure investeeringu tõttu soojuse hind jääb 

kõrgeks. Soojusvõrkude renoveerimine on tasuv ja soojuse hind tõuseb ainult 5% võrreldes 

baasvariandiga, kui investeeringuks saab 50% toetust. 
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 Variant 3 – Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine ja uue 500 kW 

katla paigaldamine 

Variant 3 puhul arvestatakse, et renoveeritakse olemasolev katel ja kaugküttevõrk. On soovitav 

valida halupuu katel,  nagu  variandis 1, sellega saab minimiseerida investeeringu kulud ja 

hoida soojuse hinda madalana.  

 

Variandi 3 majandusarvutuste tegemisel on lähtutud tabelis 6.4 esitatud lähteandmetest, mis 

iseloomustavad soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi soojusvarustuseks. Tabelis on toodud 

summaarsed investeeringud uue katla paigaldamiseks ja 508 m pikkuse kaugküttevõrgu 

renoveerimiseks. 

 

 

 

Tabel 6.4 Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 3 

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant     

Soojuse toodang  MWh/a 1 109 

Soojuskadu MWh/a 295 

Suhteline soojuskadu % 27 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 

      

Kütuse liik   halupuu 

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 1,3 

 - kütuse hind €/m3 20,0 

-katla kasutegur % 61 

 - aastane kütuse kulu m3/a 1 628 

 - aastane kütuse maksumus €/a 32 561 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks €/MWh 29,4 

Tegevuskulud €/a 30 344 

Summaarsed aastased kulud €/a 62 905 

Soojuse tootmishind €/MWh 56,72 

Peale investeeringut     

Investeeringu maksumus, eelisoleeritud torustik +  

500 kW katel 
EUR 131 390 

Soojuse toodang  MWh/a 922 

Soojuskadu (arvutuslik) MWh/a 108,4 

Suhteline soojuskadu % 12 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 

Kütuse liik   halupuu 

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 1,3 

 - kütuse hind €/m3 20 

 - katla kasutegur % 83 



   

33 

 

Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse 

arengukava aastateks 2016–2026 

 

Näitaja Ühik Väärtus 

 - aastane kütuse kulu m3/a 855 

 - aastane kütuse maksumus €/a 17 097 

Investeeringu maksumus € 131 390 

Intressi määr % 5 

Laenu periood aastates 20 

Diskontomäär % 6 

Tegevuskulud €/a 30 344 

Summaarsed aastased kulud €/a 47 441 

 

Variandi 3 projekti investeeringu põhilised finantsnäitajad on 100% omafinantseerimise korral 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat)   89 tuh eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat)    13 %; 

Lihtne tasuvusaeg    11,9 aastat. 

Soojuse hind         58,54 €/MWh 

 

Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat)    152 tuh eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat)    27 %; 

Lihtne tasuvusaeg    5,9 aastat. 

Soojuse hind         54,97 €/MWh 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul on variandi 3 investeering majanduslikult 

heade tulemustega. Saavutatav kulude (kütuste efektiivsem kasutamine soojuskadude 

vähenemise arvelt ja katla kasuteguri tõstmisel) kokkuhoid on piisav vajaliku investeeringu 

rahastamiseks ja katab tehtud investeeringukulud.  

 

Investeeringu eeldatava 50%–lise toetuse (investeeringu toetuse määr projekti elluviimise 

konkreetsetest tingimustest) korral on projekt majanduslikult tasuv. Katlamaja summaarsed 

aastased kulutused vähenevad ja toodetava soojuse hind langeb 

 

Kõige otstarbekam ongi mõlemad meetmed rakendada koos: asendada kaugküttevõrk 

eelisoleeritud torustikuga ja samaaegselt paigaldada uus katel. Sellega saavutame soojus-

kadude vähenemise soojuse tootmisel ja edastamisel ning langeb soojuse hind. 

