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Sissejuhatus

Käesolev töö on teostatud Vaivara Vallavalitsuse tellimusel eesmärgiga koostada valla
soojusmajanduse arengukava perspektiiviga kuni aastani 2025. Töö keskendub vallas olevate
kaugküttesüsteemide praeguse olukorra ja nende edasise arengu võimaluste analüüsile.
Töös vaadeldakse kaugküttesüsteeme tervikuna, s.t käsitletakse nii soojuse tootmist katlamajades
kui soojuse edastamist võrkudes ja soojuse tarbijate olukorda. Soojuse tootmise tõhustamise ja
odavamaks muutmise eesmärgil vaadeldakse võimalusi puiduhakke kasutamiseks ning soojuse ja
elektri koostootmise kasutuselevõtuks. Lühidalt käsitletakse ka soojuspumpade ja päikeseenergia
kasutusvõimalusi.
Soojusvõrkude osas analüüsitakse praegust olukorda ja võrkude täieliku rekonstrueerimise mõju
soojuskadudele. Hinnatakse Olgina ja Narva kaugküttevõrkude ühendamise majanduslikku
otstarbekust.
Antakse ülevaade kaugküttesoojuse tarbijatest ja hinnatakse võimalikku soojuse kokkuhoidu
hoonete säästumeetmete teostamisel. Hinnangu aluseks on seni elamutes läbi viidud
energiaauditite tulemused.
Töö on teostatud Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudis. Töös kasutati andmeid
Vaivara vallavalitsuselt, ettevõtetelt KA VAIKO AS, SW Energia OÜ ja AS Narva Soojusvõrk
ning varem elamutes teostatud energiaauditite aruannetest.
Autorid tänavad Vaivara vallavalitsuse, KA VAIKO AS, AS Narva Soojusvõrk ja SW Energia
OÜ töötajaid hea koostöö eest.
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 1 Lühiülevaade Vaivara vallast

Vaivara vald asub Ida-Viru maakonnas. Vaivara on Eesti kõige idapoolsem vald pindalaga
397,97 m2 (12% maakonna territooriumist). Vald piirneb põhjas Soome lahega, idas Narva ja
Narva-Jõesuu linna, Narva jõe ja Narva veehoidlaga, lõunas Illuka vallaga, läänes Sillamäe linna
ning Toila vallaga.

Joonis 1.1. Vaivara valla geograafiline asend
Valla haldusterritooriumil paikneb 20 asulat, sh 18 küla. Valla keskus paikneb Sinimäe alevikus
(372 elanikku), kuid suurim asula on Olgina alevik (523), kuhu elanike koondumist on
mõjutanud ka aleviku Narva linna lähedane asukoht – Olgina asub Narvast 5 km kaugusel.
Vaivara valda on registreeritud 01.01.2015. a. seisuga 1767 inimest. Rahvaarv on viimase 14
aastaga (2000. aastal oli rahvaarv Statistikaameti andmetel 1618 in) tõusnud üle 150 inimese
võrra.

Allikas: Statistikaamet

Joonis 1.2. Vaivara valla rahvastikutihedus
Valla arengukavas (2015–2020) märgitakse, et Vaivara valla rahvastiku soolis-vanuseline
koosseis on Eesti Vabariigi omaga võrreldes jätkusuutmatum. Suureks riskiks on noorte inimeste
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vähesus ning ka seenioride sh. üle 75-aastaste naiste, ebaproportsionaalselt suur esindatus.
Rahvastiku vanuselisest koosseisust tulenevalt läheb 10 aasta pärast pensionile arvestatav hulk
valla tööealisest elanikkonnast. Tõdetakse, et noorte suhteliselt tagasihoidlik osakaal rahvastikus
on suureks riskiks rahvastiku loomulikuks taastootmiseks Vaivara vallas ning samuti eelnevast
tulenevalt Eesti normiga võrreldes suuremale koormusele sotsiaalhoolekande sektoris.
Lisaks on elanike väljaränne alates 2006. aastast olnud koguarvestuses suurem sisserändest.
Rändeintensiivsus on Vaivara vallas kõrgem nii Eesti kui ka Ida-Viru maakonna keskmistest
näitajatest.
Demograafiline tööturusurveindeks näitab, et Vaivara valla tööturult vanuse tõttu lahkujaid on
potentsiaalsetest sisenejatest rohkem. 2006. aastast on tööturusurveindeksi kahanemine
kiirenenud. Töötusega seotud keskmised näitajad on Eesti keskmisega võrreldes halvemad.
Kuna Vaivara vald asub Kirde-Eesti põlevkivimaardla põhjaservas, on põhiline tootmistegevus
vallas seotud põlevkiviga – põlevkivi kaevandamine Narva põlevkivikarjäärides ning
elektrienergia tootmine põlevkivi baasil töötavas Eesti Elektrijaamas.
Valla territooriumil tegutseb kokku u 70 ettevõtet (sh FIEd). Vaatamata soodsale asukohale
linnade läheduses ja vabade maade olemasolule on väikeettevõtlus arenenud nõrgalt ning
tegutsevad talud on põhiliselt hobitalud. Statistikaameti andmetel on Vaivara vallas viimase viie
aasta jooksul asutatud keskmiselt 3,4 ettevõtet aastas, kusjuures ettevõtete asutamine on pigem
langustrendis. Tööpuudus suhteliselt kõrgel tasemel, viimastel aastatel on see siiski oluliselt
langenud.
Vaivara vallas asub neli tiheasustusega asulat – Olgina, Sinimäe, Vaivara ja Soldina, milles
suurema osa elamispinnast moodustavad mitmekorruselised kortermajad. Erandiks on Vaivara
küla, kus mitmepereelamute osakaal on suhteliselt väike. Elamumajanduse areng sõltub kogu
valla perspektiivist ja elanikkonna maksujõulisusest. Kui areneb üldine majanduselu, areneb
samaaegselt ka elamumajandus.
Valla arengukavas on välja toodud, et eluasemepoliitikas lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

• tagada kogu haldusterritooriumil kvaliteetsete kommunaalteenuste (sh
soojusvarustus) kättesaadavus;

• luua soodsad tingimused individuaalehituse arenguks: soodsalt kruntide jagamist
perspektiivikatesse piirkondadesse, kommunikatsioonivõrkude väljaehitamist.

Kaubandus-, tööstus- ja osalt ka elamuehituse arengusuundadega seoses tuuakse valla
arengukavas esile võimalus suunata piirkonnas hoogustuvat arendustegevust valla
territooriumile, kuna piirnevas Narva linnas on see geograafilise piiratuse ja kõrgest
täisehitusprotsendist tulenevalt raskendatud. Seetõttu peetakse valla üheks potentsiaalselt
perspektiivseks arenduseks Narva Futura arenduspiirkond, mis hõlmab u 800 ha ala, mis piirneb
Narva linnaga, Narvat ja Narva-Jõesuud ühendava maanteega, Peeterristi ja Kudruküla ühendava
maanteega ning Narva maanteega. Samas märgitakse, et sellise kompleksse infrastruktuuri
väljaarendamine on mahukas ja olulisi investeeringuid nõudev tegevus, millisteks Vaivara valla
omavahenditest ei piisa.
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 2 Vaivara valla kaugküttesüsteemide kirjeldus

Vaivara vallas on ainult kahes asulas – Olginas ja Sinimäel – olemas tsentraliseeritud
soojavarustussüsteem (kaugküte), mis sisaldab katlamaju, soojusvõrke ja majasiseseid süsteeme.
Väikese elanikearvuga asulates, kus on enamjaolt eramajad, on iga maja jaoks individuaalsed
küttesüsteemid ning need kuuluvad eramajade omanikele.
Nii Olgina kui Sinimäe katlamajad ja soojusvõrgud kuuluvad kommunaalettevõttele KA Vaiko
AS, kuid alates 01.09.2014 on sõlmitud rendileping SW Energia OÜ-ga 12 aastaks.
Järgnevalt on esitatud SW Energiale kaugküttevõrkude ja katlamajade rendile andmise lepingu
olulisemad punktid.
Lepingu periood: 01.09.2014 kuni 31.08.2026.
Lepingu objekt: Rendileandja annab ja rentnik võtab rendile tervikvara:

• Olgina alevikus, aadressil Männiku 1a asuva katlamaja koos katlamajaga seotud võrguga;
• Sinimäe alevikus aadressil Aia 3a asuva katlamaja koos katlamajaga seotud võrguga.

Rentnik kasutab vara võrgupiirkonnas asuvate tarbijate soojusenergiaga varustamiseks ja
soojusenergia efektiivseks tootmiseks.
Rendileandja kohustus: kooskõlastada rentniku poolt renditavasse varasse tehtavad
investeeringud, kui need on vajalikud rentniku lepingujärgseks vara kasutamiseks.
Rentnik kohustub:

• Lepingu kehtivuse ajal tagama lepingu vara rentimise kaudu Olgina ja Sinimäe alevike
füüsiliste ja juriidiliste isikute varustamise soojusenergia ja sooja tarbeveega;

• kasutama renditud vara heaperemehelikult ja ainult vastavalt sihtotstarbele ja mitte
andma vara allrendile ilma rendileandja nõusolekuta;

• tasuma kõik vara ja selle kasutamisega seotud kulutused, maksud ja tasud;
• viima lepingu Sinimäe ja Olgina katlamajad hiljemalt 31.12.2016. a. üle biokütustele

(hakkepuit, soojuspumbad vmt.);
• kooskõlastama kirjalikult eelnevalt rendileandjaga renditud varasse tehtavad

investeeringud.
Ümberehituste ja parenduste osas on lepingus fikseeritud, et rentnikul on õigus lepingus
sätestatud kohustuste täitmise tagamiseks teostada omal kulul ja vahenditega lepingu objekti
koosseisu kuuluvate katlamajade ümberehitusi ja võrkude osalist asendamist;
Lepingukohane varade üleandmise-vastuvõtmise akt on toodud Lisas 3.

