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SISSEJUHATUS JA EESMÄRK 

Elva vallas paikenva Aakre küla soojusmajanduse arengukava 2019-2030 koostamise aluseks on 
LR Holding OÜ ja Elva Vallavalitsuse vahel 17.05.2019 sõlmitud töövõtuleping. Arengukava tehnilised 
nõuded on määratud Majandus- ja Taristuministri määrusega nr 40 „Soojusmajanduse arengukava 
koostamise toetamise tingimused” § 10 alusel. Arengukava koostamist toetab 90% ulatuses 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.2 „Efektiivne 
soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" (6.2.3) 
vahenditest. 

Soojusmajanduse arengukava eesmärk on koostada Elva valla Aakre külale jätkusuutlik arenguvisioon 
soojusenergia tootmisel, tagades tarbijatele pikaajaliselt soodsa soojuse hinna. Projekti tulemusel 
valmis Elva valla Aakre küla soojusmajanduse arengukava: Elva valla Aakre küla soojusmajanduse 
arengukava 2019-2030 annab ülevaate valla kaugküttevõrgu soojusenergia tootmisest ja tarbimisest 
ning analüüsib erinevaid meetmeid ja tehnoloogiaid, et muuta soojusenergia tootmine ja tarbimine 
säästlikumaks ning keskkonnasõbralikumaks. Arengukava on soovitatav uuendada iga 5 aasta tagant. 

Arengukava koostasid Energex Energy Experts OÜ eksperdid Enar Kraav ja Viljar Stalkov, arengukava 
kinnitas volitatud soojusenergeetikainsener Leo Rummel. Arengukava koostamiseks kasutati Elva 
vallavalitsuselt saadud andmeid. Energex Energy Experts OÜ tänab abi ja koostöö eest Elva 
vallavalitsuse vallavanemat Toomas Järvojat, abivallavanemat Mikk Järve, vallavaraspetsialisti Terje 
Krossi ning arendusspetsialisti Allan Allikut. 

Energex Energy Experts OÜ: 

1. Leo Rummel, volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8, kt. 148198 ja diplomeeritud 
energiatõhususe spetsialist, tase 7, kt. 129573, 

2. Enar Kraav, protsessiinsener, diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse, 
E002541, 

3. Viljar Stalkov, energeetikaekspert, diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse, 
E002543. 

 
Elva vallavalitsuse esindajad: 

1. Toomas Järveoja, vallavanem, 
2. Mikk Järv, abivallavanem, 
3. Terje Kross, vallavaraspetsialist, 
4. Allan Allik, arendusspetsialist.  
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1. ELVA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS 

1.1. Geograafiline asetus 

Elva vald moodustati 2017. aasta oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste volikogude korraliste 
valimiste tulemusena Elva linna, Konguta, Puhja, Rannu ja Rõngu valla,  Palupera  valla Astuvere,  Atra,  
Hellenurme, Palupera, Mäelooga, Pastaku ja Urmi külade ühinemisel ning Puka valla Aakre, Palamuste, 
Rebaste, Pedaste, Pühasteja Purtsi külade üleandmisel. Ühinemise käigus lepiti kokku, et uus vald 
hakkab kandma nime Elva vald. Seda toetas ka nime küsimuses läbi viidud rahvahääletus ning asjaolu, 
et Elva linn on vallakeskus. 

Elva vald asub Tartu maakonnas Lõuna-Eestis, piirnedes Tartu valla, Tartu linna, Nõo valla, Otepää valla, 
Tõrva valla ja Viljandi vallaga. Omavalitsuses on üks linn (Elva), kuus alevikku (Käärdi, Kureküla, Puhja, 
Rannu, Rõngu ja Ulila) ja 78 küla. Elva valla pindala on 737,27 km2 ja vald moodustab 21,9% kogu 
maakonna territooriumist (Joonis 1.1). 

 

Joonis 1.1. Elva valla asukoht Tartu maakonnas 

Elva valla tugevus on hea infrastruktuuri põhivõrgustik – mitmeliigiline transpordiühendus Tartuga 
(Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tallinn-Tartu-Elva-Valga rongiliin), samuti on hea ühendus Viljandiga 
(Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maantee). 

1.2. Demograafiline olukord 

Rahvaarvu muutumise teguriteks on ränne ning loomulik iive. Perioodil 2011-2016 oli iive Elva valla 
piirkonnas negatiivne jäädes vahemikku -25 kuni -58. 2019. aastal valla rahvaarv kasvas, kuid enne seda 
oli rahvaarv languses. Elva valla loomulik iive 2018. aastal oli negatiivne, mehaaniline iive aga 
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positiivne. Järgnevates tabelites on esitatud Elva valla rahvastikunäitajad 2019. aastal ning valla elanike 
arv perioodil 2015-2019 (Tabel 1.1–1.2). 

Tabel 1.1. Elva valla rahvastikunäitajad 2019. aastal 

  Elanike arv % maakonna rahvastikust Asustustihedus, in/km² 

Elva vald 14 494 9,47% 19,8 
 

Tabel 1.2. Elva valla elanikud aastatel 2015–2019 
Näitaja 2015 2016 2017 2018 2019 
Rahvaarv, in 14 745 14 650 14 478 14 418 14 494 
Loomulik iive, in -43 -54 -51 -31   
Mehaaniline iive, in -53 -129 -3 104   
Muutus   -0,6% -1,2% -0,4% 0,5% 

 
Elva vallas elab 2019. aasta seisuga 7172 (49,5%) meest ja 7322 naist (50,5%). Elva vallas elab üle Eesti 
keskmise noori vanuses 0–20, samuti on suur meeste osakaal vanuses 50–54. Elva valla elanike 
demograafiline olukord võib halveneda, kui loomulik ja mehaaniline iive püsivad negatiivsed, kui aga 
püsivad 2019. aasta näitajad, siis olukord paraneb (Joonis 1.2). 

 
Joonis 1.2. Elva valla rahvastikupüramiid 2019. aastal 

Aakre külas elab 2019. aasta seisuga 273 inimest: 138 (50,5%) meest ja 135 naist (49,5%) (Joonis 1.3).  
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Joonis 1.3. Aakre küla rahvastikupüramiid 2019. aastal 

1.3. Sotsiaalmajanduslik olukord 

1.3.1. Tööealised inimesed 

Elva valla demograafiline tööturusurveindeks 2019. aastal on 87% ehk iga tööturult lahkuja kohta 
saabub tööturule 0,87 tööealist inimest. Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil 
tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Elva vallas on 
tööturusurve indeks iga aastaga langenud, see tähendab, et valla elanikkond on vananev ja on oht 
tööjõupuuduse tekkimiseks. Tööturusurveindeks on üle Eesti keskmise. Vanusstruktuuri muutumist 
kajastav ülalpeetavate määr iseloomustab mittetööealiste elanike arvu (vanuses 0–14 ja 65+) suhet 
tööealiste elanike (vanuses 15–64) arvukusse. Ülalpeetavate määr näitab, mitu mittetööealist inimest 
on 100 tööealise elaniku kohta – mida väiksem on see suhe, seda väiksem koormus on töötajatel. 2019. 
aastal on ülalpeetavate määr Elva vallas 39,6%, mis on tasakaalustatud näitaja (Tabel 1.3–1.4). 

Tabel 1.3. Elva valla rahvastiku koormuskoefitsiendid 2019. aastal 
Näitaja Vanuses 0–14 a Vanuses 15–64 a Vanuses 65+ a 
Inimeste arv 2464 8920 3110 
Osakaal rahvastikust 17,0% 61,5% 21,5% 

 
Tabel 1.4. Elva valla demograafiline tööturusurveindeks 2019. aastal 

Tööturule sisenevad 
inimesed vanuses 

5-14 

Tööturult lahkuvad 
inimesed vanuses 

55-64 
Tööturusurve-

indeks  

Kogu Eesti 
tööturusurve- 

indeks 
Ülalpeetavate  

määr  
2464 1866 0,87 0,84 39,6% 

 
Aakre küla demograafiline tööturusurveindeks 2019. aastal oli 80% ja ülalpeetavate määr 50% (Tabel 
1.5–1.6). 
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Tabel 1.5. Aakre küla rahvastiku koormuskoefitsiendid 2019. aastal 
Näitaja Vanuses 0–14 a Vanuses 15–64 a Vanuses 65+ a 
Inimeste arv 46 182 45 
Osakaal rahvastikust 16,8% 66,7% 16,5% 

 
Tabel 1.6. Aakre küla demograafiline tööturusurveindeks 2019. aastal 

Tööturule sisenevad 
inimesed vanuses 5-14  

Tööturult lahkuvad 
inimesed vanuses 55-64  

Tööturusurve-
indeks  

Ülalpeetavate  
Määr  

33 41 0,80 50,0% 
 
1.3.2. Palgatöötajad ja töötus 

2018. aastal oli Elva vallas 8920 tööealist inimest ja valla keskmine brutotulu oli 1127 €. Elva valla 
palgatöötajate kuu keskmine brutotulu kasv on võrreldes varasema aastaga olnud stabiilne – keskmiselt 
5,7% aastas. Elva valla palgatöötaja brutotulu moodustab 86,1% kogu Eesti keskmisest brutotulust. Elva 
valla elanik teenib ligikaudu 8,4% vähem brutotulu kui keskmine Tartu maakonna elanik (Tabel 1.7). 
Valla töötute arv tegi 2018. aastal väikese tõusu (Tabel 1.8). 

Tabel 1.7. Kuu keskmine brutotulu aastatel 2015–2018 
Näitaja 2015 2016 2017 2018 Keskmine 
Tartu maakond, € 1013 1077 1149 1231 1117 
Kogu Eesti, € 1065 1146 1221 1310 1186 
Elva vald, € 945 1003 1066 1127 1035 

 
Tabel 1.8. Elva valla registreeritud töötud aastatel 2015–2018 

Näitaja 2015 2016 2017 2018 Keskmine 
Registreeritud töötud, in 212 228 282 305 257 
Osakaal elanikkonnast 1,5% 1,6% 1,9% 2,1% 1,8% 

 

1.4. Ettevõtluse olukord 

2017. aasta seisuga oli Elva vallas 992 ettevõtet ja nende hulgas 13 majutuskohta. Elva vallas on 
kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka 
laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enimarenenud ja töökohti pakkuvateks valdkondadeks on 
elektroonikatööstus, auto- ja pakettklaaside valmistamine, plastikdetailide tootmine, hoolekande-
teenuse osutamine, kaubandus, toiduainetööstus ning õmblustoodete valmistamine. Enamik Elva valla 
eraettevõtetes töötavatest inimestest on hõivatud suurettevõtetes ehk rohkem kui 250 töötajaga 
kollektiivides, mis tähendab, et kohalikul tööturul mängib väga suurt rolli suurtööstus. 