 

 

 Majandusarvutuste kokkuvõte  

Martna küla kaugküttesüsteemi arendamise erinevate variantide majandusarvustuste tulemused 

on kokkuvõtlikult toodud tabelis 6.5.  
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Tabel 6.5. Majandusarvutuste kokkuvõte  

Variant Kirjeldus 
Investeering 

Soojuse keskmine 

hind, €/MWh 
IRR, % 

Lihtne 

tasuvusaeg 

tuh € (20 a) (20 a) aasta 

0 

Jätkub senine soojuse 

tootmise olukord 

amortiseerunud halupuu 

katlaga. Olulisi renoveerimisi 

ei tehta. 

0 56,72  -  - 

1 

Martna katlamajas 

paigaldatakse uus 500 kW  

katel. 

17 250 46,67 73% 2,1 

8 625 46,29 172% 0,9 

2 
Olemasoleva kaugküttevõrgu 

renoveerimine. 

114 140 64,32 8% 17 

57 070 59,68 18% 8,7 

3 

Olemasoleva kaugküttevõrgu 

renoveerimine ja uue 500 kW  

katla paigaldamine. 

131 54,97 13% 11,9 

66 53,19 27% 5,9 

 

Kõiki eelnevalt toodud investeeringute majandusarvutuste tulemusi tuleks vaadelda mitte 

lõplikena, vaid hinnangulistena, arvestades tulemuste tundlikkust võimalikele algandmete (nt 

kütuste hinnad, soojuse tarbimine, investeeringu suurus) muutustele, kui ka riskifaktoreid ehk 

renoveerimisprojekti õnnestumist ohustavaid faktoreid, millisteks võivad olla: pidevalt muutuv 

majandusolukord, seadusandlusest tingitud muutused tootmise finantsolukorras. Arendus-

variantide elluviimine aitab leevendada väliste tegurite mõju (kütuste hinnad, soojuse tarbimise 

muutumine) soojuse hinnale. 
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7. Soojuspumpade kasutamine  

Soojuspumpade kasutamisel ei saa anda ühest lahendust. Iga tarbija puhul on vajalik analüüsida 

millist soojuspumpa saab kasutada sõltuvalt hoone asukohast, arhitektuurilisest ja ehituslikust 

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

Eestis kasutatavaid soojuspumpasid: 

• Õhk–õhk soojuspumbad; 

• Õhk–vesi soojuspumbad; 

• Maakütte soojuspumbad. 

 

 

Õhk–õhk soojuspumbad 

 

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

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

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

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

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

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

soojuspumbad sobivad üksiku avatud planeeringuga hoone või korteri kütteks, kus soojus-

koormus ei ületa paarkümmend kW.  

 

Õhk–õhk tüüpi soojuspumbad vajavad madala välisõhu temperatuuri korral lisakütet tipu-

koormuse katmiseks. Kui õhk–õhk soojuspump on valitud õigesti, suudab soojuspump katta 

enamuse eramu küttevajadusest ja vaid talvel madala välisõhu temperatuuriga tuleb anda lisa-

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

temperatuuriga anda lisakütet. Täiendava elektrikütte juurde arvestamisel võib kujuneda aasta 

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

 

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

soojuspumpadega ei saa lahendada Martna küla kaugküttes olevate korterelamute ja ühis-

kondlike hoonete põhikütet.  

 

 

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 soojusvõimsus on kuni mõnikümmend kW. Soojus-

tegur COP on õhk–vesi tüüpi soojuspumpadel samal tasemel kui õhk–õhk soojuspumpadel ja 

oleneb sellest, millise temperatuuriga vett soovitakse saada. Radiaatorkütte puhul on vaja 

kõrgema temperatuuriga vett kui põrandakütte puhul ning radiaatorküttega varustatud hoonetes 

on õhk–vesi soojuspumpade efektiivsus madalam.  