 2.1 Tootmisvõimsuste (katlamajade) ja soojusvõrkude kirjeldus

Olgina ja Sinimäe soojusvõrkudes põhikütusena kasutatakse maagaasi ning reservkütusena
põlevkiviõli. Põhiseadmete tehnilised andmed on järgmised.
Olgina katlamaja soojavarustussüsteem
Katlamaja on varustatud kahe Kiviõli-80 (nominaalvõimsus 1 MW) tüüpi ja ühe VIESSMANN
VITOPLEX 100 tüüpi (nominaalvõimsus 1,2 MW) kuumavee katlaga.
Katlad on varustatud automaatpõletitega:

1) Rootsi firmalt BENTONE, põleti mark TG-180-2 (gaasipõleti katlal Kiviõli-80);
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2) põleti FBR FNDP 1200/2 (masuudipõleti katlal Kiviõli-80);
3) põleti ECOFLAM BLU 1400PR MD (gaasipõleti katlal VIESSMANN);
4) põleti Baltur.

Kõikide katelde töö toimub täielikult automaatrežiimis. Soojuskoormuse reguleerimine toimub
automaatselt välisõhu temperatuuri järgi. Tänapäeval piisab VIESSMANN katla võimsusest,
kasutatav kütus on maagaas. VIESSMANN VITOPLEX 100 paigaldatud 2005. aastal.
Reservkütuseks on põlevkiviõli, mahuti asub katlamajas eraldi ruumis.

Sinimäe katlamaja soojusvarustussüsteem
Katlamaja on varustatud kahe kuumaveekatlaga:

1) Kiviõli-80 (nominaalvõimsus 1 MW), mis on varustatud firma ECOFLAM
kahekütuselise automaatpõletiga MULTIFLAM 120 PR MD ja

2) VITOPLEX 100 (nominaalvõimsus 1,2 MW) firmalt VIESSMANN, mis on varustatud
Rootsi firma BENTONE BG 700 automaatse gaasipõletiga. Paigaldatud 2001. aastal.

Katlamajas on maa-alune pumpadega varustatud vedelkütuse mahuti 25 m3. Katlamaja töö on
täielikult automatiseeritud mõlema kütuseliigi puhul. Katel Kiviõli-80 on tavaliselt reservis.
Katlamaja on varustatud soojusarvestiga. Põhikütuseks on maagaas.

Kaugküttevõrgu ringluspumpade tehnilised andmed (tüüp, võimsus, arendatav surve, vee kulu):
SINIMÄE
KOLMEX
Tüüp: AL-1065/2
Võimsus: 4 kW
Vee kulu: ~10 l/s
LOWARA
Tüüp: FCE50-160/40
Võimsus: 4 kW
Vee kulu: 15,5–36 m3/h

OLGINA
LOWARA
Tüüp: FCE50-200/75
Võimsus: 7 kW
Vee kulu: 34,9–52,0 m3/h
KOLMEKS
Tüüp: L-80A/2
Võimsus: 4 kW
Vee kulu: 2,9–79 m3/h

Kaugküttevõrgu lisavee ettevalmistamise seadmete tüüp ja tehnilised andmed:
SINIMÄE
Veepehmendusseadme MINI BOY KL 4 (juhtventiiliga ERIE seeria 541 D19)
Üldandmed:
Toorvee rõhk  1,4 kuni 8,3 baari
Elektriühendused  220 V, 50 Hz
Vee temperatuur  max 35 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur  max 40°C
Seadme jõudlus  16 °dH*m3

Soola kulu regenereerimiseks  0,96 kg/reg
Soola varu paagis 10 kg

OLGINA
Veetöötlusseadmed kontrolleriga GE700logix

Olgina ja Sinimäe soojusvõrgud on maa-alused soojusvõrgud.
Olgina soojusvõrgu kogupikkus on 709 m, rekonstrueeritud on 559 m (79%) soojusvõrku,
rekonstrueerimisel on maa-aluses kanalis kulgevaid vanu lõike asendatud eelisoleeritud
torudega. Vanu maa-aluseid lõike on jäänud 150 m (21%).
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Sinimäe soojusvõrgu summaarne pikkus on 912 m. Sinimäe soojusvõrgus on rekonstrueeritud
647 m (71%) soojusvõrku, rekonstrueerimisel on maa-aluses kanalis kulgevaid vanu lõike
asendatud eelisoleeritud torudega. Vanu maa-aluseid lõike on jäänud 265 m (29%).
Soojusvõrkude soojusisolatsiooni seisukorra ja tehniliste näitajate põhjalik analüüs on toodud
järgnevates peatükkides.
Järgnevalt on toodud ülevaade Olgina soojusvõrkude soojustoodangust ja tegelikest
soojuskoormustest. Andmed on esitatud aastate lõikes ja normaliseeritud kujul.
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Joonis 2.1. Olgina soojusvõrgu tegeliku soojuskoormuse ja soojuskadude graafik
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Joonis 2.2. Olgina soojusvõrgu tegeliku soojuskoormuse ja soojuskadude kestusgraafik
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Joonis 2.3. Olgina soojusvõrgu reaalne ja normaliseeritud soojuse väljastus ning tarbimine
aastate lõikes

Kuigi tarbijate arv Olgina kaugküttevõrgus viimastel aastatel ei ole muutunud, on märgata
soojuse tarbimise vähenemise tendentsi.
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Joonis 2.4. Olgina soojusvõrgu reaalne soojuse tarbimine kuude lõikes
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Joonis 2.5. Olgina soojusvõrgu normaliseeritud soojuse tarbimine kuude lõikes
Olgina soojusvõrgu suurim soojuskoormus võib ulatuda 1,1 MW-ni. Olgina soojusvõrk töötab
kogu kütteperioodi jooksul. Suvisel ajal annab katlamaja ainult sooja tarbevett eraldi jooksva
toru kaudu katlamaja lähedal asuvasse sauna.
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Viimasel, 2014. aastal katlamaja soojuse toodang oli summaarselt 1942 MWh soojust,
kaugküttevõrku läks 1809 MWh ja otse sauna 133 MWh. Tarbitud soojuse kogus oli 1602 MWh
millest saun sai eraldi torustiku kaudu katlamajast 133 MWh ning kaugküttevõrgu soojuskadu oli
340 MWh, ehk 18,8%. Viimaste aastate jooksul on märgata soojuskadude vähenemist tänu
suuremahulistele rekonstrueerimistöödele. Samuti on normaliseeritud tarbimise graafikult
viimaste aastate kohta märgata tarbimise vähenemise tendentsi, nähtavasti tarbijad lülitavad
sügisel oma küttesüsteemid hiljem sisse ja kevadel varem välja.
Järgnevalt on toodud ülevaade Sinimäe soojusvõrkude soojustoodangust ja tegelikest
soojuskoormustest. Andmed on esitatud aastate lõikes ja normaliseeritud kujul.
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Joonis 2.6. Sinimäe soojusvõrgu tegeliku soojuskoormuse ja soojuskadude graafik
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Joonis 2.7. Sinimäe soojusvõrgu tegeliku soojuskoormuse ja soojuskadude kestusgraafik
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Joonis 2.8. Sinimäe soojusvõrgu reaalne ja normaliseeritud soojuse väljastus ja tarbimine aastate
lõikes

Sinimäe kaugküttevõrgu tarbimine alates 2012. aastast on suurenenud seoses hooldekodu
(Lastekodu 2) ja koolihoone (Kesk 1) lisandumisega. Kooli jaoks oli see pärast tulekahjujärgset
renoveerimist taasühendamine, kuid endisest oluliselt väiksema soojuskoormusega.
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Joonis 2.9. Sinimäe soojusvõrgu reaalne soojuse tarbimine kuude lõikes
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Joonis 2.10. Sinimäe soojusvõrgu normaliseeritud soojuse tarbimine kuude lõikes

Sinimäe kaugküttevõrgu suurim soojuskoormus võib ulatuda 0,9–1,0 MW-ni. Viimasel, 2014.
aastal Sinimäe katlamaja väljastas summaarselt 2123 MWh soojust. Tarbitud soojuse kogus oli
1657 MWh ning võrgu soojuskadu 466 MWh, ehk 21,9%. Alates 2007. aastast on märgata
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soojuskadude olulist vähenemist tänu suuremahulistele rekonstrueerimistöödele. Samuti on
normaliseeritud tarbimise graafikult viimaste aastate kohta märgata tarbimise vähenemise
tendentsi, nähtavasti tarbijad lülitavad sügisel oma küttesüsteemid hiljem sisse ja kevadel varem
välja.