Aakre külas asuvad mitmed ettevõtted, seal hulgas Bacula AS moositšehh, kus 2019. aasta seisuga töötab 
24 inimest, puidufirma Kiilung OÜ, mille töötajate arv 2019. aasta seisuga on 39, samuti on Aakre külas 
mitu põllumajandusega tegelevat ettevõtet.  

1.5. Elamumajanduse olukord 

Aastatel 2012–2017 väljastati Elva vallas kasutusluba 70 uuele eluruumile kogupinnaga 12 445,8 m2. 
Eluruum on alaliseks elamiseks sobiv ühepere-, kahepere- ja ridaelamu sektsioon või korter, mis 
koosneb ühest või mitmest toast ning vastab sanitaartehnilistele nõuetele. Perioodil 2012–2017 ei 
ehitatud uusi rida- ega korterelamuid. Kogu ehitustegevus elamute osas toimus üksik-ja kaksikelamute 
näol. Aastail 2012–2017 said kasutusloa 86 mitteelamut kokku netopinnaga 24 659,08 m2. 

2011. aasta rahvaloenduse andmetel oli Elva valla territooriumil kokku 5782 eluruumi kogupindalaga 
47 681 m2, millest 26,5% moodustab korterelamute eluruumide pind, 68,9% üksikelamute pind ning 
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4,4% muude väikeelamute pind. 2011. aastal oli Elva vallas ühe elaniku kohta 30,2 m2 elamispinda. 
Ehitustegevuse tulemusena on perioodil 2012–2017 lisandunud 12 445,8 m2 uusi eluruume, ent kahjuks 
puudub statistika kasutusest väljalangenud ja lammutatud hoonete kohta.  Suurima osa (19%) 
2011. aasta seisuga kasutuses olnud elamufondist moodustavad eluruumid, mis on rajatud 
ajavahemikus 1971–1980. 

1.6. Soojusmajanduse olukord 

Aakre külas on tsentraalne soojusvarustus tagatud kolmel kohaliku omavalituse hoonel: lasteaed-
algkoolil, võimlal ja rahvamajal. Arvutuslikult oli Aakre küla kaugküttevõrgu soojuse hind (ilma 
käibemaksuta) kütteperioodil 2018/19 68,6 €/MWh Katlamajas paikneb kaks kütteõlikatelt. Soojust 
toodetakse malmkatlaga Wolf MK-1-260 võimsusega 260 kW ja reservkatlaks on Kiviõli-80, võimsusega 
800 kW.  
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2. AAKRE KÜLA 

2.1. Tarbijad 

2.1.1. Kaugküttevõrgu tarbijad 

Aakre küla kaugküttevõrku on ühendatud 3 hoonet. Aakre küla kaugküttesse ühendatud hoonete 
tehnilist seisukorda on hinnatud välise vaatluse põhjal. Hinnangu andmiseks konsulteeriti Elva 
vallavalitusega (Tabel 2.1–2.2; Joonis 2.2–2.4). 

 
Joonis 2.1. Aakre küla kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate paiknemine 

Tabel 2.1. Soojustarbijate tehnilised näitajad 
Nr Aadress Ehitatud,  

a 
Tüüp Suletud 

pindala, m2 
Köetav 

pind, m2 
Kubatuur, 

m3 
Vallale kuuluvad tarbijad    
1. Mõisa tee 10 1934 Lasteaed-Algkool 1272,8 1272,8 5370 
2. Mõisa tee 10/1 1987 Võimla 228,4 228,4 1255 
3. Mõisa tee 12 1966 Aakre Rahvamaja 654,0 654,0 4989 

 
Tabel 2.2. Soojustarbijate tehniline seisukord 

 Hoonete tehniline seisukord 
Mõisa tee 10 Mõisa tee 10 hoones asub Aakre küla lasteaed-algkool. Hoonet ei ole 

renoveeritud. Tegemist on vana mõisahoonega, mis kuulub muinsuskaitse alla, 
mistõttu on hoonet keerulisem renoveerida. Väikest kokkuhoidu on andnud 
akende ja uste vahetus. 2014. aastal paigaldati koolihoone küttesüsteemile 
termostaatventiilid. Hoone ventilatsioon on lahendatud loomuliku 
ventilatsiooniga. Sooja vett toodetakse elektriboileritega. 

Mõisa tee 10/1 Mõisa tee 10/1 on endine jääkelder, aga 1987. aastal ehitati hoone ümber, nüüd 
asub seal lasteaed-algkooli võimla. Tegemist on vana mõisahoonega, mis kuulub 
muinsuskaitse alla, mistõttu on hoonet keerulisem renoveerida. Väikest 
kokkuhoidu on andnud akende ja uste vahetus. Hoone ventilatsioon on 
lahendatud loomuliku ventilatsiooniga. Sooja vett toodetakse elektriboileritega. 

Mõisa tee 12 Mõisa tee 12 hoones asub Aakre küla rahvamaja. 2007. aastal rekonstrueeriti 
hoone tehnosüsteemid. 2011. aastal toimusid rahvamaja fassaadi ja sokli 
soojustamise ehitustööd. Lisaks 2011. aastal vahetati rahvamaja katusekate. 
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 Hoonete tehniline seisukord 
Hoone ventilatsioon on lahendatud loomuliku ventilatsiooniga. Sooja vett 
toodetakse elektriboileritega. 

 

Joonis 2.2. Lasteaed-algkool Joonis 2.3. Lasteaed-algkooli 
võimla 

Joonis 2.4. Aakre rahvamaja 

Aakre küla kaugkütte tarbijate kokkuvõte: 
• kõigile hoonetele on paigaldatud soojussõlm; 
• kaugküttevõrgus üks hoone on täielikult renoveeritud, teised on vähesel määral renoveeritud. 

2.1.2.  Soojuse tarbimine 

Viimase 6 aasta kütteperioodil on Aakre küla kaugküttevõrgu soojuse tarbimine jäänud suhteliselt 
stabiilselt 365 MWh/a juurde, milles on arvestatud ka kaugküttevõrgu soojuskadu. Arvutusliku 
soojuskadu maha lahutades on arvutuslik tarbimine 282 MWh/a (Tabel 2.3). Tabelis elimineeritud 
erinevate aastate välisõhu temperatuuride kõikumise mõju ja tarbimine on viidud üle võrreldavale 
normaalaasta tarbimisele, mis võtab arvesse erinevate perioodide pikaajalise väliskliima. 

Tabel 2.3. Aakre küla kaugküttevõrgu aastane soojuse tarbimine perioodil 2013–2019 

Kütteperiood 
Toodang,  

MWh* 
Arvutuslik tarbimine,  

MWh* 
Arvutuslik võimsus,  

kW 
2013–14 371,3 288,3 128,9 
2014–15 363,4 280,4 134,4 
2015–16 343,8 260,8 123,7 
2016–17 362,1 279,1 122,5 
2017–18 378,9 295,9 134,4 
2018–19 371,9 288,9 137,0 
Keskmine 365,2 282,2 130,2 

* Toodang on mõõdetud katlamaja soojusmõõturiga. Arvutuslik tarbimine on hinnanguline lahutades sellest kaugküttevõrgu 
arvutusliku soojuskadu. 

 
Aakre küla keskmine soojuse tarbimine on 168 kWh/m2. Arvutuste tegemisel on arvestatud hoone 
suletud pindalaga. Kõik hooned, mis ületavad soojusetarvet 150 kWh/m2a, vajavad täiendavat 
soojustamist või hoone täielikku renoveerimist, kuni saavutatakse soojusetarve alla 120 kWh/m2a. 
Aakre küla keskmine kubatuuriline soojuse tarbimine on 30 kWh/m3a, mis on nõukogudeaegsetele 
hoonetele iseloomulik. Kõik hooned, mille energiatarve ületab 20 kWh/m3a, peaksid kaaluma 
renoveerimist. Hästi soojustatud ja automaatikaga varustatud renoveeritud hoone võib saavutada 
soojusetarbe 20 kWh/m2a (Tabel 2.4). 

Tabel 2.4. Aakre küla 2013–2019 kütteperioode iseloomustavad näitajad 
Kütteperiood 13–14 14–15 15–16 16–17 17–18 18–19 Keskmine STD* 
LAK** soojuskadu, MWh 65 65 65 65 65 65 65  
LAK, MWh 198 189 177 189 201 197 192 8 

Erikulu, kWh/m2a 132 126 118 126 134 131 128 5 



 
 

 
Aakre küla Elva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2019–2030 13/38 

Kütteperiood 13–14 14–15 15–16 16–17 17–18 18–19 Keskmine STD* 
Erikulu, kWh/m3a 30 29 27 29 30 30 29 1 
Arvutuslik võimsus, kW 89 91 84 83 91 93 88 4 

RM soojuskadu, MWh 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18  
RM, MWh 90 91 84 90 95 92 90 3 

Erikulu, kWh/m2a 138 139 128 138 145 141 138 5 
Erikulu, kWh/m3a 18 18 17 18 19 19 18 1 
Arvutuslik võimsus, kW 40 44 40 39 43 44 42 2 

KOKKU         
Toodang, MWh 371,3 363,4 343,8 362,1 378,9 371,9 365,2 11,1 
Tarbimine, MWh 288,3 280,4 260,8 279,1 295,9 288,9 282,2 11,1 
Arvutuslik võimsus, kW 128,9 134,4 123,7 122,5 134,4 137,0 130,2 5,5 

* Standardhälve  ** LAK – Lasteaed-algkool 

 
Arvutuslike andmetega on koostatud Aakre küla kaugküttevõrgu tarbijate soojuskoormusgraafik. 
Tippkoormus on arvutatud -24 °C juures, mis koos soojuskadudega on ~180 kW (Joonis 2.5). 
 

 
Joonis 2.5. Aakre küla soojuskoormusgraafik 

 
Aakre küla hoonete soojusetarbe analüüs kokkuvõtvalt: 

• Aakre küla kaugküttevõrgu tarbijate keskmine soojusetarve on 135 kWh/m2a; 

• Kõigile hoonetele on paigaldatud korralik soojussõlm, kuid puuduvad soojusmõõturid; 

• Kõik hooned, mille soojusetarve ületab 30 kWh/m3a ja/või 150 kWh/m2a, vajavad täiendavat 

soojustamist või hoone täielikku renoveerimist, kuni saavutatakse soojusetarve alla 

120 kWh/m2a; 

• Madalenergiahoone põhimõtetel renoveerimisel on võimalik saavutada hoone soojusetarve 80–

100 kWh/m2a. 