 

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

hoonesse projekteerida põrandaküte. Radiaatorkütte puhul on õhk–vesi soojuspumbad 

kasutatavad, kuid seal jääb soojusspumpade efektiivsus madalamaks. Käesoleval juhul ei saa 

õhk–vesi soojuspumpade abil lahendada Martna küla kaugküttes olevate kortermajade ja 
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ühiskondlike hoonete põhikütet. Õhk–vesi soojuspumbad jäävad alternatiivseks lahenduseks 

peamiselt kaugküttepiirkonnast välja jäävates hoonetes. 

  

Soojuspumpade kasutusele võtmine on reaalne majade renoveerimisel, kasutades ära 

ventilatsiooni heitõhu soojust näiteks vajaliku tarbevee soojendamiseks. 

 

Maakütte soojuspumbad 

 

Maakütte soojuspumbad kasutavad ära pinnasesse akumuleerunud energiat ja annavad seda 

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

vaadeldud soojuspumpadest kõige efektiivsemad ja parema soojusteguriga. Nende aasta 

keskmine soojustegur COP on 3–3,5. Soojustegur oleneb maapinna temperatuurist ja millise 

temperatuuriga soojuskandjat hoone soojusvarustuseks vajatakse. Soojuskandja madalama 

temperatuuri korral (vesipõrandaküte) on maakütte soojuspumba COP kõrgem. 

 

Maakütte kasutamine on kulukas esialgsete rahaliste investeeringute poolest. Olenevalt 

tehnilisest lahendusest on maakütte maksumus 300–700 €/kW. Samuti vajavad maakütte 

soojuspumbad vaba maapinda maakütte kollektorite paigaldamiseks. Vajalik vaba pind on 50-

70 m²/kW. Soovitada soojuspumpadega lahendusi suuremate elamute juures tiheasustusega 

piirkonnas ei saa. Sel juhul lähevad seadmed liiga suureks ja tekivad probleemid seadmete 

paigutamisel, tekkiva müraga, hooldamisega jm. Soojuspumpade kasutamine õigustab end 

kaugküttevõrgust kaugemal paiknevate väiksemate hoonete puhul, kus on piisavalt vaba maad 

maakütte torustiku paigaldamiseks.  
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8. Kütuste ja soojuse hind ning tarbijate maksevõime 

 Kütuste ja soojuse hind 

 

Kütuste hinnad Eesti tarbijatele on väga muutlikud. Kogu kütuste hinna kulgu mõjutab oluliselt 

toornafta hinna muutumine maailmaturul. Sellest omakorda sõltub teiste kütuste ja ka soojuse 

hind. Vaatame toornafta1 ja olulisemate Martna valla katlamajades kasutatavate või tulevikus 

kasutatavate kütuste hindade kujunemis 2003 aastast kuni käesoleva aastani, samuti Eesti 

statistilist keskmist soojuse hinda2. 

 

Tabel 8.1. Kütuste hinnad3 
Kütus Hind 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Küttepuud €/t 10,7 13,0 16,5 17,3 23,0 24,0 21,8 24,3 24,2 25,6 23,8 26,7 22,0 

Puiduhake €/m³ 4,2 4,4 4,5 6,2 7,3 10,0 12,4 12,5 13,0 15,8 12,4 11,6 11,0 

Maagaas €/tuh m³ 87,9 86,4 89,2 109,9 145,4 240,7 248,9 283,4 312,8 369,7 370,4 373,2 300,0 

Põlevkiviõli €/t 127,1 122,0 176,5 269,7 239,2 302,9 251,2 296,6 407,3 484,6 458,8 439,4 350,0 

Kerge kütteõli €/t 276,7 310,6 405,5 509,7 504,2 646,3 442,0 444,4 651,6 693,9 726,2 687,0 600,0 

Soojus €/MWh 21,9 23,9 23,6 27,1 32,2 44,2 44,1 44,3 44,5 52,7 55,6 60,1 52,0 

Toornafta USD/bb 28,9 38,3 54,3 65,2 72,4 96,9 61,7 79,6 111,3 111,6 108,6 99,0 52,3 