 2.2 Kaugkütte tarbijate kirjeldus

KA Vaiko AS Olgina katlamaja varustab soojusega 11 hoonet: 7 elamut (Narva mnt 3, 5, 7, 9,11,
14 ja 17), lasteaeda (Narva mnt 8), huvikeskust (Narva mnt 12) ja sauna (Männiku 1) ning firma
Tego Remont OÜ hoonet (Narva mnt 12). Hoonete kogu köetav kubatuur on 28.33 tuh m3. Sooja
tarbeveega varustatakse ainult sauna, ülejäänud hoonete sooja tarbeveega tsentraalset varustamist
katlamajast ei toimu.
Sinimäel asuv KA Vaiko AS katlamaja varustab soojusega 12 hoonet: 8 elamut (Aia tn 1 ja 3;
Uus tn 2, 4 ja 6; Pargi tn 3 ja 5; Roheline tn 12), vallamaja (Pargi tn 2), kooli (Kesk tn 1),
raamatukogu ja muuseumi (vastavalt Roheline tn 16 ja 19C) ning kahes elamus (Aia tn 1, Uus tn
6) asuvaid bürooruume. Sooja tarbeveega varustatakse 8 hoonet: Aia 1, uus 4 ja 6, Pargi 2, 3 ja 5,
Roheline 19B ning kuni oktoobrini 2012 ja taas alates novembrist 2014 koolimaja (Kesk 1).

Tabel 2.1. Kaugküttesoojuse tarbimine Olgina ja Sinimäe asulates, MWh
Olgina

Aadress 2012 2013 2014
Keskmine
2012-14

Narva mnt. 3 – Elamu 254,8 231,0 205,8 230,5
Narva mnt. 5 – Elamu 267,0 253,4 229,5 250,0
Narva mnt. 7 – Elamu 180,0 152,6 137,3 156,6
Narva mnt. 8 – Lasteaed 94,1 72,4 70,3 78,9
Narva mnt. 9 – Elamu 192,7 168,6 151,9 171,1
Narva mnt. 11– Elamu 306,1 273,3 245,7 275,0
Narva mnt. 12 – Huvikeskus 117,6 97,1 98,8 104,5
Narva mnt. 14 – Elamu 8,1 2,2 0,0 3,5
Narva mnt. 17 – Elamu 283,5 246,5 237,2 255,7
Narva mnt 12 – Ettevõte 46,5 38,2 37,4 40,7
Männiku 1 – Saun 209,0 181,8 187,6 192,8
KOKKU Olgina 1959,4 1716,9 1601,6 1759,3
sh soe tarbevesi 149,0 129,3 133,3 137,2

Sinimäe
Аia 1 – Elamu-büroohoone 136,4 124,0 115,2 125,2
Аia 3 – Elamu 223,0 211,5 199,3 211,3
Uus 2 – Elamu 192,2 165,9 177,6 178,6
Uus 4 – Elamu 152,7 135,1 119,4 135,7
Uus 6 – Elamu-büroohoone 152,8 140,0 141,7 144,8
Pargi 2 – Vallamaja 85,8 73,4 86,2 81,8
Pargi 3 – Elamu 140,6 130,1 130,0 133,6
Pargi 5 – Elamu 158,9 152,2 150,4 153,9
Roheline 12 – Elamu 29,5 27,7 23,6 27,0
Roheline 16 – Raamatukogu 41,0 41,1 38,1 40,0
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Roheline 19C – Muuseum 22,4 31,3 26,9 26,9
Kesk 1 – Kool 210,5 0,0 16,9 75,8
Lastekodu 2 – Hoolekandeküla 27,9 349,4 448,6 275,3
KOKKU Sinimäe 1573,7 1581,7 1673,9 1609,8
sh soe tarbevesi 329,7 331,6 463,8 375,0
KOKKU Olgina ja Sinimäe 3533,1 3298,6 3275,4 3369,1
sh soe tarbevesi 478,8 460,9 597,1 512,3

Olgina võrgus võrreldes 2012. aastaga soojatarbijate osas olulisi muudatusi ei ole. Hoone
remondi tõttu on kaugküttest ajutiselt lahti ühendatud elamu aadressil Narva mnt 14. Sooja
tarbeveega varustatakse endiselt ainult sauna (aastane tarbimine u 135 MWh). Ülejäänud
hoonetes tsentraalset soojaveevarustust ei ole. Olgina kõikidel tarbijatel on soojusvahetiga
sõlmed välja arvatud Narva mnt 14, Männiku 3 ja Männiku 1, kus on välja ehitatud
segamissõlmed.
Sinimäe võrgus on samuti võrreldes aastaga 2012 alles kõik soojatarbijad. Ainuke sisuline
muutus on seotud koolihoonega. Alates novembrist 2014 on koolihoone (Kesk 1) taas ühendatud
kaugküttega tagamaks soojusenergiaga varustuskindlust. Kooli soojusvarustuse olukord on siiski
muutunud, kuna soojatarbe enamuse katab nüüd lokaalne maa–vesi tüüpi soojuspump, ainult
puudujääv soojusenergia saadakse kaugküttest. Soe tarbevesi toodetakse suuremas osas maakütte
baasil. Elektriboilereid kasutatakse sööklas toidu valmistamiseks, kuna selleks on vajalik kõrgem
temperatuur kui maaküttebaasil toodetav soe vesi võimaldaks saavutada. Talvisel tipukoormusel,
kui maaküttest ei jätku, kasutatakse kaugküttest saadavat lisasoojust. Võrreldes varasema
olukorraga – 2012. a 210 MWh on koolihoone soojustarbimine kaugküttest olnud väga väike:
2013. a 0 MWh (ühendus puudus), 2014 17 MWh, 2015 prognoos 20 MWh. Kooli soojuse
mõõtesõlm asub katlamaja hoones, trassikadu jääb tarbija kanda.
Sooja tarbeveega varustatakse Sinimäe võrgus Aia 1, Uus 4 ja 6, Pargi 2, 3 ja 5, Roheline 19,
Lastekodu 2. Kokku on sooja tarbevee hinnanguline tarbimine Sinimäe võrgus ca 30 MWh/kuus.
Sinimäe kõikidel tarbijatel on soojusvahetiga sõlmed.
Perioodil 2013–2015 on kaugküttega liitunud (novembris 2014 taasliitunud) ainult koolihoone.
Praeguse hinnangu kohaselt uusi potentsiaalseid kaugküttesoojuse tarbijaid Olgina ja Sinimäe
võrgupiirkonnas ei ole.

 2.3 Soojuskoormuse muutuse prognoosimisest lähiaastateks
Kaugkütte soojuskoormuse arengut tulevikus võib hüppeliselt mõjutada uute tarbijate
lisandumine ja ka võimalik tarbijate lahkumine kaugküttesüsteemist. Järk-järgulist alandavat
mõju avaldavad soojuskoormusele tarbijate juures teostatud energiasäästumeetmed – nt hoonete
täiendav soojustamine ja küttesüsteemide korrastamine.
Vastavalt vallavalitsusest ja KA Vaiko AS-st saadud infole uute kaugküttetarbijate lisandumist
lähiaastatel ei ole alust prognoosida, kuna vastavaid plaane pole vallavalitsusele esitatud. Samuti
pole ette näha olemasolevate tarbijate lahkumist kaugküttest. Seega avaldavad soojuskoormuse
muutumisele mõju tarbijate juures teostatud meetmed soojuse tarbimise tõhustamiseks.
Põhiliselt 2011. aastal on kaheksas elamus teostatud energiaauditid, mille käigus on elamutele
väljastatud ka energiatarbimise taset kajastavad energiamärgised. Energiamärgise saanud elamud
kuuluvad kaalutud energiakasutusteguri (KEK) väärtusest (kWh/(m2 a)) tulenevalt valdavalt E
klassi, mis on allpool Eestis kehtestatud KEK-skaala keskmist väärtust, s.o skaala keskmisest
suurema energiakasutusega. Seega on olemas oluline potentsiaal hoonete energiakulu, eriti
soojuse tarbimise, vähendamiseks. Selles osas on soovitusi antud ka energiaauditite aruannetes.
Auditites välja pakutud tööd hoonete energiatarbimise vähendamiseks on jaotatud kolme paketti,
lähtudes seejuures tööde mahust ja maksumusest. Kokkuhoiumeetmed kõigis pakettides
puudutavad järgmiseid hoone osasid ja tehnosüsteeme:

• katus;
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• seinad;
• aknad;
• kelder;
• küttesüsteem;
• ventilatsioon.

Kokkuvõtlik analüüs auditites välja pakutud kokkuhoiumeetmete kavandatud tulemustest on
esitatud järgnevas tabelis.

Tabel 2.2. Kokkuvõte energiaauditites pakutud energiasäästu meetmete tulemustest
Meetmete pakett

Näitaja
1 2 3

Meetmete erimaksumus elamu netopinna kohta, €/m2 35 60 95
Energia erisääst aastas, kWh/(m2 a) 35 60 85
Potentsiaalne soojuse sääst elamutes, MWh/a

Olginas
Sinimäel

Kokku

375
305
680

645
525

1170

913
744

1657
Märkus: Tabelis esitatud potentsiaalne soojuse aastane sääst on arvutatud juhuks, kui kõigis vastava piirkonna
elamutes teostatakse kõik vastava paketi säästumeetmed.