2.1.3. Soojuse hind 

Aakre küla arvutuslik kaugküttevõrgu soojuse hind oli 2018/19 kütteperiood ilma käibemaksuta 
68,6 €/MWh, kui arvestada, et soojuskaod on hinnanguliselt 19%. Võrreldes teiste Eesti 
kaugküttevõrkudega, on Aakre küla soojuse hind antud müügimahu ja tarbimistiheduse juures kallim 
(55 €/MWh) (Joonis 2.6). 
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Joonis 2.6. Eesti kaugküttevõrkude soojuse hind müügimahu järgi 
 

2.2. Soojuse tootmine 

Elva vallas asuval Aakre külal puudub hetkel tarbijate soojusega varustaja. Katlamaja asub Tartumaal 
Elva vallas Aakre külas Mõisa tee 12 kinnistul, mille katastritunnus on 60801:002:2570 (Tabel 2.5). 

Tabel 2.5. Aakre küla katlamaja tehnilised andmed 

Hoone Hoone tüüp Ehitatud, 
a 

Suletud  
pindala, m2 

Eluruumide 
pindala, m2 

Kubatuur, m3 

Mõisa tee 12 Katalamaja 1967 217,1 0 1166 

 
Katlamajahoone on kehvas seisukorras: osa hoonest on lagunemisohtlik ja korstna tipust on telliseid 
puudu. Seega tekib oht, et korstnast hakkab üha enam telliseid alla kukkuma, mis omakorda ohustab 
ülejäänud hoone seisukorda (Joonis 2.7–2.8).  

Joonis 2.7. Katlamaja Joonis 2.8. Katlamaja korsten 

Katlamajas paikneb kaks kütteõlikatelt. Soojust toodetakse malmkatlaga Wolf MK-1-260 võimsusega 
260 kW. Antud katel on amortiseerunud ning ei pea enam ühte kütteperioodi vastu. Lisaks paikneb 
katlamajas põlevkiviõlikatel Kiviõli-80 võimsusega 800 kW, mida ei ole aastaid kasutatud ( 
Mõlemad katlad on kehvas seisukorras, soovitatav on katlad välja vahetada või minna üle uuele 
küttelahendusele. Küttelahendus Aakre külas ei ole tänasel hetkel ei keskkonnasäästlik ega jätkusuutlik. 
Katlamaja kütusemahutid asuvad katlamaja hoones katelde kõrvalruumis (Joonis 2.11). 

Tabel 2.6; Joonis 2.9–2.10).  
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Joonis 2.9. Wolf MK-1-260 Joonis 2.10. Kiviõli-80 
 
Mõlemad katlad on kehvas seisukorras, soovitatav on katlad välja vahetada või minna üle uuele 
küttelahendusele. Küttelahendus Aakre külas ei ole tänasel hetkel ei keskkonnasäästlik ega jätkusuutlik. 
Katlamaja kütusemahutid asuvad katlamaja hoones katelde kõrvalruumis (Joonis 2.11). 

Tabel 2.6. Aakre küla kaugküttevõrgu katelde tehnilised andmed 
Parameeter Katel 1 Katel 2 

Prioriteet Põhikatel Amortiseerunud 

Katelseade Wolf MK-1-260 Kiviõli-80 

Katel paigaldatud 2003 - 

Võimsus 260 kW 800 kW 

Kütus Kütteõli Kütteõli 

 

Joonis 2.11. Kütteõli mahutid 

 

 
Kui võrrelda Aakre küla kaugküttevõrgu senist toimimist teiste põlevkiviõlikatlaga 
kaugküttevõrkudega, siis alla 1000 MWh/a põlevkiviõlikatlaga kaugküttevõrkudes on Aakre küla 
soojuse müügihind keskmisest madalam (Joonis 2.12). 
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Joonis 2.12. Põlevkiviõlikatlaga kaugküttevõrkude soojuse müügihinnad 

 
Kortermajades ja teistes hoonetes kütmine toimub Aakre külas peamiselt autonoomsete 
kütteseadmetega, küttematerjalina kasutatakse enamasti halupuitu. Aakre külas ei ole ühismajades 
suudetud piisavalt koostööd teha ning igal korteril on erinev küttelahendus. Eramajades kasutatakse 
autonoomseid küttesüsteeme ja küttematerjalina kasutatakse puitu. 
 

2.3. Kaugküttevõrk 

Elva vallas Aakre külas on varasemalt osutanud kaugkütteteenust SW Energia OÜ ja OilTerm OÜ. Aakre 
küla soojusvõrku renoveeriti viimati 2005. aastal (vt Lisa 1–2), mil vanad amortiseerinud torud vahetati 
uute eelisoleeritud Ecoflex Twin torude vastu. Lisas 1 esitatud renoveerimise plaanis on näha ka 
projekteeritud kaguküttevõrgu asendit ja parameetreid. Joonis 2.13 ja Joonis 2.14 kujutavad Aakre küla 
lihtsustatud kaugküttevõrku. Joonisele on kantud torustiku pikkus koos toruläbimõõduga. Tarbijate 
võimsused on arvutuslikud, sest hoonetel puuduvad eraldisesisvad soojusmõõturid.  

 
Joonis 2.13. Aakre küla lihtsustatud kaugküttevõrgu paiknemine – 1 
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Joonis 2.14. Aakre küla kaugküttevõrgu parameetrid – 2 

Aakre küla kaugküttevõrgu kütteperioodil tagatakse soojusvarustus 75 °C pealevooluga. Üldjuhul on 
väljuva ja tagastuva vee temperatuuride vahe 25 °C. Kaugküttevõrgu pikkus on 283 m. Põhinäitajates 
on tarbijate võimsus arvutuslik. Renoveerimisel on arvestatud, et kaugküttevõrgu lõikude eritakistus ei 
ületaks 100 Pa/m. Kaugküttevõrku võib olemasoleva torustikuga liita kuni 580 kW soojusvõimsust 
(Tabel 2.7).  

Tabel 2.7. Aakre küla kaugküttevõrgu põhinäitajad 

Lõik 
L,  
m 

DN, 
mm 

V,  
m3/h 

N,  
kW 

dkW, 
kW 

Q,  
MWh 

LHD,  
MWh/m 

qs ,  
MWh 

R,  
Pa/m 

KM-RM 56 63 1,8 52,0 330 108,3 1,9 18 4 
KM-SÕLM 3 109 63 4,3 122,8 259 171,2 1,6 34 17 
SÕLM3 - VÕIMLA 52 32 0,7 21,0 91 29,2 0,6 12 15 
SÕLM3 - KOOLIMAJA 66 50 3,6 101,8 138 142,0 2,2 19 42 
KOKKU 283  6,1 175 580 280 1,6 83  

Märkus: L – pikkus, DN – läbimõõt, V – vooluhulk, N – võimsus, dkW – võimsusvaru dT=25 korral, Q – tarbimine, LHD – 
tarbimistihedus, qs – soojuskadu, R - eritakistus 

Arvutuslik aastane soojuskadu on hinnanguliselt 83 MWh ehk 19% kogu soojuse toodangust, kuid seda 
ei ole võimalik soojusmõõturite puudumise tõttu kindlalt kinnitada (Tabel 2.8).  

Tabel 2.8. Torustiku põhinäitajad 
Torustik Väärtus 
Torustiku pikkus, m 283 
Soojuskadu, kW 8 
Soojuskadu, MWh 83 
Suhteline soojuskadu, % 19% 
Erikoormus, kW/m 1,0 
Tarbimistihedus, MWh/m 1,6 
Torustiku lineaarne soojuskadu, MWh/m 0,29 

 
Alla 1000 MWh/a tarbimisega Eesti kaugküttevõrkudes, kus sooja tarbevett ei toodeta, on keskmine 
suhteline soojuskadu on 18,8% ning torustiku lineaarne soojuskadu 0,34 MWh/m. Seega ühtib Aakre 
küla kaugküttevõrgu arvutuslik soojuskadu teiste sarnaste kaugküttevõrkude keskmise näitajaga. 
Täiendavalt on alla 1000 MWh/a tarbimisega Eesti kaugküttevõrkudes, kus sooja tarbevett ei toodeta, 
keskmine tarbimistihedus 2,1 MWh/m. Keskmine näitaja on Aakre küla kaugküttevõrgu omast kõrgem, 
kuid see tuleneb Aakre küla kaugküttevõrgus olevate hoonete ja katlamaja omavahelisest paiknemisest. 
Joonistel on Aakre küla kaugküttevõrk kujutatud kollase ringina (Joonis 2.15).  
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Joonis 2.15. Eesti kaugküttevõrkude keskmised näitajad 
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3. KAUGKÜTTE ANALÜÜS 

3.1. Kaugküttevõrgu rekonstrueerimine 

Aakre küla kaugküttevõrk rekonstrueeriti täielikult 14 aasta eest. Kaugküttevõrgu torustiku eluiga on 
kuni 25 aastat. Viimasel kütteperioodil arvestati soojuse hinnas ainult kütusekulu, seega võib arvestada, 
et 15. aastal on investeeringute amortisatsioon null eurot. Arvutuslikult oleks Aakre küla 
kaugküttevõrgu kapitalikulu 6,7 €/MWh, kui investeeritud torustiku amortiseerida terve eluea peale 
(50% toetuse korral 3,4 €/MWh). 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab kaugküttevõrgu soojustorustike rekonstrueerimist. 
Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja 
tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine. Toetust saavad taotleda 
soojusettevõtja (kaugkütteseaduse tähenduses), kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku 
omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing. Uue kaugküttesüsteemi rajamiseks antakse toetust kuni 50% 
ulatuses projekti abikõlblikest kuludest. 

Olemasoleva kaugküttevõrgu rekonstrueerimise kulu on hinnanguliselt 62 000 €. Rekonstrueerimise 
tagajärjel väheneks soojuskadu hinnanguliselt 27 MWh/a. Ilma toetuseta investeerimisel kasvaks 
soojuse piirhinna metoodika kohaselt soojuse hind tarbijale 12,5 €/MWh võrra, 50% toetuse korral 
oleks soojuse hinnaks 6,3 €/MWh (Tabel 3.1). Rekonstrueerimisega väheneks tekkiv CO2 kogus 8,46 t. 

Tabel 3.1. Aakre küla kaugküttevõrgu rekonstrueerimine 
Kaugküttevõrgu näitaja Hetkeseis Olukord pärast rekonstrueerimist 
Soojuskadu, kW 8 8 
Soojuskadu, MWh 83 56 
Soojuskadu, % 19% 13% 
Investeeringu maksumus, €  62 000 
Erikulu, €/m  219 
Torustiku eluiga, a 10 25 
WACC (kapitali kaalutud keskmine hind)  5,55% 
Kapitalikulu (ilma toetuseta), €/MWh 6,7 12,5 
Investeering toetusega, €  31 000 
Kapitalikulu 50% toetuse korral, €/MWh 3,4 6,3 

Rekonstrueerimisel võib vähendada magistraaltorude KM-S1 ja KM-RM lõike DN63-lt DN50-le, et 
vähendada soojuskadu, kui olemasolevad tarbijad planeerivad investeerida energiasäästumeetmetesse, 
vähendades hoone soojusvõimsuse vajadust. Väiksema läbimõõduga torustiku soojusvõimsuse 
läbilaskevõime on väiksem, seega uute tarbijate lisamine ilma temperatuurigraafikut tõstmata on 
keerulisem. Toru läbimõõduga DN63 (temperatuurivahega 25 °C) võimaldab edastada kuni 382 kW 
soojust, DN50 läbimõõduga toru puhul on selleks näitajaks aga 239 kW. 