 

Tabelist 8.1. ja graafikult joonisel 8.1. näeme, et toornafta hind on tõusnud aastatel 2003 – 2012 

neljakordseks. 2013 – 2015 aastatel on toornafta hind langenud kaks korda. Käesoleva aasta 

algul toornafta hind langes saavutades miinimumi 20 jaanuaril – 26 USD/bbl. Edasi on 

toornafta hind tõusnud ja 23-ndal nädalal oli toornafta hind üle 50 USD/bbl. Toornafta hinna 

muutumine on mõjutanud ka kõigi teiste kütuste ja soojuse hinda. 

                                                 
1 Toornafta Europe Brent Spot Price FOB; http://www.eia.gov/petroleum 
2 Kütuste hinnad Eesti Statistikaameti andmetel; http://www.stat.ee/ 
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Joonis 8.1. Kütuste ja soojuse hinnad 2003 – 2015 

 

Katlamaja soojuse hinnast on 30% -70% kütuse maksumus. Sellega sõltub väljastatava soojuse 

hind otseselt kütuse hinnast. Martna küla kaugkütte katlamajas kasutatakse põhiliselt puitu. 

Seetõttu on soojuse hind püsinud üsna madalal tasemel: aastal 2015 oli kaugkütte soojuse hind 

Martna valla kaugküttevõrgus 56,72 €/MWh. 

 

Arvestades maailmaturu toornafta hinna arenguid on kõigi kütuste hinnad praegu madalseisus 

võrreldes paari aasta taguse ajaga (joonis 8.1). Vastavalt sellele on korrigeeritud ka soojuse 

hindasid. Vaadeldes Eesti Energiamajanduse Arengukava 2030 prognoosi nafta ja gaasi hinna 

kujunemises, siis seal eeldatakse, et ilmselt suhteliselt madal nafta hind püsib mõnda aega, kuid 

on hakanud taas tõusma ja stabiliseerub 4 – 5 aasta jooksul endisele tasemele. Samuti muutuvad 

siis ka teiste kütuste hinnad nii kogu maailmas kui ka Eestis. Kui käesoleval aastal võivad 

kütuste hinnad olla suhtelises madalseisus, siis seejärel hakkavad need taas tõusma. 

 

Järelikult võib katlamajade soojuse hind lähiajal olla madalseisus, kuid pikemas perspektiivis 

hakkab taas kerkima tõustes endisele tasemele ja ilmselt üle sellegi. See sunnib juba praegu 

mõtlema sellele kuidas hoida soojuse hinda kontrolli all.  

 

Hiljuti avaldatud Arengufondi aruande Eesti Energiamajandus 20153 järgi oli Eesti 2014 aasta 

statistiline keskmine elanikele müüdud soojuse hind oli 66,00 €/MWh. Seoses kütuste hinna 

langemisega on 2015 aastal odavnenud ka elanikele müüdava soojuse hind, kuid 2015 aasta 

keskmise hinna kohta pole andmeid avaldatud.  

 

                                                 
3 Eesti Energiamajandus 2015. 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/EAF._Eesti_energiamajandus_2015.pdf 
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Aastal 2013 oli Eesti kaalutud keskmine kaugkütte soojuse müügihind ilma käibemaksuta 

66,35 €/MWh. Martna küla kaugkütte piirkonnas on see perioodil 2012–2015 olnud ca 15% 

madalam keskmisest soojuse müügihinnast Eestis. Seega võib Martna küla kaugkütte soojuse 

hinda lugeda tarbijatele soodsaks ning igati konkurentsivõimeliseks võrreldes alternatiivsete 

küttelahendustega.  

 

 

 Tarbijate maksevõime 

Martna vallavalitsus arveldab iga korterivaldajaga eraldi, esitades soojusarved elanikele. 

Martna küla kaugkütte soojuse tarbijate maksevõimet võib pidada rahuldavaks, kuid on ka 

võlgnikud. 