Kommentaarina tabeli juurde tuleb lisada, et käesoleval ajal ja lähitulevikus saab reaalselt
teostatavateks meetmeteks lugeda ainult pakett 1 meetmeid ja neidki suudetakse suure
tõenäosusega realiseerida vaid osaliselt ja järk-järgult. Seetõttu tarbimise olulist vähenemist
säästumeetmete tõttu lähiaastatel pole ette näha.
Auditites pakutud meetmete erimaksumus säästetava energiahulga kohta jääb piiridesse 0,9 – 1,2
€/kWh. Auditites esitatud meetmete tasuvusajad (lihtne tasuvusaeg) olid põhiliselt vahemikus 7 –
25 aastat. Seejuures tuleb kõigi majandusnäitajate juures arvestada, et auditid viidi läbi põhiliselt
2011. aastal, praeguseks on tõusnud nii materjalide ja seadmete kui ka töö hinnad. Samuti on
tõusnud säästetava energia (soojus, elekter) hind.

 2.4 Soojuse hind ja selle reguleerimine

 2.4.1 Soojuse hinna tase ja selle muutumine
KA Vaiko AS poolt müüdava soojuse hind on viimase viie aasta jooksul aasta keskmisena
tõusnud 21,8%.

Tabel 2.3. Olgina ja Sinimäe kaugküttesoojuse aasta keskmine käibemaksuta hind, €/MWh
2010 2011 2012 2013 2014
61,24 65,60 74,96 75,00 74,56

2015. a jooksul (kuni septembrini) müüdi soojust valemi alusel arvutatud piirhinnaga 76,38
€/MWh. Soojuse hinda kõige enam mõjutavaks teguriks on olnud kütuse – maagaasi – hind.
Seetõttu järgib müüdava soojuse hind ostetava maagaasi hinna muutumist (vt Joonis 2.11).
Soojuse hinda küllaltki oluliselt alandada (aasta keskmisena 4.9%) oli võimalik 2009. aastal, kui
eelnevalt oli vastavalt alanenud maagaasi hind. Järgnevatel aastatel on soojuse hind küll kuude
lõikes teatud määral kõikunud, kuid aasta keskmisena on hinnatõus olnud pidev, nt 2012. aastal
isegi 14.3% (võrreldes 2011. a keskmisega). Kuna 2015. aastal on maagaasi hind oluliselt
langenud, siis kehtestati alates oktoobrist uueks müügihinnaks 59,23 €/MWh, mis on ka uueks
valemi alusel arvutatud piirhinnaks.
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Joonis 2.11. Maagaasi ja soojuse hindade areng Olginas ja Sinimäel 2010–2014
Käesoleval ajal toodetakse Olgina ja Sinimäe katlamajades soojust maagaasist, see tingib ka
suhteliselt kõrge soojuse hinna taseme, kui võrrelda seda Konkurentsiameti poolt kinnitatud
kaugküttesoojuse piirhindade üldise tasemega Eestis. Seisuga 13. oktoober 2015 jäid kinnitatud
piirhinnad vahemikku 33,54 – 87,84 €/MWh (käibemaksuta). Madalaimat piirhinda (33,54
€/MWh Narva Soojusvõrgus) tuleb lugeda erandlikuks, kuna tegemist on suures elektri ja
soojuse koostootmisjaamas (Balti Elektrijaam) põlevkivist toodetud soojusega. Katlamajades
toodetava soojuse madalaimad hinnad algavad tasemest 45 – 50 €/MWh. Sellistes katlamajades
on kütuseks reeglina kas turvas või puiduhake.

 2.4.2 Kütuste hindade prognoosidest
Soojuse hinna muutumine tulevikus sõltub kõige rohkem tootmiseks kasutatava kütuse hinna
muutumisest. Kütuste hindade prognoosimine on väga komplitseeritud ülesanne, mille
lahendamine sõltub paljudest teguritest. Seejuures on mitmete, eriti poliitiliste ja
majanduspoliitiliste mõjude ettenägemine ning arvesse võtmine raskendatud ja sageli ka võimatu
ülesanne. Reeglina sõltuvad kõigi rahvusvaheliselt kaubeldavate kütuste hinnad nafta hinnast
maailmaturul. Selline mõju kehtib otseselt ka maagaasi hinna, kuid kaudsemalt ka kohalike
kütuste hindade kohta.
Joonisel (Joonis 2.12) on esitatud maagaasis ja puiduhakkes sisalduva energia (primaarenergia)
hinna muutumine Eestis alates 2011. aastast (arvutused Statistikaameti andmete alusel).

Joonis 2.12. Maagaasi ja puiduhakke hindade areng Eestis 2011–2015



20

EL kolme peadirektoraadi (Energia; Kliimameetmed; Liikuvus ja Transport) algatusel
regulaarselt koostatavates energia- ja kliimaalastes viimastes stsenaariumides (PRIMES mudel)
on praegusel ajal (esitatud septembris 2015) kasutusel prognoosid, mille kohaselt EL
imporditava maagaasi hind (reaalhindades) tõuseb ajavahemikul 2015 – 2030 2,3–2,7% aastas.
Samal ajal nähakse operatiivsemalt koostatavates Maailmapanga hinnaprognoosides maagaasi
hinda Euroopas 2025. aastaks tõusvana USA dollari (USD) nominaalvääringus keskmiselt 1,5%
aastas, kuid USD reaalväärtuses püsivana 2015. a tasemel1. Seega, konkreetse
investeerimisotsuse eel ei ole otstarbekas piirduda kohaliku soojusvarustuse kavandamisel ühe
prognoosiga, vaid arenguvariantides tuleks kindlasti kasutada mitut kütuse hinna prognoosi.
Tuleb silmas pidada, et kütuste hindade tasemele avaldab mõju ka maksustamine. Reeglina on
fossiilkütused maksustatud kütuseaktsiisiga. Seetõttu mõjutab maagaasi lõpphinda (ostuhinda
tarbija juures) küllaltki oluliselt ja üha suuremal määral aktsiisiga maksustamine. Kui maagaasi
hinda rahvusvahelisel kütuseturul on raske prognoosida, siis aktsiisimäärad Eestis on
lähiaastateks fikseeritud. Vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele on
maagaasi aktsiisimäär (€/tuh m3):

 kuni 31.12.2015 – 28,14;
 alates 01.01.2016 – 33,77;
 alates 01.01.2017 – 40,52.

Olgina ja Sinimäe katlamajades on reservkütusena kasutatud põlevkiviõli. Vastavalt seadusele on
põlevkivikütteõli aktsiisimäära kasv veelgi kiirem kui maagaasil (€/t):

 kuni 31.12.2015 – 15,01;
 alates 01.01.2016 – 57,00.

Lisaks tuleb soojuse hinna prognoosimisel ja põletatavate kütuste vahel valiku tegemisel arvesse
võtta ka viimaste keskkonnamõju, mis kajastub soojuse hinnas keskkonnatasude kaudu.
Keskkonnatasude üheks komponendiks on saastetasu kahjulike ainete välisõhku viimise eest.
Keskkonnatasude seaduse kohaselt makstavate välisõhu saastetasude määrad ajavahemikus
2012 – 2015 on esitatud järgnevas tabelis.

Tabel 2.4. Saastetasud heitmete viimise eest välisõhku
Saasteaine 2012 2013 2014 2015
Vääveldioksiid (SO2) 66,21 86,08 111,90 145,46
Süsinikoksiid (CO) 5,78 6,35 6,99 7,70
Tahked osakesed 66,53 86,47 112,42 146,16
Lämmastikoksiidid 91,90 101,10 111,20 122,32
Lenduvad orgaanilised ühendid 91,90 101,10 111,20 122,32
Raskmetallid ja nende ühendid 1240,00 1252,00 1265,00 1278,00
Süsinikdioksiid (CO2) 2,00 2,00 2,00 2,00

Kuna praegu kehtivas keskkonnatasude seaduses on viimased tasumäärad kehtestatud sõnastuses
„alates 2015. aasta 1. jaanuarist“, siis see tähendab, et määrade kehtivuse lõpptähtaega pole
seatud ja need kehtivad samas suuruses ka 2016. aastal ning edaspidi kuni seaduses uute määrade
kehtestamiseni.
Jaanuaris 2015 esitas keskkonnaminister Vabariigi Valitsuse istungile keskkonnatasude seaduse
eelnõu, millega kavandati sätestada tasumäärad kümneks aastaks ette, seejuures uued tasumäärad
kavatseti kehtestada aastateks 2017–2025. Mitmetel põhjustel jäi vastav seaduseelnõu vastu
võtmata ja keskkonnatasude muutmiseks tuleb esitada uus seaduseelnõu. Seetõttu ei ole
otstarbekas arengukavas kasutada aegunud eelnõus esitatud kavandatavaid tasumäärasid. Siiski
tuleb silmas pidada, et keskkonnatasude (sh õhuheitmete saastetasu) määrasid on kavas oluliselt
suurendada, seejuures tõstetakse ka seni stabiilsena säilitatud saastetasumäära CO2 heitmise eest

1 World Bank, Development Prospects Group. Key commodity prices and indices. Price Forecasts. 20 July 2015.
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õhku.