3.2. Soojuse tootmishind 

3.2.1. Lokaalsed lahendused 

Lokaalsete kütteallikate soojuse tootmishind on arvutatud eeldusega, et tootmisseade suudab katta ka 
tippkoormuse. Arvutused on tehtud 40 kW võimsuse juures, mis on Aakre küla potentsiaalsete tarbijate 
keskmine võimsus. Tabelis tähendab lühend MSP maasoojuspumpa ning ÕSP õhksoojuspumpa. 
Muutuvkulu sisaldab elektri- ja kütusekulu. Püsikulu sisaldab käidu- ja kapitalikulu. Investeeringu-, 
hooldus- ja muutuvkulud on kogutud erinevatest allikatest.  
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Et muuta manuaalsed tootmisseadmed võrreldavaks automaatsetega, on halupuidu- ja pelletikatla 
puhul arvestatud tööjõukuluga. Viimastel aastatel on halupuu hind järjepidevalt kasvanud. Arvutuses 
on eeldatud, et halupuud on ostetud hinnaga 40 €/rm ja pelleti maksumuseks on 220 €/t. Elektrienergia 
hinnaks on võetud 100 €/MWh. Maa- ja õhksoojuspumba korral sõltub seadme efektiivsus 
soojustegurist (COP). Tootmishinna arvutuses on eeldatud, et maasoojuspumba aasta keskmine 
soojustegur on 3 ning õhksoojuspumbal 2 (Tabel 3.2). 

Tabel 3.2. Soojuse tootmishind lokaalsete tootmisseadmetega (40 kW) 
Kütus MSP Pellet Halupuu ÕSP Elekterradiaator 
Hinnanguline koguinvesteering, € 20 000 8000 8000 16 000 3200 
Muutuvkulu, €/MWh 33,3 49,6 44,9 50,0 100,0 
Püsikulu, €/MWh 18,5 8,7 16,6 14,8 0,3 
KOKKU, €/MWh 51,8 58,3 61,4 64,8 100,3 

 
Soojuse tootmishinna võrdlusel peab arvestama, et üksiku tootmisseadme lahenduse korral ei saa 
tootmisseade koormatud 5000 tundi nimivõimsusel ning varustuskindlus ei ole sama kaugküttega, kus 
kasutatakse eraldi iseseisvaid baas- ja tippkoormuse tootmisseadmeid. Osakoormusel töötamine 
alandab tootmisseadme kasutegurit.  

Lokaalkatelde lahendused ei taga kaugküttega võrreldavat mugavust. Lokaalkatlad vajavad iganädalast 
hooldust, et säiliks katla efektiivsus ja eluiga. Halupuidukatel vajab katlakütja kohalolekut ning 
hoonesisese kütuselao puudumisel peab katlaoperaator transportima kütust manuaalselt. Pelletikatel 
vajab graanulkütusepunkrit, mis peab perioodiliseks täitmiseks olema paigaldatud katlaruumi 
lähedusse. Lisaks on nii halupuidu- kui ka pelletikatlal soovitatav rajada akumulatsioonipaak, et katel 
saaks madalamatel koormustel töötada tsükliliselt ja tänu sellele suurema võimsuse ja kasuteguriga. 
Akumulatsioonipaagi vajadus tõstab investeeringute mahtu ning vajab suuremat katlaruumi pinda.  

Õhksoojuspumba kasutamine hoonetes ei taga mugavat sisekliimat kõikides korterelamu ruumides 
ning stabiilse sisetemperatuuri säilitamiseks kulutatakse rohkem elektrienergiat. Õhksoojuspump 
vajab tippkoormuse katmiseks soojusallikat, mis tagaks piisava soojuse ekstreemsetel 
välisõhutemperatuuridel. Kombineerimine radiaatoritega muudab soojuse tootmishinna veel 
kallimaks. 

Maasoojuspumba lahendus on rahaliselt kõige kallim ning töömahukam. Maasoojuspump vajab 
torustiku paigaldamisel mahukat pindala, millega võivad kaasneda keskkonnakaitselised probleemid. 
Maasoojuspumba efektiivsus on suurim renoveeritud hoonetes, kus soojusvarustuseks kasutatakse 
madalatemperatuurilist põrandakütet. Madalatemperatuurilist soojuskandjat on võimalik rakendada 
ainult uue ehituse või täieliku renoveerimise korral. Viimase meetodi rakendamiseks on KredEx-il 
renoveerimistoetused. 

3.2.2. Toetusmeede lokaalküttele üleminekuks 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab hoone kütmise efektiivsuse suurendamist. Toetust saavad 
taotleda hoone omanikust juriidilised isikud, soojusettevõtjad ja korteriühistud.  
 
Toetust antakse järgmistele lahendustele: 

1. olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamine ja selle tõttu 
kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine; 

2. kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine; 
3. olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamine ja selle tõttu 

kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine tingimusel, et soojusettevõtja 
jätkab hoone soojusega varustamist lokaalse kütte läbi. 
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Toetus alandab abikõlblikku investeeringu maksumust kuni 50%, seega tootmishinnas arvutuses 
muutuvad ainult püsikulud (Tabel 3.3). 

Tabel 3.3. Toetatud soojuse tootmishind lokaalsete tootmisseadmetega (hoonepõhine) 
Kütus MSP Pellet Halupuu ÕSP Elekterradiaator 
Investeering, € 10 000 4000 4000 8000 1600 
Muutuvkulu, €/MWh 33,3 49,6 44,9 50,0 100,0 
Püsikulu, €/MWh 9,2 4,4 8,3 7,4 0,2 
KOKKU, €/MWh 42,6 54,0 53,2 57,4 100,2 

 
3.2.3. Kaugküte 

Eestis on kaugkütte meetodil soojuse tootmine, jaotamine ja müümine reguleeritud peamiselt 
Kaugkütteseadusega. Kaugkütteseaduse eesmärk on tagada tarbijatele efektiivne soojusvarustus 
põhjendatud hinnaga. Eestis tagab ja reguleerib tarbijatele põhjendatud kaugkütte soojuse hinda 
Konkurentsiamet. 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab kaugküttevõrgu katlamajade rekonstrueerimist. Toetuse 
andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja 
tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine. Taotleda saavad soojusettevõtja 
kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv 
äriühing. Toetust antakse kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest soojuse tootmise seadme 
renoveerimiseks. 

Efektiivse kaugküttevõrgu baaskoormuse katel peab töötama nimivõimsusel võimalikult suurel 
töötundide arvul, et tagada madal püsi- ja muutuvkulu. Madalamal kui 60% nimivõimsusel töötamine 
mõjub halvendavalt katla efektiivsusele ning tippkoormuse järgi investeerimine on tarbijatele 
põhjendamatult kallis. Seega tuleb valida katla võimsus selliselt, et katel töötaks terve kütteperioodi 
vältel nimivõimsusel või selle läheduses. Võrdluse mõttes on kõikide kütuste puhul soojuse hind toodud 
ilma käibemaksuta nii koos 50% toetusega kui ilma (0%). Hakkpuit ja maasoojuspump on soojuse 
tootmishinna poolest kõige konkurentsivõimelisemad (Tabel 3.4). 

Tabel 3.4. Kaugkütte soojuse tootmishind uute tootmisseadmete rajamisel (200 kW) 
Kütus Hakkpuit MSP Pellet LPG Põlevkiviõli 
Toetus 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 
Muutuvkulu, €/MWh 22,2 22,2 32,3 32,3 45,2 45,2 50,7 50,7 51,4 51,4 
Püsikulu, €/MWh 12,3 6,2 4,9 2,4 3,7 1,8 0,4 0,2 0,4 0,2 
KOKKU, €/MWh 34,5 28,3 37,2 34,7 48,8 47,0 51,2 50,9 51,8 51,6 

Kuna Aakre küla kaugküttevõrgu puhul on võimalik taotleda erinevaid toetusi, siis ei ole ühel kütusel 
eelist võrreldes teisega. Maasoojuspumba rajamise eelis on selles, et suurema võimsusega investeeringu 
ühikukulu on lokaalsetest lahendustest väiksem – üheaegne kaevamine, ehitamine ja seadmete 
soetamine mitmele hoonele või hoonegrupile. Täiendavalt ei vaja maasoojuspump kaugküttevõrku, 
operaatorit, samuti on selle lahenduse puhul hoolduskulud on väiksemad. Samas on elektrienergia hind 
kõrge just nendel hetkedel, mil küttekoormus on suurim ning maasoojuspumba efektiivsus on 
radiaatorites siis madalaim. Hakkpuidu hind on viimastel aastatel tõusnud, kuid selle hind on stabiilsem 
kui elektrienergia hind ning erinevalt elektrienergiast on hakkpuitu võimalik kütuselattu ette varuda. 

Tänapäevase katlamaja soojuse tootmise süsteem peaks koosnema tahkekütusel töötavast 
baaskoormuskatlast ning vedel- või gaaskütusel põhinevast reserv- ja tippkoormuskatlast, et tõsta 
kaugkütteteenuse pakkumise varustuskindlust. Reserv- ja tippkoormuskatel peaksid suutma 
baaskoormuskatla avarii korral ka kõige külmemal päeval kogu soojuse toodangu katta. Reservkatla 
olemasoluga on võimalik teostada kiireid hooldus- ja avariitöid baaskoormuskatlal ilma soojuse 
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tootmist peatamata. Tippkoormusekatlas võiks kasutada kohalikku vedelkütust – põlevkiviõli – või 
kavandada see puhtale importkütusele – LPG-le (Liquefied petroleum gas ehk veeldatud naftagaas). Nii 
põlevkiviõli kui LPG puhul on vajalik lisaks katlale ka kütusemahuti olemasolu. 

Kui eelnevalt oli arvutatud soojuse tootmise hind ühe katlaga katlamajale (baaskoormuskatel on 
üheaegselt ka tippkoormuskatel), siis järgnevas tabelis on arvutatud kombineeritud lahendus, kus 
baaskoormuse hakkpuidukatel on madalama võimsusega, et tagada järjepidev töötamine ühtlasel 
koormusel, ning tippkoormus tagatakse LPG-l töötava katlaga. Kombineeritud lahendust on võimalik 
lahendada erinevalt. Ehituslikult kõige lihtsam lahendus on rajada nii baas- kui ka tippkoormuskatel 
üksteisest eraldi ning juhul, kui tarbijate võimsus ületab baaskoormusekatla võimsust, siis lülitub 
baaskoormusekatel välja ja tippkoormuskatel võtab täielikult soojuse tootmise üle.  