 

Üheks võimalikuks maksevõime näitajaks võib lugeda ka kohaliku omavalitsuse võimekuse 

indeksit. Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi järgi on Martna vald 215 Eesti oma-

valitsuse seas 190. kohal (2013. aasta). Võrreldes seda tulemust perioodiga 2006–2009, kui 

oldi 213. kohal, ja perioodiga 2010–2013, kui paikneti 196. kohal, on Martna vald tabelis pisut 

tõusnud.  

 

Seniste tarbijate säilitamiseks on vajalik säilitada konkurentsivõimeline kaugkütte soojuse hind 

ning vähendada soojuskadusid. 

 

EL ja Eesti energiapoliitika seisukohalt on oluline soojuse tarbimise vähendamine hoonete 

soojustamise ja renoveerimise teel. Vajalik on kohaliku omavalitsuse igakülgset toetust, et 

kõikidele hoonetele tehtaks energiamärgised ja -auditid.  

 

Energiamärgis ja -audit võimaldavad määrata hoone renoveerimise vajaduse ja on aluseks 

renoveerimistoetuse taotlemisel. Käesoleval ajal Martna korterelamutel ja ühiskondlikel 

hoonetel puuduvad energiamärgised. Hoonete soojustamisega on võimalik vähendada elamu 

poolt tarbitava soojuse kulu ja vähendada soojusenergia arveid. Hoonete valdajatel tuleb seada 

eesmärgiks aastaks 2020 soojustada hooned ja viia nende energiatarbimine energiamärgise D 

klassi (hoone kogu energiatarbimine <180 kWh/m² aastas). Siinkohal on oluline roll ka 

kohalikul omavalitsusel, kes peaks hoonete renoveerimisele kaasa aitama läbi mitmekülgse 

teavitustöö, erinevate lahenduste väljapakkumisega ning abistama hea nõuga renoveerimis-

projektide läbivaatamisel ja kooskõlastamisel.  

 

 

 Paralleeltarbimine  

Kaugküttesüsteemides on hakanud levima ka soojuspumpade (tavaliselt õhk-vesi soojus-

pumbad) kasutamine, kus osaliselt asendatakse hoone soojuse kaugkütte soojuse tarbimine 

soojuspumba poolt toodetud soojusega ehk kaudselt ka elektriküttega. Kaugküttevõrgus lisaks 

kaugküttele alternatiivse soojusallika (soojuspumba) kasutamine on paralleeltarbimine4, kus 

alternatiivset soojusallikat kasutatakse baaskoormuse katmiseks ning kaugkütet kasutatakse 

vaid suurima soojustarbimisega perioodi tipuvajaduse katmisel. Selline lahendus võib olla kalli 

                                                 
4Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2013). Eesti soojusmajanduse analüüsi kokkuvõte.  
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kaugküttehinna puhul, alternatiivse allika paigaldanud tarbijale, esialgu soodne, kuid ülejäänud 

kaugküttepiirkonna tarbijad tajuvad taolist muudatust veelgi kallima kaugküttehinna näol. 

Paralleeltarbimise tulemusena väheneb kaugküttevõrgust tarbitud soojuskogus ning müügi-

mahu vähenemine muudab kaugkütte kallimaks. Seega paralleeltarbimine avaldab negatiivset 

mõju kaugküttesüsteemi toimimisele.  

 

Paralleeltarbimise mõju hindamisel on vajalik arvesse võtta selle mõju kaugkütteteenuse 

tarbijale. Sõltuvalt paralleeltarbimise (soojuspumba kasutamine) konkreetsest juhtumist võib 

paralleeltarbimine vähendada rahalisi kulutusi hoone kütteks. Kaugkütte tarbija võib soovida 

hoone soojusega varustamist ka sel perioodil kui kaugküttesüsteem ei tööta, nt suveperioodil, 

varasügisel) ja paigaldada alternatiivse soojusvarustussüsteemi soojuspumba baasil. Samas ei 

ole aga garanteeritud, alternatiivset küttesüsteemi ei kasuta paralleeltarbimise eesmärgil. 