 2.4.3 Soojuse hinna regulatsioonist Eestis
Vastavalt kaugkütteseadusele on kohalikul omavalitsusel oma haldusterritooriumi piires õigus
määrata kaugküttepiirkond. Kaugküttepiirkonnas tohib tarbijapaigaldiste varustamiseks
soojusega kasutada vaid kaugkütet (v.a isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei
kasutanud kaugkütet), mistõttu ei ole tarbijal võimalik valida alternatiivset kütteviisi. Seega on
soojusettevõtja seal monopoolses seisundis. Tulenevalt monopolidele hinnapiirangute
kehtestamise seadusest on kaugkütteseaduse üle järelevalve teostamise ja soojusettevõtjate poolt
müüdava soojuse piirhindade kooskõlastamise õigused ja kohustused üksnes Konkurentsiametil.
Müüdava soojuse piirhinnad kooskõlastatakse kaugkütte võrgupiirkondade kaupa. Praegusel ajal
kooskõlastab Konkurentsiamet kaugküttesoojuse piirhindu üle 120 võrgupiirkonna jaoks.
Soojusettevõtjate majanduslik toimetulek ja efektiivsus sõltuvad eelkõige nende
võrgupiirkondade müügimahust, kasutatavast kütuseliigist, tehnilisest efektiivsusest (soojuse
tootmise kasutegurist ja trassikaost) ning ettevõtja võimekusest teostada investeeringuid
kaugkütte efektiivsemaks muutmiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Vastavalt kaugkütteseaduse § 9 lõikele 1 peab Konkurentsiametiga kooskõlastama müüdava
soojuse piirhinna igale võrgupiirkonnale eraldi soojusettevõtja, kes:

• müüb soojust tarbijatele;
• müüb soojust võrguettevõtjale edasimüügiks tarbijatele;
• toodab soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis.

Konkurentsiamet teeb soojuse piirhindade kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul alates
nõuetekohase hinnataotluses esitamisest. Eriti keeruka või töömahuka kooskõlastamistaotluse
korral võib Konkurentsiamet menetlemistähtaega pikendada 90 päevani. Soojusettevõtja peab
avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt üks kuu enne selle kehtima
hakkamist.
Vastavalt kaugkütteseaduse §9 lõikele 4 võivad soojusettevõtjad müüa soojust hinnaga, mis ei
ületa Konkurentsiametiga kooskõlastatud piirhinda.
Viimastel aastatel on hakanud mõnede hinnakomponentide, nt kütuste (eriti maagaasi ja
põlevkiviõli) hinnad suhteliselt kiiresti tõusma. Selline kütuste hinnatõus ei sõltu
soojusettevõtjast, kuid toodetava soojuse hinda tuleb vastavalt muuta, siis on vastavalt
kaugkütteseaduse §9 lõikele 10 võimalik soojusettevõtjal taotleda Konkurentsiametilt
kooskõlastamise kiirendamiseks hinnavalemi kooskõlastamist ja seda kuni kolmeks aastaks.
Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema
tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel. Konkurentsiamet loeb
sellisteks teguriteks soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste (eelkõige vedelkütus ja maagaas)
hindu.
Ettevõtte taotluse alusel kooskõlastab Konkurentsiamet hinnavalemi. Kooskõlastatud
hinnavalemi alusel arvutab ettevõte konkreetse soojuse piirhinna ja esitab selle
Konkurentsiametile kooskõlastamiseks. Ettevõttele arvutatakse ning kooskõlastatakse
konkreetne soojuse piirhind, mis kehtib kuni kütuse hinna muutumiseni. Seejuures on ettevõte
kohustatud kütuse ostmisel lähtuma headest äritavadest, turusituatsioonist ning ostma seda
võimalikult soodsa hinnaga.
Soojuse hinna perioodiks loetakse 12 kuulist ajavahemikku, alates hetkest, mil ettevõttele
kooskõlastati valemi alusel soojuse hind. Hinnaperioodi arvestus toimub kalendrikuude kaupa
ning algab kooskõlastamisele järgnevast kalendrikuust. Kui kütuse hind muutub hinnaperioodi
keskel ja ei ole vastavuses hetkel kehtiva kütuse hinnaga, teostatakse 12 kuu möödumisel
müüdava soojuse hinna korrektsioon järgnevaks aastaseks perioodiks, võttes aluseks eelneva 12
kuu tegeliku kütuse hinna ja realiseeritud soojusenergia mahu. Hinnaperioodi kestel hinnavalemi
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komponendiks olevat korrektsiooni ümber ei arvutata.
Konkurentsiamet kooskõlastab hinnavalemi üldjuhul alljärgneval kujul:

 €/MWhonkorrektsio
Q

ioonkompensats
Q

hindk
Q
kuludhind

soojussoojus

kütuskütus

soojus
uus 


 ,

kus:
hinduus  uus valemipõhine soojuse piirhind (€/MWh);
kulud  Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud kulud v.a vedelkütus ja maagaas

(püsikulud, kapitali kulu, ärikasum, muud muutuvkulud, ostetav soojus,
kulud tahkekütusele jt kulud);

kkütus  kütuse kogus (vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele);
hindkütus  kütuse uus hind (teisendatuna kütteväärtusele, milline oli aluseks Kon-

kurentsiameti kooskõlastuses);
Qsoojus  müüdava soojuse kogus (vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele);
kompensatsioon  ettevõttele makstav kompensatsioon seoses kütuse hinna tõusuga (riigi,

kohaliku omavalitsuse jne poolt);
korrektsioon  soojuse piirhinna muutus tulenevalt valemis arvestatud kütuse hinna ja

tegelikult kujunenud kütuse hinna vahest. Tegurit “korrektsioon” ei ar-
vutata aasta jooksul vaid korrektsioon viiakse sisse peale 12 kuulise pe-
rioodi möödumist peale uue kütuse hinna rakendumist soojusettevõtjale
(kuid mitte varem hinnavalemi kooskõlastamisest) ja see kehtib järgne-
vaks 12 kuuks. Kui ettevõte ei esita hinnaperioodi keskel toimunud kü-
tuse hinna kallinemisel Konkurentsiametile taotlust uue soojuse piir-
hinna kooskõlastamiseks valemi alusel, ei kuulu sellest tulenev vähem-
laekumine kompenseerimisele hinnaperioodi lõpul.

Konkurentsiamet näeb ette ka võimaluse, et ettevõte võib esitada kooskõlastamiseks ka enda
poolt koostatud hinnavalemi.
Kuna võimalik on ka soojuse hinna komponentide odavnemine, siis tulenevalt kaugkütteseaduse
§9 lõikest 91 on ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis
mõjutavad soojuse hinda tarbijale, ja esitama Konkurentsiametile soojuse uue hinna
kooskõlastamise taotluse hiljemalt 30 päeva jooksul arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib
vähendada soojuse hinda tarbijale enam kui 5 protsendi võrra.
Lisaks soojuse hinna riikliku reguleerimise majanduslikele aspektidele tuleb rõhutada ka paari
tehnilist nõuet, millega tuleb kaugküttesoojuse hinna kalkuleerimisel, kuid ka kaugkütte üldise
arendamise juures, arvestada.
Esiteks – soojuse kaod torustikus (nn trassikaod). Nimelt võtab Konkurentsiamet soojuse hinna
kooskõlastamisel küll aluseks trassikao tegelikud näitajad, kuid need ei tohi olla kõrgemad
vastavas metoodikas (punkt 5.2) toodud tehnilistest nõuetest. Trassikadude tehnilised nõuded
aastate lõikes on järgmised:

 2015. aastal mitte üle 17%;
 2016. aastal mitte üle 16%;
 alates 2017. aastast mitte üle 15%.

Teiseks – kasutegur soojuse tootmisel. Soojuse hinna kooskõlastamisel võetakse soojuse
tootmise kasuteguri arvestuse aluseks eelnevate perioodide tegelikud näitajad, kuid need ei või
olla madalamad Konkurentsiameti metoodika punktis (punkt 5.4) toodud tehnilistest nõuetest:

 soojuse tootmisel gaasist mitte alla 90%, uutel seadmetel mitte alla 92%;
 soojuse tootmisel vedelkütusest mitte alla 85%, uutel seadmetel mitte alla 90%;
 soojuse tootmisel tahkekütusest mitte alla 80%, uutel seadmetel mitte alla 85%.



23

Seejuures loetakse nimetatud metoodika tähenduses uueks seadmeks seadet, mis on soetatud alates
1995. aasta 1. jaanuarist ja mille kasuliku tehnilise eluea pikendamiseks ning efektiivsuse säilitami-
seks ei ole vajalik teostada olulises mahus (maksumuses) remonttöid. Toetudes eksperthinnangule
loetakse:

 soojuse tootmisel gaasikateldega uuteks seadmed kasuliku elueaga 17–25 aastat;
 soojuse tootmisel vedelkütustega uuteks seadmed kasuliku elueaga 14–20 aastat;
 soojuse tootmisel puidust ja turbast uuteks seadmed kasuliku elueaga 16–21 aastat (kui

tegemist on restkoldega veekuumutuskatlaga.