Alternatiivne lahendus oleks teha baas- ja tippkoormusekatla vahel läbivool: kaugküttevõrgu tagasivool 
suunatakse baaskoormuskatlasse ning seejärel tippkoormuskatlasse. Talvise tippkoormuse ajal tõstaks 
baaskoormuskatel kaugküttevõrgu tagasivoolutemperatuuri 50 °C-lt 75 °C-ni ja 75 °C vesi suunatakse 
tippkoormuskatlasse, kus see köetakse 75 °C-lt vajaliku temperatuurini, et saavutada soovitud 
soojusvõimsus. Selline lahendus vähendab antud näite puhul LPG-kütuse kulu, mis on kallim 
hakkpuidukütusest ning omab seetõttu väiksemat soojuse tootmise hinda kui eraldatud katelde 
lahenduse korral (Tabel 3.5). 

Tabel 3.5. Katlamaja kombineeritud lahendus 
Katla ühendus Läbivool Eraldatud 
Baaskoormus   

Kütus Hakkpuit Hakkpuit 
Võimsus, kW 100 100 
Toodang, MWh/a 360 290 
Tööaeg, h 5273 4574 

Tippkoormus     
Kütus LPG LPG 
Võimsus, kW 200 200 
Toodang, MWh/a 15 85 
Tööaeg, h 698 698 

Ilma toetuseta, €/MWh 34,1 40,5 
Koos 50% toetusega, €/MWh 30,5 36,5 
Investeering, € 57 000 52 000 
Investeering koos toetusega, € 28 500 26 000 

Märkus: Katlamajaga lahendused vajavad soojuse edastamiseks kaugküttevõrku, mis lisandub soojuse 
tootmishinnale kaugküttevõrgu soojuse edastuse kuluna.  

Aakre küla kaugküttevõrgu rekonstrueerimisel 50% toetusega oleks soojuse edastuse mõju soojuse 
tootmishinnale 6,3 €/MWh. Olemasoleva võrgu kasutamisel see hetkel ei lisanduks. Maasoojuspumba 
lahendusele üleminek tähendaks kaugküttevõrgu kasutuse lõpetamist ning tulevikus kaob võimalus 
liita uusi potentsiaalseid tarbijaid (Tabel 3.6). 
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Tabel 3.6. Aakre küla kaugküttevõrgu soojuse hind 50% toetuse korral 
 Lahendus Maksumus, 

€ 
Tootmishind,  

€/MWh 
Edastushind,  

€/MWh 
Kokku,  

€/MWh 
1. 200 kW hakkpuidukatlamaja 95 000 28,3 6,3 34,6 
2. Suurema võimsusega maasoojus-

pump mitmele hoonele 
100 000 34,7 0 34,7 

3. 100 kW hakkpuidukatel, 200 kW 
läbivooluga LPG-katel 

57 000 30,5 6,3 36,8 

4. Hoonepõhiline väiksema võimsusega 
maasoojuspump 

20 000* 42,6 0 42,6 

5. 100 kW hakkpuidukatel, 200 kW LPG-
katel 

52 000 36,5 6,3 42,8 

*  Hoone kohta.  
Märkus: Arvutuslik tootmishind võib erineda, kui seadmed soetada hankega, mis tingib odavama soetushinna läbi konkurentsi. 

3.3. Potentsiaalsed uued tarbijad 

3.3.1. Tarbijad 

Arengukava tegemisel on hinnatud Aakre küla kaugküttevõrgu uute potentsiaalsete tarbijatena Mõisa 
tee ja Pargi tee tänaval asuvaid kortermaju (Tabel 3.7–3.8). Hoonete energiatarbimine on hinnanguline. 

Tabel 3.7. Potentsiaalsete soojustarbijate tehnilised näitajad 
Nr Aadress Ehitatud,  

a 
Tüüp Suletud 

pindala, m2 
Köetav 

pind, m2 
Kubatuur, 

m3 
Korterelamud    
1 Mõisa tee 7 - 4 KRT 269,7 171 674 
2 Mõisa tee 9 1974 8 KRT 515,6 515,6 2975,6 
3 Mõisa tee 11 1974 8 KRT 515,6 515,6 2975,6 
4 Pargi tee 1 1974 6 KRT 509,4 509,4 2824,3 
5 Pargi tee 2 - 12 KRT 1086,1 677,7 3736 
Ridaelamud 
6 Mõisa tee 3/1 1983 1 KRT 80,8 80,8 408 

Mõisa tee 3/2 1983 1 KRT 79,4 79,4 408 
Mõisa tee 3/3 1983 1 KRT 79,4 79,4 408 
Mõisa tee 3/4 1983 1 KRT 79,1 79,1 408 
Mõisa tee 3/5 1983 1 KRT 79,5 79,5 408 
Mõisa tee 3/6 1983 1 KRT 78,9 78,9 408 

7 Mõisa tee 5/1 1983 1 KRT 79,3 79,3 415 
Mõisa tee 5/2 1983 1 KRT 79,4 79,4 415 
Mõisa tee 5/3 1983 1 KRT 79,2 79,2 415 
Mõisa tee 5/4 1983 1 KRT 80,6 80,6 415 
Mõisa tee 5/5 1983 1 KRT 79,9 79,9 415 
Mõisa tee 5/6 1983 1 KRT 80,3 80,3 415 

Tabel 3.8. Aakre küla potentsiaalsed tarbijad  
Tarbija Kortereid Köetav pindala, m2 Tarbimine, MWh/a Arv. võimsus, kW 
Mõisa tee 3 6 477 76 38 
Mõisa tee 5 6 479 77 39 
Mõisa tee 7 4 171 27 14 
Mõisa tee 9 8 516 82 42 
Mõisa tee 11 8 516 82 42 
Pargi tee 1 8 509 82 41 
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Tarbija Kortereid Köetav pindala, m2 Tarbimine, MWh/a Arv. võimsus, kW 
Pargi tee 2 12 678 108 54 
KOKKU 52 3345 535 270 

Tabel 3.9. Potentsiaalsete soojustarbijate tehniline seisukord 
 Hoonete tehniline seisukord 
Mõisa tee 3 Mõisa tee 3 hoone on ridaelamu, kus 1 ridaelamuboks on renoveeritud. Kuuest 

korterist neljal on vahetatud aknad ja uksed. Hoone kütmine toimub lokaalse 
küttelahendusega, igal korteril on oma katel või ahi. Hoonele ei ole väljastatud 
energiamärgist. 

Mõisa tee 5 Mõisa tee 5 hoone on ridaelamu, kus kuuest korterist kolmel on vahetatud 
aknad. Hoone kütmine toimub lokaalse küttelahendusega, igal korteril on oma 
katel või ahi. Hoonele ei ole väljastatud energiamärgist. 

Mõisa tee 7 Mõisa tee 7 hoone on renoveerimata. Hoones toimub kütmine kohtküttena, igas 
korteris on oma lokaalne kütteallikas. Hoonele ei ole väljastatud energiamärgist. 

Mõisa tee 9 Mõisa tee 9 hoone ei ole renoveeritud. Väikest säästu soojuse arvelt 
saavutatakse akende ja uste vahetustega. Hoone kütmine toimub lokaalse 
küttelahendusega. Hoonele ei ole väljastatud energiamärgist. 

Mõisa tee 11 Mõisa tee 11 hoone on renoveerimata. Osade korterite aknad on välja vahetatud, 
vähendamaks kulutusi soojusele. Lisaks on kortermajale paigaldatud uued 
välisuksed, et soojuskadusid vähendada. Hoone kütmine toimub lokaalse 
küttelahendusega. Hoonele ei ole väljastatud energiamärgist. 

Pargi tee 1 Pargi tee 1 hoone ei ole renoveeritud. Väikest säästu on andnud hoone akende 
ja uste vahetus. Hoone kütmine toimub lokaalse küttelahendusega.  Hoonele ei 
ole väljastatud energiamärgist. 

Pargi tee 2 Pargi tee 2 hoone ei ole renoveeritud. Hoone välisuksed on vahetatud 
soojapidavamate uste vastu. Aknad on vahetatud uute kaasaegsete 
plastikakende vastu poolel hoonel. Hoone küttesüsteem on lahendatud lokaalse 
tahkekütusekatlaga. Hoonele ei ole väljastatud energiamärgist. 

 

Joonis 3.1. Mõisa tee 3 ridaelamu Joonis 3.2. Mõisa tee 5 ridaelamu 
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Joonis 3.3.Mõisa tee 7 Joonis 3.4. Mõisa tee 9 

Joonis 3.5. Mõisa tee 11 Joonis 3.6. Pargi tee 1 

Joonis 3.7. Pargi tee 2 

 

3.3.2. Kaugküttevõrgu rajamine 

Kõikide potentsiaalsete tarbijate liitumisel pikeneks Aakre küla kaugküttevõrgu torustiku pikkus 436 m 
võrra ning kaugküttevõrgu soojusvõimsus kasvaks 445 kW-ni. (Joonis 3.8–3.9, Joonis 3.10, Lisa 1). 
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Joonis 3.8. Aakre küla potentsiaalne kaugküttevõrk – 1  

 
Joonis 3.9. Aakre küla potentsiaalne kaugküttevõrk – 2  
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Olemasoleva torustiku rekonstrueerimisel ja uue rajamisel väheneks suhteline soojuskadu 13%-ni, sest 
kaugküttevõrgu üldine soojuse tarbimine kasvab rohkem kui rajatava kaugküttevõrgu soojuskadu. See 
tähendab, et kõik hooned on piisavalt lähedal üksteisele, et säilitada suur erikoormus ja tarbimistihedus.  
 

 
Joonis 3.10. Koormusgraafik potentsiaalsete tarbijatega 

Hinnanguliselt maksaks potentsiaalsete tarbijateni kaugküttevõrgu rajamine koos olemasoleva 
rekonstrueerimisega 153 300 €, mis 50% toetuse korral tõstaks soojuse müügihinda 6,3 €/MWh võrra, 
mis on võrdne olemasoleva kaugküttevõrgu rekonstrueerimisega (Tabel 3.10). 