 

Paralleelkütte vältimiseks või mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on soovitav 

hoonete renoveerimisel tarbijate investeeringute suunamine projekteerimistingimuste ja ehitus-

lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt koostöös kaugkütte ettevõtetega. 
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9. Ettepanekud energiasäästuks 

 Energiasääst hoonetes 

Elamute keskmine soojustarve jaotub ligikaudu järgmiselt5:  

 Ventilatsioon 26%; 

 Soe tarbevesi 22%; 

 Kaod soojuse jaotamisel 8%; 

 Soojusjuhtivuskaod 44%. 

 

Martna küla hoonetes puudub ventilatsioon ja ei kasutata sooja tarbevett, sellega hoonete 

soojustarve jaotub põhimõtteliselt soojusjuhvituskadudele.  

Detailsem soojusekulu komponentide jagunemine on esitatud tabelis 9.1 ja joonisel 9.1. 

 

Tabel 9.1. Hoone soojusjuhtivuskadude jagunemine 

Välisuksed 1% 

Jaotamisel 10% 

Ventilatsioon 22% 

Välisseinad 27% 

Viimase korruse lagi 12% 

Esimese korruse põrand 3% 

Korteri aknad 21% 

Trepikoja aknad 4% 

 

 

 
Joonis 9.1. Hoone soojusskadude jagunemine auditeeritud hoones11 

 

Erinevate energiapoliitiliste dokumentidega (Energiatõhususe direktiiv (2012/27/EL6), Hoone 

energiatõhususe miinimumnõuded7) on sätestatud nõuded hoonete energiatarbimise vähenda-

miseks. Kaugküttesüstemis olevate hoonete soojuse tarbimise vähenemine avaldab mõju kaug-

küttesüsteemi toimimisele. Kaugkütte müügimahu vähenemine samade kulude juures muudab 

                                                 
5 K. Ingermann „Soojusvarustussüsteemid“. 
6 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2012/27/EL  
7 Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määrus nr 55 „Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded“.  
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aga kaugkütte hinda kallimaks, millega tuleb arvestada kaugkütteteenuse pakkujatel oma 

tegevuste planeerimisel.  

 

Hoone energiatõhususe ja energiasäästu seisukohast on väga oluline nende soojustamine ja 

renoveerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Vastavalt 

hoone energiatõhususe miinimumnõuetele ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete 

energiatõhususarv ületada 160 kWh/(m2a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususarv olla 

kõrgem kui 210 kWh/(m2a).  

 

Energiasäästu seisukohast on oluline hoonete soojustamine ja renoveerimine. 

Vastavalt Hoone energiatõhususe miinimumnõuetele8 ei tohi ehitatavate administratiiv- ja 

büroohoonete energia-tõhususarv ületada 160 kWh/(m2·a) ning renoveeritavate hoonete 

energiatõhususe arv olla kõrgem kui 210 kWh/(m2·a).  

 

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

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

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

energiatõhususe klassile D ja renoveeritavad elamud energiatõhususe klassile E. Neid 

nõudmisi tuleb arvestada olemasolevate hoonete renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel.  

 

Hoone 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 

renoveerimisele ja uute hoonete ehitamisele. Kõrged tehnilised nõuded tagavad energia 

säästliku kasutamise.  

 

Energiasäästu lahendusi hoonete renoveerimisel saab üldiselt jagada hoonete piirete soojus-

kadude vähendamise lahendusteks ja tehnosüsteemide (küte, ventilatsioon) efektiivsuse 

parendamise lahendusteks. Hoone piirete soojustamine vähendab hoone soojuskadusid, mis 

kajastub hoone väiksemas soojuse tarbimises. Peale soojuse tarbimise vähenemise olulisi 

mõjusid kaugküttesüsteemile ei ole.  