 2.4.4 Soojuse hinna riiklikust reguleerimisest Vaivara vallas
Olgina ja Sinimäe kaugküttesoojusele kehtestati Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud piirhind
esimest korda alates 2014. aasta jaanuarist.
Nii Olgina kui Sinimäe asulas tegeleb kaugküttesoojuse tootmise ja jaotamisega AS KA Vaiko
(registrikood 10830458). AS KA Vaiko põhitegevuseks on soojusenergia tootmine ja müük. AS
KA Vaiko aktsiad kuuluvad 100% Vaivara vallale. Juulis 2013 esitas AS KA Vaiko
Konkurentsiametile taotluse Vaivaras (Olgina ja Sinimäe piirkonnad) kaugküttesoojuse
hinnavalemi ja selle alusel arvutatud soojuse piirhinna kooskõlastamiseks. Seejuures esitati ka
Vaivara Vallavalitsuse poolt 28.08.2013 väljastatud tõend (nr 6.1-18/1233-1), mille kohaselt oli
Vaivara Vallavalitsus nõus soojuse ühtse piirhinna kehtestamisega Olgina ja Sinimäe
võrgupiirkonnale (OSVP). Pärast andmete täpsustamist esitas AS KA Vaiko 11. detsembril 2013
Konkurentsiametile nõuetekohase taotluse OSVP hinnavalemi ja müüdava soojuse piirhinna
74,01 €/MWh kooskõlastamiseks, kusjuures sooviti hinnavalemi kooskõlastamist kolmeks
aastaks ehk kehtivusega kuni 03.12.2016.
Konkurentsiameti otsusega (7.1-3/13-111; 13.12.2013) kooskõlastati Olgina ja Sinimäe võrgu-
piirkonnale piirhinna valem:

hindsoojus = 21,239 + 0,13807 x hindgaas (€/MWh).

Lähtudes tollal kehtinud maagaasi sisseostuhinnast (382,18 €/tuh m3) kooskõlastas Konkurentsi-
amet OSVP hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhinnaks 74,01 €/MWh. Alates 01.11.2014
on eeltoodud hinnavalemi alusel arvutatud OSVP piirhinnaks 76,38 €/MWh.
SW Energia, kellele on alates 1.09.2014 antud rendile Olgina ja Sinimäe kaugkütte katlamajad ja
-võrgud, on teatanud kavatsusest kehtestada uus piirhind oktoobris 20152.

2 Vastavalt SW Energia teatele 14. oktoobrist 2015 kehtestati uueks hinnaks (alates 01.10.2015) 59,23 €/MWh
(käibemaksuta).
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 3 Vaivara valla kaugküttevõrkude põhinäitajad ja efektiivsus

 3.1 Kaugkütte soojusvõrkude põhinäitajad, efektiivsus, soojuskadude analüüs

Põhiline suurus, mille järgi saab hinnata kaugküttevõrgu efektiivsust on soojuskaotegur qksj.
Soojuskaotegur näitab, milline osa kaugküttevõrku väljastatud soojusest ei jõudnud tarbijateni.
Soojuskaotegur ei sõltu mitte ainult soojusisolatsiooni efektiivsusest vaid on määratud nelja
näitajaga:

 üldine soojusläbikandetegur Kü, W/(m2 K) (iseloomustab soojusisolatsiooni efektiivsust);
 torude eripind A/L, m2/m (iseloomustab kaugküttevõrgu torude keskmist läbimõõtu);
 temperatuuri integraal ∫θdτ, oCh, (iseloomustab soojuskandja temperatuuritaset sõltuvalt

aastakeskmisest välisõhu temperatuurist);
 soojuse väljastuse ja kaugküttevõrgu pikkuse suhe, ehk võrgu eriväljastus Q/L, MWh/m

(iseloomustab soojusväljastuse tihedust).
Soojusvõrgu soojuskaotegur on järgmine:
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kus
Qksj – soojusvõrgu jaotussoojuskadu aasta jooksul, MWh;
Q – soojusvõrku aasta jooksul antud soojushulk, MWh;
A – torude välispindala, m2;
L – torude pikkus, m.

Nagu näha, soojusvõrgu soojuskaotegur on seda suurem, mida suurem on üldine
soojusläbikandetegur, torude eripind, temperatuuriintegraal ja mida väiksem on eriväljastus.
Üldine hinnanguline soojusläbikandetegur on järgmine:
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Kaugküttevõrgu üldise soojusläbikandeteguri võib arvutada, teades kaugküttevõrgu
konstruktsiooni ja kasutatud soojusisolatsioonmaterjale, või hinnata tema suurust soojuskao
mõõtmistest. Antud töös on üldine soojusläbikandetegur leitud teades soojuskadu, mis on saadud
aasta jooksul kaugküttevõrku väljastatud ja tarbijate saadud soojushulkade vahena. Algandmed
reaalselt kaugküttevõrku väljastatud ja tarbijate poolt saadud soojushulkade kohta on saadud
soojustootja käest, samuti on teada reaalsed soojuskandja ja välisõhu temperatuurid. Tarbijate
juures kasutatavate soojusmõõturite suhteline viga nominaalkoormusel võib olla piirides ±3% ja
mõõtmispiirkonna alguses ±5%. Sama täpsus on ka kaugküttevõrku väljastatava soojushulga
mõõtmisel.
Temperatuuriintegraal ∫θdτ, ehk soojuskandja keskmise temperatuuri ja väliskeskkonna
temperatuuri erinevuste kestus aastas on Olgina soojusvõrgus 4,453·105 oCh ja Sinimäe
soojusvõrgus 6,155·105 oCh. Olgina soojusvõrk töötab ainult kütteperioodil, suvisel ajal ei tööta,
sooja tarbevett võrku ei anta, kuid katlamaja töötab ja valmistab sooja vett (6–11 MWh/kuus)
sauna jaoks mida antakse eraldi otseliini kaudu sauna. Sinimäe soojusvõrk töötab ka suvisel ajal,
antakse sooja tarbevett. Soojuskandja temperatuurirežiim on 95/70 oC (90...95/65...70 oC).
Olgina võrgus kütteperioodil hoitakse pealevoolu vee temperatuuri konstantsena 90...95 oC ja
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tagasivoolu vee temperatuuri 65...70 oC. Sinimäe soojusvõrgus võrgus kütteperioodil hoitakse
pealevoolu vee temperatuuri konstantsena 90...95oC ja tagasivoolu vee temperatuuri 65...70 oC ja
suvisel perioodil kui valmistatakse sooja tarbevett, on pealevoolu vee temperatuur ~80...85 oC ja
tagastuv ~55...60 oC.
Soojusvõrgu keskmine diameeter leitakse järgmiselt:




2
/ LAd a , m (3.3)

Kaugküttevõrkude (soojusvõrkude) soojuskadude analüüsimisel soojuskaotegur qksj jaotatakse
kaheks teguriks: üldiseks soojusläbikandeteguriks ja jaotusteguriks. Jaotustegur on järgmine:
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Jaotustegur väljendab võrgu potentsiaali omada teatud suhtelist jaotuskadu. Mida väiksem on
jaotustegur, seda väiksem on soojuskaotegur. Üldine soojusläbikandetegur on proportsionaalsus
konstant, mis väljendab soojuskadude vähendamise võimalust soojusisolatsiooni efektiivsuse
tõstmisega.
Joonis 3.1 kujutab erinevate Eesti kaugküttevõrkude üldiseid soojusläbikandetegurid sõltuvalt
võrgu keskmisest diameetrist. Alumine joon on maa-aluse eelisoleeritud toru arvutuslik
soojusläbikandetegur, mida võib tänapäeval pidada parimaks võimalikuks näitajaks. Võrdluseks
on toodud ka Rootsi tüüpiliste kaugküttevõrkude soojusläbikandeteguri väärtus.
Olgina praeguse olemasoleva kaugküttevõrgu üldine soojusläbikandetegur on viimaste aastate
andmete alusel oluliselt vähenenud tänu rekonstrueerimistöödele: 2007. aastal oli see näitaja
3,6 W/(m2 K) aga 2014. aastaks oli see vähenenud 1,72 korda olles 2,096 W/(m2 K). Võrgu
keskmine diameeter on dk = 82 mm ning üldiselt torude üledimensiooneritus ei ole probleemiks.
Olemasoleva võrgu üldine soojusläbikandetegur on ~2,2 korda suurem kui oleks sama keskmise
diameetriga kaasaegsel eelisoleeritud torudest võrgul (0,951 W/(m2 K)). Küllalt kõrget võrgu
üldist soojusläbikandetegurit võivad põhjustada veel rekonstrueerimata lõigud, mille
soojusisolatsioon on halvas seisundis, toru alt ripub ja pealt on kokkupaakunud ning vesi
sattudes maaalustesse kanalitesse niisutab soojusisolatsiooni või isegi uputab torusid.
Täielikult rekonstrueeritud soojusisolatsiooniga kaugküttevõrgu üldine soojusläbikandetegur on
1,37 W/(m2 K).
Kaugküttevõrgu ühe jooksva meetri soojuskadu tuleb olemasolevas võrgus keskmiselt
0,49 MWh/m ja rekonstrueeritud võrgus – 0,31 MWh/m aastas, seega soojuskadu väheneb ~1,6
korda. Joonis 3.1 esitab Olgina kaugküttevõrgu soojusläbikandetegurite ja keskmiste diameetrite
väärtused praegusel ajal ja pärast võrgu täielikku rekonstrueerimist.
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Joonis 3.1. Soojusläbikandetegurid Olgina võrgus (enne ja pärast täielikku rekonstrueerimist)
ning teistes Eesti ja Rootsi kaugküttevõrkudes