Tabel 3.10. Torustiku põhinäitajad kõikide potentsiaalsete tarbijate liitumisel 
Torustik Väärtus 
Torustiku pikkus, m 719 
Lisanduv tarbimine, MWh/a 525 
Lisanduv soojusvõimsus, kW 445 
Kaugküttevõrgu soojuskadu, kW 20 
Kaugküttevõrgu soojuskadu, MWh 140 
Suhteline soojuskadu, % 13% 
Erikoormus, kW/m 2,0 
Tarbimistihedus, MWh/m 3,8 
Torustiku lineaarne soojuskadu, MWh/m 0,19 
Investeeringu maksumus, € 153 300 
Erikulu, €/m 213 
Torustiku eluiga, a 25 
WACC (kapitali kaalutud keskmine hind) 5,55% 
Kapitalikulu, €/MWh 12,7 
Investeering koos 50% toetusega, € 76 650 
Kapitalikulu, €/MWh 6,3 

Tuleb arvestada, et hoone kaugküttevõrku liitmisel ei piisa ainult kaugküttetoru ehitamisest, vaid 
tarbijatel tuleb ehitada ka soojussõlm ning torustik koos radiaatoritega. Hinnanguliselt maksab 40 kW 
soojussõlm 4000 €. Ehitustööd, torustik ja radiaatorid veel täiendava 4000 €. See ei pruugi olla kõikidele 
potentsiaalsete tarbijatele enam nii soodne. Kui kohalik omavalitsus võtaks selle investeeringu enda 
kanda ilma toetuseta, siis soojuse hind tõuseks veel 4,6 €/MWh võrra. Kui omavalitsus soetaks 
potentsiaalsetele tarbijatele soojussõlme, siis soojuse hinna tõus kaugküttevõrgus oleks vaid 
2,3 €/MWh. Tarbijate kanda jääb vaid hoonesisese torustiku maksumus.  
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Täiendavalt muudavad potentsiaalsete tarbijate liitmise raskeks kortermajade tühjalt seisvad korterid. 
Kaugküttevõrgu ja selle tarbijate seisukohalt on kõige parem omada võimalikult palju tarbijaid 
võimalikult lühikese kaugküttevõrguga – see tagab madala kaugkütte hinna kõikidele tarbijatele.  

Uue katlamaja või lokaalse tootmisseadme soetamisel tuleb teha kindlaks, kas potentsiaalsed tarbijad 
on huvitatud kaugküttega liitumisest või mitte. Kui liita kõik Aakre küla potentsiaalsed tarbijad 
ühtesesse kaugküttevõrku, siis tuleb katlamaja soetamisel arvestada 445 kW võimsusega, mitte enam 
tänase 180 kW võimsusega. 

500 kW hakkpuidu katlamaja täiskomplekti maksumus on hinnanguliselt 237 500 €. Kuna soojuse hind 
arvutatakse suhtühikutes, siis Tabel 3.4 väärtuste omavahelised suhted ei muutu. Kasvab ainult 
soetusmaksumus ja marginaalselt ka soojuse püsikulu (Tabel 3.11). 

Tabel 3.11. Kaugkütte soojuse tootmishind uute tootmisseadmete rajamisel (500 kW) 
Kütus Hakkpuit MSP Pellet LPG Põlevkiviõli 
Toetus 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 
Muutuvkulu, €/MWh 22,2 22,2 32,3 32,3 45,2 45,2 50,7 50,7 51,4 51,4 
Püsikulu, €/MWh 12,6 6,3 5,0 2,5 3,8 1,9 0,4 0,2 0,4 0,2 
KOKKU 34,8 28,5 37,3 34,8 48,9 47,1 51,2 50,9 51,8 51,6 

 
Potentsiaalsete tarbijate liitmine ja uue hakkpuidukatlamaja kogumaksumus on 390 800 €, millest 50% 
(ehk 195 400 €) on võimalik saada toetusega. 
 

3.4. Soe tarbevesi 

Analüüsist on välja jäetud sooja tarbevee tootmise analüüs, sest selleks puuduvad soojussõlmedes 
vajalikud seadmed ning tarbijate vähesuse tõttu ei ole suvine sooja vee tarbimine majanduslikult 
mõistlik. Tootja võib kütteperioodil sooja tarbevett toota soojussõlmede ümberehitamisel, kui suvisel 
perioodil ei ole sooja tarbevett vaja. Vastasel juhul peavad tarbijad säilitama soojavee elektriboilerid. 

Sooja tarbevee koormuse täpseks arvutuseks on vaja teada liidetavate kortermajade ebaühtlusgraafikut 
ning tarbimiskohtade arvu. Hinnangulist koormust on võimalik arvutada SNiP 2-G.8-62 arvutus 
metoodika alusel läbi korterite arvu. Potentsiaalsete tarbijate lisandumisel koos sooja tarbveega (52 
korterit) oleks sooja tarbevee keskmine soojuskoormus 206 kW, mis jääb varasemate mõõtetulemuste 
piirkonda. Sooja tarbevee energiatarbe arvutamisel on arvestatud keskmise ööpäevase veetarbega 100 
l/ööp, millest 45% moodustab soe tarbevesi.  

Potentsiaalsete tarbijate aastane sooja tarbevee energiatarve oleks 149 MWh/a, mis teeb aasta 
keskmiseks pidevaks võimsuseks 17 kW. Olemasolevate tarbijate sooja vee tarbimine on hinnanguliselt 
77 MWh/a ehk keskmiselt 9 kW ja tippkoormusel kuni 34 kW. Ilma potentsiaalsete tarbijateta on suvine 
sooja tarbevee tootmine majanduslikult ebamõistlik. Talvisel perioodil alandaks täiendav soojuse 
tarbimine soojuse hinda 1,7 €/MWh. Kokku on sooja tarbevee pidev soojuskoormus seega 26 kW, 
tippkoormusel 240 kW.  

See näitab, et sooja tarbevee tootmisel on tegemist ebaühtlase tarbimisega ning soojast tarbeveest 
tingitud soojuskoormuse tipud esinevad hommikuti enne tööd ning õhtuti pärast tööd ning ülejäänud 
ajast võib soojuskoormus olla puudulik.  

Sooja tarbevee tootmist ei ole võimalik alustada enne, kui tarbijad on teinud vajalikud investeeringud ja 
muudatused hoone soojussõlmes ja torustikus. Köetava hoone soojussõlme ja torustiku uuendamine, 
tasakaalustamine ja automatiseerimine tagavad: 

• parema hoonesisese sisekliima – ala- ja ülekütmise vältimine; 
• madalamad küttekulud – energiasäästlik ja automatiseeritud soojuse väljastamine; 
• sooja tarbevee kaugküttevõrgust tarbimise võimaluse. 
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On vägagi tõenäoline, et kõik Aakre küla potentsiaalsed tarbijad ei alusta soojussõlmede ja hoonesiseste 
torustike rekonstrueerimisega üheaegselt.  
 
Sooja tarbevee tootmine kaugküttega: 

• tõstab kasutatava katla soojuskoormust ja kasutegurit; 
• vähendab kaugküttesoojuse hinda tänu tarbimise suurenemisele;  
• tõstab hoonetes olevate korterite väärtust. 

 
Sooja tarbevee tootmise mõju soojuse tootmishindadele on esitatud järgmistes tabelites (Tabel 
3.12-3.13). Sooja tarbevee tarbimine alandaks soojuse edastushinda 1,2 €/MWh. 

Tabel 3.12. Torustiku põhinäitajad kõikide potentsiaalsete tarbijate liitumisel koos sooja tarbeveega 
Torustik POT POT+STV 
Soojuse tarbimine, MWh/a 371 371 
Lisanduv tarbimine, MWh/a 525 761 
Soojuse tarbimine kokku, MWh/a 906 1132 
Lisanduv soojusvõimsus, kW 445 685 
Kapitalikulu, €/MWh 12,7 10,1 
Kapitalikulu 50% toetusega, €/MWh 6,3 5,1 

* POT – potentsiaalsete tarbijatega, POT+STV – potentsiaalsete tarbijatega ja sooja tarbe veega 

 
Tabel 3.13. Kaugküttesoojuse tootmishind uute tootmisseadmete rajamisel (500 kW) 

Kütus Hakkpuit MSP Pellet LPG Põlevkiviõli 
Toetus 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 
Muutuvkulu, €/MWh 22,2 22,2 32,3 32,3 45,2 45,2 50,7 50,7 51,4 51,4 
Püsikulu, €/MWh 4,0 2,0 1,6 0,8 1,2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 
KOKKU, €/MWh 26,2 24,2 33,9 33,1 46,4 45,8 50,9 50,8 51,5 51,4 
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4. TÄIENDAVAD MÄRKUSED 

4.1. Paralleeltarbimine 

Paralleeltarbimiseks nimetatakse olukorda kaugküttevõrgus, kus kaugküttevõrgus olev tarbija tarbib 
soojust ka teistest lokaalsetest allikatest. 

Kaugkütteseaduse kohaselt: 
• Kaugküttepiirkonnas tohib võrguga ühendatud tarbijapaigaldist võrgust eraldada ja ehitatava 

või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamisel kasutada muud viisi kui kaugküte kohaliku 
omavalitsuse volikogu määratud tingimustel ja korras; 

• Kaugküttepiirkonnas võivad tarbijad lisaks kaugküttevõrgust saadavale soojusele tarbida ka 
kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud soojust. 

Kütusevabad taastuvad allikad on päikeseenergia ja sellest muundatud soojus, tuuleenergia ja sellest 
muundatud soojus, maasoojus ja sellest muundatud soojus, hoones kasutatud ja sealt (ventilatsiooni, 
kanalisatsiooni jms kaudu) eralduv soojus ja sellest muundatud soojus. 

Kaugkütteseaduse kohaselt saab järeldada, et soojuse tootmine ja paralleeltarbimine lokaalsete 
kateldega ja õhksoojuspumpadega ei ole üldjuhul kaugküttepiirkonnas lubatud. 

Paralleeltarbimise mõjud kaugküttepiirkonnas on järgmised: 
• Paralleeltarbimine vähendab kaugküttevõrgus müüdud soojuse mahtu ja tõstab kaugküttevõrgu 

tootja ja tarbija kulutusi soojusele; 
• Paralleeltarbimisega kasvab soojuse hind tarbijatele; 
• Paralleeltarbimine soojuspumpadega suurendab elektri tarbimist ja elektri tootmise 

ressursikulu; 
• Soojuse tootjal on kohustus tagada kaugküttevõrgu temperatuurigraafik ja vooluhulgad, kuid 

soojuse tarbimise vähenemisega suureneb kaugküttevõrgu soojuskadu; 
• Suurem soojuskadu põhjustab kütusekulu suurenemist ning primaarenergia raiskamist; 
• Lokaalkatelde paigaldamine suurendab majadevahelist õhusaastet. Kaugkütte eesmärk on 

vähendada õhusaastet ja hajutada heitmed suurema ala peale, et hoida saasteainete 
kontsentratsioon madalamal; 

• Kaugküttekatlamaja keskkonnaheitmete nõuded on rangemad ning kontrollitumad võrreldes 
lokaalsete kateldega. 

4.2. Keskkonnakaitse 

Hetkel on kaugküttevõrgus katelde installeeritud põletusseadmete võimsus alla 1 MW. Juhul, kui 
kaugküttevõrgu ettevõte planeerib rekonstrueerida katlaid, siis tuleb järgida uut keskmise võimsusega 
põletusseadmete direktiivi. Seda Aakre küla kaugküttevõrgus tõenäoliselt ei pea rakendama, kuna uute 
paigaldatavate katelde võimsus ei ületa 1 MW. 