 

Hoone tehnosüsteemide, eriti ventilatsiooni rekonstrueerimisel on võimalikud peale soojus-

vahetitega ventilatsiooni heitsoojuse tagastuse lahenduste ka tehnilised lahendused, kus soojus-

tagastuse protsessis kasutatakse lisa energiaallikat (põhiliselt elekter soojuspumpade 

kasutamisel ventilatsiooni soojuse tagastamise protsessis). Lisa energiaallika kasutamisel 

väheneb kaugküttevõrgus oleva hoone soojuse tarbimine täiendavalt. Kaugkütte seisukohalt on 

oluline, et hoonete ventilatsiooni rekonstrueerimise valiku lahendused oleksid minimaalse 

teiste energiaallikate kasutamisega ja selle kaudu väiksema negatiivse mõjuga kaugküttevõrgu 

toimimisele (kaugküttevõrku tagastuva küttevee temperatuuri tõus, täiendav soojuse vajaduse 

vähenemine).  

 

Hoonete energiasäästu edendamiseks on vajalik eelkõige elanikke teavitada. Üsna suur roll on 

siis erinevatel energiasäästu ja hoonete renoveerimise teemalistel seminaridel ja teabepäevadel, 

                                                 
8Vabariigi valitsuse 03.06.2015 määrus nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“.  
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aga ka teavitustel avalikes kanalites (kohalikud lehed, inforportaalid jne). Kohaliku oma-

valitsuse roll on olulised teemad elanikeni tuua, elanikke abistada renoveerimisprojektide ette-

valmistamisel ja kooskõlastamisel ning näidata ka ise eeskuju.  

 

 Energiasääst soojusvarustus süsteemides 

Spetsialistide hinnangul on Eesti katlamajades olemas reaalne elektrienergia säästu potentsiaal, 

mis maksimaalselt võib ulatuda 20–30 %-ni. Elektrienergia liialt suur kulu on võib olla tingitud 

üledimensioneeritud mootoritest ja halvast reguleerimisviisist (drosseldamisest) tsentrifugaal-

masinate (pumbad, ventilaatorid, suitsuimejad) tootlikkuse reguleerimiseks. Sagedus-

muundurid asünkroonmootorite toiteks võimaldavad oluliselt vähendada elektrienergia tarvet. 

 

Olulisteks energiasäästu meetmeks Martna küla soojusvarustus süsteemides võivad olla: 

 Katlamaja renoveerimine; 

 Kaugküttetorustiku renoveerimine; 

 Hoonete varustamine soojussõlmedega ja soojusmõõturitega; 

 Hoonete küttesüsteemide seadmine. 
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10. Võimalikud toetused soojusmajanduse arendamiseks 

 

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

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

 

1. Kaugküttemajanduse arendamine kogusummas 78 M€  

 Kohalike omavalitsuste kaugküttesüsteemide arengukavade koostamine, 

toetussumma 0,5 M€; meede on avatud ja toetuse määr on 90% arengukava 

maksumusest. Taotlusi võtab vastu ja toetusi annab välja Keskkonna-

investeeringute keskus (KIK). 

 Investeeringutoetused kaugküttesüsteemide rekonstrueerimiseks, sh soojuse 

tootmine 43 M€ ning soojuse edastamine, kaugküttevõrgud 27,5 M€; 

 

Investeeringute toetamise tingimused on esitatud Majandus- ja taristuministri 06.01.2016 

määruses nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“. Taotlusi hakkas 

alates 14. märtsist 2016. vastu võtma ja toetusi välja andma KIK.  

 

Kaugküttesüsteemide rekonstrueerimise toetusi annab välja KIK summas kuni 50%   

toetamisele kuuluvatest põhjendatud kuludest.  

 

2. Üleminek lokaalküttele seal, kus soojusmajanduse arengukava põhjal ei ole otstarbekas 

jätkata kaugküttega 7 M€.  