Sinimäe soojusvõrgus rekonstrueerimistööde tulemusena võrgu torude üldine
soojusläbikandetegur vähenes oluliselt juba alates 2007. aastast ja on olnud vahemikus 1,4–1,5
W/(m2K). Võrgu keskmine diameeter on dk = 89 mm. Olemasoleva võrgu soojusläbikandetegur
on ~1,6 korda suurem kui oleks sama keskmise diameetriga kaasaegsel eelisoleeritud torudest
võrgul (0,95 W/(m2 K)).
Kuna Sinimäe soojusvõrk asub kõrgendikul, siis soojusvõrgu vanad osad nähtavasti ei “upu“
ning soojusisolatsioon ei saa nii niiskeks ja ei tõsta võrgu torude üldist soojusläbikandetegurit nii
suurel määral kui Olgina võrgus.
Rekonstrueeritud soojusisolatsiooniga kaugküttevõrgu üldine soojusläbikandetegur on
1,15 W/(m2 K). Kaugküttevõrgu ühe jooksva meetri soojuskadu on olemasolevas võrgus
keskmiselt 0,5 MWh/m ja rekonstrueeritud võrgus – 0,4 MWh/m aastas (soojuskadu väheneb
~1,3 korda). Suurem osa Sinimäe võrgust on juba rekonstrueeritud. Joonis 3.2 esitab Sinimäe
kaugküttevõrgu soojusläbikandetegurite ja keskmiste diameetrite väärtused praegusel momendil
ja pärast võrgu täielikku rekonstrueerimist.
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Joonis 3.2. Soojusläbikandetegurid Sinimäe võrgus (enne ja pärast täielikku rekonstrueerimist)
ning teistes Eesti ja Rootsi kaugküttevõrkudes

Kaugküttevõrkude mahulise eriväljastuse sõltuvust pikkuselisest eriväljastusest on vaadeldud
allpool toodud joonisel (vt Joonis 3.3 ja Joonis 3.4). Mahuline eriväljastus näitab, mitu MWh
soojust väljastatakse aasta jooksul kaugküttevõrku võrgus ringleva vee mahuühiku kohta.
Pikkuseline eriväljastus näitab, mitu MWh soojust väljastatakse aasta jooksul kaugküttevõrku
võrgu pikkusühiku kohta. Mida suurem on võrgu torude keskmine diameeter, seda suurem on
ringleva vee maht ja väiksem mahuline eriväljastus.
Olgina praeguse kaugküttevõrgu mahuline eriväljastus on ~194 MWh/m3. Olgina kogu
kaugküttevõrgu pikkuseline eriväljastus on 2,7 MWh/m ja suhteline aastane soojuskadu võrgu
vanade osade soojusisolatsiooni madala efektiivsuse ning madala eriväljastuse tõttu on 17,7%.
Sinimäe praeguse kaugküttevõrgu mahuline eriväljastus on ~165 MWh/m3. Sinimäe kogu
kaugküttevõrgu pikkuseline eriväljastus on 2,4 MWh/m ja suhteline aastane soojuskadu 19,7%.
Olgina ja Sinimäe võrkudes mahulised eriväljastused on piisavalt kõrged ning enamik torusid ei
ole üle dimensioneeritud.
Võrdluseks – Rootsis on tüüpilistel väikelinnade kaugküttevõrkudel mahuline eriväljastus 160 –
170 MWh/m3 ja pikkuseline eriväljastus 4 – 5 MWh/m torude keskmise diameetri 140 –
150 mm juures.
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Joonis 3.4. Sinimäe kaugküttevõrgu ning teiste Eesti ja Rootsi kaugküttevõrkude mahulise
eriväljastuse sõltuvus pikkuselisest eriväljastusest

Olgina kaugküttevõrgu soojuskao vähenemise potentsiaal pärast kaugküttevõrgu vanade torude
eelisoleeritud torudega asendamist on küllaltki suur. Praeguse võrgu soojuskadu on ~345 MWh
aastas ja peale vanade torude asendamist eelisoleeritud torudega soojuskadu väheneks see
~223 MWh-ni aastas, soojussäästu potentsiaal on seega ~122 MWh (vähenemine ~1,55 korda).
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Sinimäe kaugküttevõrgu soojuskao vähenemise potentsiaal pärast kaugküttevõrgu vanade torude
eelisoleeritud torudega asendamist on samuti küllaltki suur. Praeguse võrgu soojuskadu on ~433
MWh aastas ja pärast vanade torude asendamist eelisoleeritud torudega soojuskadu väheneks
kadu ~362 MWh-ni aastas, seega on soojussäästu potentsiaal ~71 MWh (vähenemine ~1,2
korda).
Järgnevates tabelites (Tabel 3.1 ja Tabel 3.2) on toodud Olgina ja Sinimäe ning võrdluseks ka
kaasaegsete Rootsi kaugküttevõrkude põhiparameetrid (Tabel 3.3).
Küllaltki kõrge suhtelise kao põhjustab tarbimise ja võrgu pikkuse madal suhe. Sellepärast jääb
suhtelise soojuskao protsent kõrgeks ka pärast võrgu täielikku rekonstrueerimist, kui kõik vanad
torud asendatakse eelisoleeritud torudega.
Olgina soojusvõrgus saab suhtelise soojuskao protsent praeguselt tasemelt (16–19%) väheneda
pärast allesjäänud vanade osade rekonstrueerimist, kuid mitte alla 12% taseme, seda võrgu
madala soojuse eriväljastuse (2,6–3,0 MWh/m) tõttu.
Sinimäe soojusvõrgus suhtelise soojuskao protsent võib praeguselt tasemelt (19–22%) väheneda
pärast allesjäänud vanade osade rekonstrueerimist, kuid mitte alla 17% taseme, seda just võrgu
madala soojuse eriväljastuse (2,2–2,5 MWh/m) pärast.
Nagu näha mõjutab soojuskao protsenti oluliselt ka võrgu koormatus ning madala eriväljastuse
korral jääb soojuskao protsent ikkagi suureks ka täielikult rekonstrueeritud, väga efektiivse
soojusisolatsiooniga eelisoleeritud torudest võrgu korral.
Järgnevalt on käsitletud kaugküttevõrkude põhisuurusi mõjutavaid tegureid ja esitatud meetmed
nende põhisuuruste parandamiseks.

Soojusläbikandetegur
Mida väiksem on üldine soojusläbikandetegur, seda efektiivsem on torude soojusisolatsioon.
Soojusläbikandetegurit saab vähendada ainult tõstes soojusisolatsiooni efektiivsust, s.t
paigaldada uus kivivillkoorikutest soojusisolatsioon vanadele torudele või paigaldada uued
eelisoleeritud torud.
Vanad maa-aluses kanalis asuvad kaugküttevõrgud on väga tundlikud sademete hulgale, eriti kui
drenaaž on puudu, või purunenud. Vihmavesi ja lume sulamisel tekkiv vesi, sattudes
ebatiheduste kaudu kanalisse, suurendab märgatavalt soojusisolatsioonimaterjali
soojusjuhtivustegurit, seega ka üldist soojusläbikandetegurit. Viimasel ajal on märgatav
soojusläbikandeteguri vähenemise tendents. See on seletatav sellega, et halvas seisundis olevaid
kaugküttevõrgu lõike asendatakse eelisoleeritud torudega. Mõned üksikud “uppuvad”
kaugküttevõrgu lõigud võivad oluliselt suurendada üldist soojusläbikandetegurit, vaatamata
sellele, et osa vanu lõike on asendatud eelisoleeritud torudega. Selliste halbade lõikude torude
asendamine uute eelisoleeritud torudega võib tunduvalt vähendada kogu kaugküttevõrgu üldist
keskmist soojusläbikandetegurit.
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Tabel 3.1. Olgina soojusvõrku iseloomustavad suurused enne ja pärast rekonstrueerimist

Olgina soojusvõrgu näitajad Soojus- Torude Võrgu Võrgu Eri- Eri- Eri- Pind- Eri- Eri- Üldine soojus- Jaotus-
Väljastus Tarbimine Soojuskadu Soojuskadu kaotegur keskmine pikkus maht väljastus väljastus kadu ala pind maht läbikandetegur tegur

Q, Qt, Qsjk, Qsjk, qsjk diameeter, L, V, Q/L, Q/V, Qsjk/L, A, A/L, V/L, K, qjt,
MWh MWh MWh % m m m3 MWh/m MWh/m3 MWh/m m2 m2/m m3/m W/(m2K) (m2K)/W

olemasolev (2012 alusel) 2155,2 1810,4 344,9 16,0 0,160 0,082 709,2 10,0 3,0 214,8 0,49 364,5 0,514 0,014 2,124 0,075
olemasolev (2014 alusel) 1808,6 1468,3 340,3 18,8 0,188 0,082 709,2 10,0 2,6 180,2 0,48 364,5 0,514 0,014 2,096 0,090

olemasolev (norm.) 1949,8 1604,8 345,0 17,7 0,177 0,082 709,2 10,0 2,7 194,3 0,49 364,5 0,514 0,014 2,125 0,083
täielikult rekonstrueeritud (norm.) 1827,8 1604,8 223,0 12,2 0,122 0,082 709,2 10,0 2,6 182,2 0,31 364,5 0,514 0,014 1,374 0,089

Märkus: Olgina kaugküttevõrgu tarbimine ja väljastus on toodud saunata mis saab soojust otse katlamajast eraldi toru kaudu.