25.11.2015 vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2193 ja 19.12.2017 
jõustunud Eesti Vabariigi määrus „Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest 
põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja 
heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid“ seab heitmete piirmäärad uute 1–50 MW sisendvõimsusega 
põletusseadmete heitmetele. Alates 2025. aastast hakkavad samad piirmäärad kehtima 5–50 MW ja 
alates 2030. aastast 1–5 MW sisendvõimsusega olemasolevate põletusseadmete heitmetele. Tuleb 
kontrollida, kas tänased katlad vastavad uutele normidele või tuleb need välja vahetada või rajada 
kulukad puhastusseadmed aastaks 2030, mil hakkavad kehtima uued karmid heite piirväärtused ka 
olemasolevatele seadmetele 1–5 MW kütuse sisendvõimsusega põletusseadmetele (Tabel 4.1). Uute 
katelde rajamisel peale 20.12.2018 tuleb järgida direktiivi nõudeid. 
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Tabel 4.1. Heite piirväärtused olemasolevate keskmise suurusega põletusseadmetele al 20.12.2018 
Saasteaine 
 

Tahke  
biomass 

Muu 
tahkekütus 

Vedel- 
kütus 

Vedel- 
kütus 

Maagaas 

Võimsus, MW 1–5 5–50 1–5 5–50 1–5 5–50 1–5 5–50 1–5 5–50 
SO2, mg/Nm3 200 200 1100 400 350 350 - - - - 
NOx, mg/Nm3 650 650 650 650 650 650 200 200 250 250 
Tolm, mg/Nm3 50 30 50 30 50 30 - - - - 

Tabelis on toodud suitsugaaside puhastamise tehnoloogiad, mida uutele ja olemasolevatele kateldele 
saab piirmäärade saavutamiseks rakendada (Tabel 4.2). 

Tabel 4.2. Suitsugaaside puhastusseadmed 
Suitsugaasi tahketest osakestest (PM) 
puhastamine 

Lämmastikoksiidide (NOx) vähendamine 

1. Multitsüklon 
Suuremate tahkete osakeste eemaldamiseks, 
150–500 mg/m3, 500 °C. 
2. Kottfilter 
Tahked osakesed suitsugaasis 10–50 mg/m3. 
Temperatuur alla 180 °C. 
3. Elektrifilter 
Efektiivsus kuni 99,9%, temperatuur alla 300 °C, 
kallis. 
4. Suitsugaaside pesur 
Tahkete osakeste osakaal 50–100 mg/m3, suitsu-
gaaside töötemperatuur 70–80 °C. 

1. Low-NOx põletid 
Seadme efektiivsus võib ulatuda kuni 74%. 
2. Mitmeastmeline põletamine 
Sõltub katla konstruktsioonist, kas on võimalik 
suunata põlemisõhku eraldi resti alla, resti peale 
ja enne suitsukäiku. 
3. Katalüütiline redutseerimine 
Temperatuur 300–400 °C ja emissioon väheneb 
selle tulemusel 80–90%. 
4. Mittekatalüütiline redutseerimine 
Viiakse läbi suitsugaasi ammoniaagi või 
karbamiidi pritsimisega temperatuuripiirkonnas 
950–1100 °C. 
5. Absorber 
NOx eraldamiseks rakendatakse aktiivsütt. 
6. Adsorber 
Adsorberis rakendatakse suitsugaaside NOx 
gaasidest puhastamiseks vett. 

Vääveloksiidide (SO2) vähendamine  
1. Märgpuhastus 
Põhineb kustutamata lubja (CaO) ja kustutatud 
lubja (Ca(OH)2) seguga suitsugaaside töötlemisel. 
2. Kuivpuhastus skraberiga 
Kasutatakse CaO ja vee segu, mida pihustatakse 
eraldi suitsugaaside pesurisse, kus toimub SO2 
sidumine. Kuivpuhastusel seotakse kuni 70% 
vääveldioksiidist. 
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5. KOKKUVÕTE 

5.1. Aakre küla kaugküttevõrk 

Aakre küla kaugküttevõrku haldab hetkel Elva vallavalitsus. Kaugküttevõrku on ühendatud 3 kohalikule 
omavalitsusele kuuluvat hoonet. Kaugküttevõrgu katlamajas on kaks katelt: õlikatel Wolf MK-1-260, 
mille võimsus on 260 kW ja õlikatel Kiviõli-80 võimsusega 800 kW. Aastast 2003 on käitatud ainult 
katelt Wolf MK-1-260. Möödunud kütteperioodi lõpust alates ei ole katlamajas töötavat katelt, 
kuna olemasolevad katlad on amortiseerunud ehk tulevaks kütteperioodiks on vaja soetada uus 
konteinerkatlamaja. 

Aakre küla kaugküttevõrgu soojuse müügihind ilma käibemaksuta on 68,6 €/MWh. Aakre küla 
kaugküttevõrgu soojuse hind oli 2017. aastal odavam teistest alla 1000 MWh/a müügimahuga 
põlevkiviõlikatlaga toodetavatest kaugküttesoojuse hindadest (Joonis 2.12). Eesti kaugküttevõrkude 
kaalutud keskmine soojuse hind alla 1000 MWh/a võrgupiirkondades on 56 €/MWh, seega on Aakre 
küla soojuse hind Eesti keskmisest kallim. Soovitatav on kooskõlastada soojuse piirhind 
Konkurentsiametiga. 

Järgnevalt on toodud Aakre küla kaugküttevõrguga seotud näitajad:  

• Kaugküttevõrgu viimase kuue kütteperioodi soojusenergia aastane toodang 365 MWh/a; 

• Aakre küla tarbijate soojusenergia tarbimine normaalaastal on 282 MWh/a; 

• Kaugküttevõrgus olevate hoonete keskmine soojustarve 135 kWh/m2; 

• Kaugküttevõrgu arvutuslik tipukoormus 180 kW;  

• Kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu 19%, absoluutne arvutuslik normaalaasta soojuskadu 

83 MWh/a; 

• Kaugküttevõrgu normaalaasta soojusvõrgu erikoormus 1,0 kW/m, tarbimistihedus 

1,6 MWh/m, kusjuures Eesti keskmine tarbimistihedus ilma sooja tarbevee tootmiseta on 

2,1 MWh/m; 

• Kaugküttevõrgu pikkus 283 m, võrk koosneb täielikult eelisoleeritud Ecoflex Twin torudest.  

 

5.2. Järeldused 

Aakre küla soojusmajanduse arengukava koostades selgus, et praegu puudub kaugküttevõrgu 
katlamajas töökorras katel, mistõttu tuleb eelseisvaks kütteperioodiks soetada uus katel. Uue 
katlamaja või lokaalse tootmisseadme soetamisel tuleb teha kindlaks, kas potentsiaalsed 
tarbijad – Aakre küla kaugküttevõrgu potentsiaalseteks tarbijateks on Mõisa tee 3, 5, 7, 9, 11 
ning Pargi tee 1 ja 2 – on huvitatud kaugküttega liitumisest või mitte. Potentsiaalsete tarbijate 
liitmisel oleks võimalik kasvatada kaugküttevõrgu soojustarbimist 535 MWh/a ja 270 kW võrra. 
Kaugküttevõrgu tippkoormus oleks sellisel juhul 445 kW, tarbimistihedus kasvaks 3,8 MWh/m-ni ning 
erikoormus 2,0 kW/m-ni. 

Olemasoleva kaugküttevõrgu rekonstrueerimise kulu on hinnanguliselt 62 000 €. Rekonstrueerimise 
tagajärjel väheneks soojuskadu hinnanguliselt 27 MWh/a. 50% toetuse korral oleks soojuse edastuse 
hind 6,3 €/MWh. Potentsiaalsete tarbijate kaugküttevõrguga liitmise maksumus koos olemasoleva 
soojusvõrgu rekonstrueerimisega on 153 300 €, mis 50% KIK-i toetuse korral oleks soojuse 
edastushind samuti 6,3 €/MWh võrra. Seega potentsiaalseid tarbijad on võimalik liita selliselt, et 
soojuse edastushind ei muutu. Soojuse hind tuleb madalam, kui olemasolev soojusvõrk rekonstrueerida 
koos uute tarbijate liitmisega, sest ühtse investeeringuga tuleb torustiku jooksva meetri hind odavam 
kui eraldi ehitades. Käesoleva aruande koostamisel jõuti järeldusele, et Aakre küla kaugküttevõrk on 
jätkusuutlik ning sellega on võimalik jätkata juhul, kui soetakse uus konteinerkatlamaja.  
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Kõigi uute tootmisvõimsuste rajamisel ja olemasolevate väljavahetamisel tuleb soojusettevõtjal järgida 
majandus- ja kommunikatsiooniministri määrust 21.06.2011 nr 47 „Soojuse ostmise konkursi 
korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika”. 2019. aastal toetatakse nii lokaalküttele 
üleminekut kui ka kaugküttevõrgu torustike ja katlamaja rekonstrueerimist. Struktuuritoetust 
antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energia-
tõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning 
tegevuste „Soojusmajanduse arengukava koostamine”, „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse 
vahetus” ja „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” tulemuste saavutamiseks. 
Meetme eesmärgiks on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse 
arvelt. 

5.3. Ettepanekud 

Järgnevalt on välja toodud käesoleva soojusmajanduse arengukava koostajate ettepanekud Aakre küla 
kaugküttevõrgu parendamiseks ning soojusmajanduse arendamiseks: 

• Uueks kütteperioodiks tuleb soetada uus katel/konteinerkatlamaja. 
• Teha kindlaks, kas käesolevas arengukavas toodud lokaalsete küttelahendustega potentsiaalsed 

tarbijad oleksid huvitatud nendele kuuluvate hoonete liitumisest Aakre küla kaugküttevõrguga.  
• Huvi korral ehitada välja soojusvõrk tarbijateni kasutades selleks KIK-i toetust: 

o Potentsiaalsete tarbijate liitmine ja uue hakkpuidukatlamaja (500 kW) kogumaksumus 
on 390 800 €, millest 50% ulatuses ehk 195 400 € on võimalik saada toetust KIK-ilt. 

Kui potentsiaalsetel tarbijatel ei ole huvi kunagi kaugküttevõrguga liituda, (st kaugküttevõrgu 
soojusvõimsus ei kasva ja puudub vajadus investeerida võimsamasse katlasse), siis tuleks edasistes 
tegevustes lähtuda Tabelis 5.1 toodud lahendustest. Tabelis 5.1 on kajastatud võimalikke lahendusi, 
mida saaks rakendada Aakre küla kaugküttevõrgu edasise toimimise jaoks. Lahendused on järjestatud 
soojuse tootmishinna järgi.  