 

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

vastu võtma ja toetusi välja andma KIK. 

 

3. Korterelamute rekonstrueerimise toetamine  102 M€.  

 

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

ehk umbes 1 000 kortermaja. Toetus on suunatud kohalikele omavalitsustele ja korteri-

ühistutele. Meede on avatud. Taotlusi võtab vastu ja annab välja KredEx.  

 

4. Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus.  

 

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

minekul taastuvate energiaallikate kasutamisele. Meede on avatud. Taotlusi võtab vastu 

ja toetust annab välja KredEx.  

 

 

Toodud meetmed puudutavad praegu välja kuulutatud aruandeperioodi 2014–2020. Järgmiste 

perioodide kohta puuduvad praegu andmed, kuid arvestades Euroopa Liidu energiasäästu 

poliitika põhimõtteid, avatakse suure tõenäosusega ka järgmistel perioodidel meetmed energia-

säästu saavutamiseks. 
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11. Järeldused 

 

1. Martna küla katlamaja ja kaugküttevõrk on amortiseeritud ja vajavad 

renoveerimist.  

Antud arengukava raames on soovitatud katlamaja ja kaugküttevõrkude renoveerimist 

ja antud nende tööde majandushinnangud.  

 

On mõistlik renoveerida Martna küla kaugküttevõrk ja katlamaja taotledes selleks SA 

Keskkonnainvesteeringu keskuse (KIK) toetust. Soojuse hind tarbijatele kujuneb pärast 

katlamaja ja kaugküttevõrkude renoveerimist 53,19 €/MWh, mis on odavam praegusest 

hinnast. 

 

Vajalik on moodustada korterelamutes korteriühistud, soojustada hooned ja paigaldada 

katlamajasse ja tarbijatele soojusmõõtjad. 

 

2. Martna Põhikooli katlamaja ja kaugküttevõrk on heas seisukorras ja ei vaja 

renoveerimist. Seadmist vajab ainult olemasolev halupuu katel Rolla UT 150. 

 

3. Vallamaja soojusvarustus süsteem on heas seisukorras. Hoones on uus 2016 aastal 

paigaldatud pelletikatel ja reservis vedelkütuse katel. Süsteem toimib hästi ja ei vaja 

renoveerimist. 

 

4. Martna küla hoonete kaugküttesüsteemid vajavad  seadistamist ja hooned soojustamist. 
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12. Soovituslik tegevuskava 

 

1. Renoveerida Martna katlamaja, asendades vana katel uue 500 kW halupuu katlaga. 

Katlamaja renoveerimiseks korraldada soojuse hankekonkurss. 

 

2. Renoveerida Martna küla kaugküttevõrk. 

 

3. Paigaldada katlamajadesse ja tarbijatele soojusmõõtjad. 

 

4. Seadistada Martna Põhikooli halupuu katel Rolla UT 150. 

 

5. Soojustada küla kaugküttesüstemis olevad hooned, koolimaja ja vallamaja.  

 

6. Toetada kortermajade elanikke korteriühistute moodustamist, hoonete energiaauditite 

tegemist ja kortermajade soojustamist, et vähendada elanike kulusid hoonete soojus-

varustusele. 

 

7. Martna vallal teha valla hoonetele energiaaudit ja energiamärgis ning toetada organisat-

siooniliselt ja nõustamisega korteriühistuid energiamärgiste ja auditite tegemisel ning 

hoonete soojustamisel. Eesmärgiks seada, et hoonetel oleks energiamärgis ja tehtud 

energiaaudit. Seada eesmärgiks 10 aasta jooksul soojustada vallale kuuluvad hooned 

selliselt, et nad vastaksid vähemalt energiatarbimise miinimumnõetele. 
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Lisad 

Lisa 1. Martna küla kaugküttetorustik. 

Lisa 2. Martna küla perspektiivne kaugküttetorustik. 

Lisa 3. Martna küla perspektiivne kaugküttetorustik. 