Tabel 5.1. Kaugkütte soojusenergia tootmishind uute tootmisseadmete rajamisel 
 Lahendus Maksumus, 

€** 
Tootmishind,  

€/MWh 
Edastushind,  

€/MWh 
Kokku,  

€/MWh 
1.1. 200 kW hakkpuidukatlamaja 47 500 28,3 6,3 34,6 
1.2. 100 kW hakkpuidukatel, 200 kW 

läbivooluga LPG-katel 
28 500 30,5 6,3 36,8 

1.3. Suurema võimsusega 
maasoojuspump mitmele hoonele 

50 000 34,7 6,3 41,0 

1.4. Hoonepõhine väiksema võimsusega 
maasoojuspump 

10 000* 42,6 0 42,6 

1.5. 100 kW hakkpuidukatel, 200 kW 
LPG-katel 

26 000 36,5 6,3 42,8 

*  Hoone kohta.  
** Toetusega omafinantseering. 
Märkus: Arvutuslik tootmishind võib erineda, kui seadmed soetatakse hankega, mis tingib odavama soetushinna läbi konkurentsi. 

Juhul, kui Aakre küla potentsiaalsed tarbijad on nõus liituma kaugküttevõrguga, siis alaneb 
kaugküttevõrgu soojuse hind ning soovitatav on jätkata ainult katel-lahendustega. Tabelis 5.2 on 
esitatud ka lahendused, mille korral esialgu ilma potentsiaalsete tarbijateta soetataks 200 kW 
hakkpuidukatlamaja ning hiljem potentsiaalsete tarbijate kaugküttevõrguga liitumisel 
soetataks lisaks ka 500 kW LPG-katel. Tabelis on esitatud sarnaselt Tabel 1-le baaskoormusele 
vastava katla võimsusega (300 kW) lahendused. 
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Tabel 5.2. Kaugkütte soojusenergia tootmishind uute tootmisseadmete rajamisel 
 Lahendus Maksumus, 

€* 
Tootmishind,  

€/MWh 
Edastushind,  

€/MWh 
Kokku,  

€/MWh 
2.1. 500 kW hakkpuidukatlamaja 195 400 28,5 6,3 34,8 
2.2 200 kW hakkpuidukatel ja 500 kW 

läbivooluga LPG-katel 
132 900 31,8 6,3 38,1 

2.3. 300 kW hakkpuidukatel ja 500 kW 
läbivooluga LPG katel 

155 400 33,0 6,3 39,3 

2.4. 300 kW hakkpuidukatel ja 500 kW 
LPG-katel 

152 900 33,0 6,3 39,3 

2.5. 200 kW hakkpuidukatel ja 500 kW 
LPG-katel 

130 400 42,1 6,3 48,4 

* Toetusega omafinantseering. 
Märkus: Arvutuslik tootmishind võib erineda, kui seadmed soetatakse hankega, mis tingib odavama soetushinna läbi konkurentsi. 

Olemasolevate tarbijate talvisel perioodil sooja tarbevee tarbimine alandaks soojuse hinda 1,7 €/MWh. 
Tabel 5.3 on eelneva tabeli (Tabel 5.2) edasiarendus ehk hinnatud on ka sooja tarbevee tootmise mõju 
soojuse hinnale. Sooja tarbevee tarbimine alandaks soojuse edastushinda 1,2 €/MWh. 
 

Tabel 5.3. Kaugkütte soojusenergia tootmishind koos sooja tarbevee tootmisega 
 Lahendus Maksumus, 

€* 
Tootmishind,  

€/MWh 
Edastushind,  

€/MWh 
Kokku,  

€/MWh 
3.1. 500 kW hakkpuidukatlamaja 195 400 27,2 5,1 32,3 
3.2. 300 kW hakkpuidukatel ja 500 kW 

läbivooluga LPG-katel 
155 400 32,8 5,1 37,9 

3.3. 200 kW hakkpuidukatel ja 500 kW 
läbivooluga LPG-katel 

132 900 34,3 5,1 39,4 

3.4. 300 kW hakkpuidukatel ja 500 kW 
LPG-katel 

152 900 35,2 5,1 40,3 

3.5. 200 kW hakkpuidukatel ja 500 kW 
LPG-katel 

130 400 43,1 5,1 48,2 

* Toetusega omafinantseering. 
Märkus: Arvutuslik tootmishind võib erineda, kui seadmed soetada hankega, mis tingib odavama soetushinna läbi konkurentsi. 

Tänapäevase katlamaja soojuse tootmise süsteem peaks koosnema tahkekütusel 
baaskoormuskatlast ning vedel- või gaaskütusel reserv- ja tippkoormuskatlast, et tõsta 
tarbijatele kaugkütteteenuse pakkumise varustuskindlust. Iseseisev hakkpuidukatlamaja on 
toetuste tõttu kõige odavam lahendus, kuid sellisel juhul puudub varustuskindlus. Iseseisva 200 kW 
hakkpuidukatlamaja soetamine enne uue kütmisperioodi algust jätab võimaluse uute potentsiaalsete 
tarbijate kaugküttevõrku lisamiseks tulevikus, uute tarbijate liitumisel tuleb tarbimisvajaduse 
katmiseks soetada ka 500 kW LPG-tippkoormuskatel.  

Kui potentsiaalsed tarbijad ei soovi liituda kaugküttevõrguga, siis on soovitatav lähtuda Tabelis 1 
toodud lahendustest 1.2. ja 1.5., et tagada varustuskindlus. Täiendavalt lähtuda Tabelis 1 esitatud 
lahendusest 1.4, kui kaugküttevõrgule soojustootjat ei leita, potentsiaalseid tarbijaid ei ole ning 
võetakse vastu otsus kaugküte lõpetada. 
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5.4. Tegevuskava 

Tabelites 5.4–5.6 on esitatud Aakre küla soojusmajanduse soovituslikud tegevused nii vallavalitsusele, 
soojusvõrgu esindajale kui ka elanikele. 

Tabel 5.4. Aakre küla soojusmajanduse soovituslik tegevuskava vallavalitsusele 
 Tegevus Vastutaja Aeg 
1. Soetada uus konteinerkatlamaja või asendada kaugküttevõrk lokaal-

küttega. 
Vallavalitsus 2019 

2. Vallavalitsusepoolne soojusmajanduse arengukava tutvustamine 
korteriühistutele ja Aakre küla elanikele. 

Vallavalitsus 2019 

3. Korraldada koosolek potentsiaalsetele tarbijatele, et uurida, kas uued 
tarbijad oleksid huvitatud kaugküttevõrguga liitumisest. 

Vallavalitsus 2019 

4. Tellida vallale kuuluvatele hoonetele energiaauditite koostamine. Vallavalitsus 2020 
5. Uuendada valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2021-2029. Vallavalitsus 2021 
6. Pidada silmas, et alates aastast 2021 peavad kõik rajatavad hooned 

olema liginullenergia lahendusega. 
Vallavalitsus 2021 

7. Uuendada valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2029-2039. Vallavalitsus 2029 
 

Tabel 5.5. Aakre küla soojusmajanduse soovituslik tegevuskava soojusvõrgu esindajale 
 Tegevus Vastutaja Aeg 
1. Soetada uus konteinerkatlamaja või asendada kaugküttevõrk lokaal-

küttega. 
Soojus-
ettevõte 

2019 

2. Soojusettevõtjal teha kindlaks, kas käesolevas arengukavas toodud 
lokaalsete küttelahendustega hoonete omanikud oleksid huvitatud 
kaugküttevõrguga liitumisest. Huvi korral ehitada välja soojusvõrk 
tarbijateni kasutades KIK-i toetust. 

Soojus-
ettevõte 

2019 

3. Olemasoleva kaugküttevõrgu eluiga on läbi. Alustada kaugküttevõrgu 
rekonstrueerimist lõikudel, kus on kõige suuremad soojuskaod, kui 
varasemalt ei ole kaugküttevõrku rekonstrueeritud. 

Soojus-
ettevõte 

2030 

 
Tabel 5.6. Aakre küla soojusmajanduse soovituslik tegevuskava elanikele 

 Tegevus Vastutaja Aeg 
1. Kohtuda kohaliku omavalitsuse esindajatega, et pidada läbirääkimisi 

kaugküttevõrgu laiendamises. 
Elanikud 2019 

2. Tellida hoonetele energiaauditid, et saada teada suurimad soojuskadudega 
kohad. 

Elanikud 2020 

3. Tarbijatel tuleb hooneid renoveerida nii, et need vastaksid hoonete energia-
tõhususe miinimumnõuetele ning vähendaksid hoonete kulu küttele. 

Elanikud 2020 
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LISAD 

Lisa 1. Potentsiaalsete tarbijate kaugküttevõrk 

Tabel. Potentsiaalsete tarbijate kaugküttevõrk 

Lõik 
L, 
m 

DN, 
mm 

V, 
m3/h 

N, 
kW 

dkW, 
kW 

Q, 
MWh 

LHD, 
MWh/m 

qs , 
MWh 

R, 
Pa/m 

KM-RM 56 63 1,8 52 330 108,3 1,9 12 4 
KM-SÕLM 3 109 63 4,3 1223 259 171,2 1,6 23 17 
SÕLM3 - VÕIMLA 52 32 0,7 21 91 29,2 0,6 8 15 
SÕLM3 - KOOLIMAJA 66 50 3,6 102 138 142,0 2,2 13 42 
KM-S2 104 63 9,5 270 112 535,2 5,1 22 74 
S2-S3 25 40 2,7 77 73 152,9 6,1 5 75 

S3-T4 19 32 1,3 38 74 76,3 4,0 3 43 
S3-T5 45 32 1,4 39 73 76,6 1,7 7 42 

S2-S4 12 63 6,8 193 189 382,3 31,9 3 53 
S4-T6 25 25 0,5 14 51 27,4 1,1 4 25 

S4-S5 21 63 6,3 179 203 354,9 16,9 5 41 
S4-S6 54 63 2,9 84 298 165,0 3,1 12 9 

S6-T7 6 40 1,5 42 108 82,5 13,7 1 32 
S6-T8 22 40 1,5 42 108 82,5 3,7 4 26 

S4-S7 47 50 3,3 95 144 189,9 4,0 9 35 
S7-T9 23 32 1,4 41 71 108,4 4,7 4 48 
S7-T10 33 32 1,9 54 58 81,5 2,5 5 77 

KOKKU 719  15,6 445 700 2766  140  
Märkus: L – pikkus, DN – läbimõõt, V – vooluhulk, N – võimsus, dkW – võimsusvaru dT=25 korral, Q – tarbimine, LHD – 
tarbimistihedus, qs – soojuskadu, R - eritakistus 
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Lisa 2. Aakre küla soojusvõrgu plaan 

 