Tabel 3.2. Sinimäe soojusvõrku iseloomustavad suurused enne ja pärast rekonstrueerimist

Sinimäe soojusvõrgu näitajad Soojus- Torude Võrgu Võrgu Eri- Eri- Eri- Pind- Eri- Eri- Üldine soojus- Jaotus-
Väljastus Tarbimine Soojuskadu Soojuskadu kaotegur keskmine pikkus maht väljastus väljastus kadu ala pind maht läbikandetegur tegur

Q, Qt, Qsjk, Qsjk, qsjk diameeter, L, V, Q/L, Q/V, Qsjk/L, A, A/L, V/L, K, qjt,
MWh MWh MWh % m m m3 MWh/m MWh/m3 MWh/m m2 m2/m m3/m W/(m2K) (m2K)/W

olemasolev (2012 aasta alusel) 2026,3 1573,8 452,5 22,3 0,223 0,089 911,9 13,4 2,2 151,6 0,50 512,2 0,562 0,015 1,436 0,156
olemasolev (2014 aasta alusel) 2123,6 1657,0 466,6 22,0 0,220 0,089 911,9 13,4 2,3 158,9 0,51 512,2 0,562 0,015 1,480 0,148

olemasolev (norm.) 2201,2 1768,0 433,2 19,7 0,197 0,089 911,9 13,4 2,4 164,7 0,48 512,2 0,562 0,015 1,374 0,143
täielikult rekonstrueeritud (norm.) 2129,9 1768,0 361,9 17,0 0,170 0,089 911,9 13,4 2,3 159,3 0,40 512,2 0,562 0,015 1,148 0,148

Tabel 3.3. Rootsi tüüpilisi kaugküttevõrke iseloomustavad suurused

qksj da,
m

A/L,
m2/m

V/L,
m3/m

∫Θ·dτ,
105·oC·h

Q/L,
(MW·h)/m

Q/V,
(MW·h)/m3

Qksj/L,
(MW·h)/m

Kü,
W/(m2·K)

0,07-0,085 0,140-0,150 0,880-0,942 0,031-0,035 5,6 4-5 162-170 0,35-0,43 0,9-1,1
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Soojuskaotegur ehk suhteline soojuskadu
Suhteline soojuskadu tuleb seda väiksem, mida

1. suuremat soojushulka edastatakse kaugküttevõrgu kaudu;
2. efektiivsem on soojusisolatsioon ja väiksem on üldine soojusläbikandetegur,
3. madalam on soojuskandja temperatuurirežiim;
4. väiksem on torude diameeter ja seega ka eripind.

Soojushulk suureneks vaid siis, kui olemasoleva kaugküttevõrguga liituksid uued tarbijad või
olemasolevate tarbimine kasvaks. Reaalne trend on pigem vastupidine – tarbijad väärtustavad
energiasäästu aina rohkem ja rohkem.
Kolmanda meetme rakendamine ei õnnestu samuti vaid soojusettevõtja suva alusel, sest vanemate
hoonete küttesüsteemid on nende ehitamise ajal projekteeritud ja välja ehitatud suhteliselt kõrgetele
soojuskandja temperatuuridele. Küll aga võimaldaks hoonete küttesüsteemide ja soojussõlmede hea
korrasolek alandada tagastuva soojuskandja temperatuuri, millega väheneb vajalik soojuskandja
vooluhulk. Sellisel juhul saaks vähendada kaugküttevõrgu läbimõõtu.
Seega jäävad reaalsemateks võimalusteks meetmed 2 ja 4, ehk paremate torude kasutamine ja
võimaluse korral nende läbimõõdu vähendamine.
Kaugküttevõrgu optimeerimine
Küsimusest kuidas valida soojuskandjat edastava torustiku optimaalne diameeter, annab ülevaate
klassikaline optimeerimise ülesanne. Joonis 3.5 näitab, kuidas saab arvutada kaugküttevõrgu toru
majanduslikult optimaalset sisediameetrit. Antud juhul soojuskandja edastamise kulude funktsioon
koosneb pumpade ja torustiku maksumusest ja rajamisest, soojuskadude, ning pumpamisele
kulutatava energia maksumustest. Nendest kolmest kulutuse osast, kaks esimest suurenevad
mõõdukalt sisediameetri suurenemisega, kuid pumpamiskulutused vähenevad väga kiiresti toru
sisediameetri suurenemisega kuna pumpamiskulud on võrdelised toru sisediameetriga viiendas
astmes ( 5~ sp DK ). Tavaliselt sellist tüüpi optimeerimise ülesanne lahendatakse muutes toru
sisediameetrit maksimaalsele koormusele vastava konstantse kulu korral. Antud töös esinevatele
soojuskoormustele vastavad optimaalsed sisediameetrid on leitud graafilisel teel.
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Joonis 3.5. Kaugküttevõrgu toru majanduslikult optimaalse sisediameetri leidmine
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Optimeerimise arvutused on tehtud soojuskandja erinevatel temperatuurirežiimidel. Olgina ja
Sinimäe võrkudes on kasutusel režiim 95/70 oC (90...95/65...70 oC). Kaugküttevõrgu ehitamise
hinnad on võetud 2014. aasta Eesti keskmised. Soojuse ja elektri hinnaks on võetud praegu kehtiv
hind, kaugküttevõrgu elueaks 30 aastat ja intressi määraks 10%.
Optimeerimise tulemuste näited Olgina ja Sinimäe soojusvõrkudele on esitatud järgmistel joonistel
(Joonis 3.6, Joonis 3.7 ja Joonis 3.8).
Ühel kindlal soojuskoormusel sõltub torude sisediameetri suurus põhiliselt soojuskandja
temperatuurirežiimist, ehk sellest kui palju soojuskandja temperatuur langeb tarbija soojussõlmes.

y = 8,3199x0,3831

R² = 0,9782

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 500 1000 1500 2000 2500

Ds
, m

m

Q, kW

Olgina ja Sinimäe soojusvõrk Ds=f(Q)

optimeeritud võrk, tegelikud Ds (95/70)

Aste (optimeeritud võrk, tegelikud Ds (95/70))

Joonis 3.6. Toru optimaalse sisediameetri sõltuvus soojuskoormusest
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Joonis 3.7. Soojuskandja optimaalse kiiruse sõltuvus toru sisediameetrist
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Joonis 3.8. Optimaalse erirõhukao sõltuvus toru sisediameetrist

Kaugküttevõrkude magistraaltorude sisediameetrite tegelikul dimensioneerimisel tuleb kindlasti
arvestada ka soojuskoormuse võimalikku suurenemist lähitulevikus, alati peab jääma mingi varu.
Enne kui asutakse kaugküttevõrku rekonstrueerima, on vaja kindlasti arvestada viimastel aastatel
toimunud muutustega (kaugküttest loobunud ning liitunud tarbijad) ning arvestada ka uute
potentsiaalsete tarbijate liitumise võimalustega. Samuti tuleb kontrollida, kas rekonstrueeritavas
kohas võrgu hüdrauliline režiim lubab kasutada väiksema diameetriga torusid või mitte.
Kokkuvõte soojusvõrkude kohta

 Väljakujunenud soojuskoormusega ja konfiguratsiooniga kaugküttevõrgu efektiivsuse hin-
damisel soojuskadude vähendamise osas on kriteeriumiks otstarbekas kasutada üldist
soojusläbikandetegurit, mille vähenemine viitab edusammudele soojusisolatsiooni efektiiv-
suse tõstmisel (seda on hästi märgata nii Olgina kui ka Sinimäe soojusvõrkudes).

 Kaugküttevõrgu rekonstrueerimisel tuleks valida võimalikult optimaalse sisediameetriga to-
rustik ning seejuures arvestada muutustega tarbijate osas (kaugküttest loobujad ja potent-
siaalsed liitujad). Olgina ja Sinimäe võrkudes enamik torusid ei ole üledimensioneeritud.

 Üldiselt, praktikas ei tasu uusi ülekandetorustike paigaldada olemasoleva soojuskoormuse
järgi, sest arvestades eelisoleeritud torustiku eluiga (~30–40 a), võib selle aja jooksul liituda
uusi tarbijaid. Ülekandetorustiku väljavahetamine on suhteliselt kallis ning katkestab jaotus-
torustiku kaudu ka erinevate tarbijate soojusvarustuse.

 3.2 Kaugküttesüsteemides teostatud rekonstrueerimistööd ning nende mõju
efektiivsusele
Aastatel 2004–2014 on nii Olgina kui ka Sinimäe soojusvõrkudes viidud läbi märkimisväärsed
rekonstrueerimistööd. Rekonstrueerimistööde mahud ja maksumused on toodud järgnevas tabelis.
Rekonstrueerimistööde kogumaht on üle 340 tuh €.



34

Tabel 3.4. Olgina ja Sinimäe kaugküttesüsteemides teostatud rekonstrueerimistööde mahud ja
maksumused

Kuupaev summa EUR
Olgina ja Sinimäe katlamajade ringlussüsteemidele sagedusmuundurite paigaldus 01.12.2004 4 861,12
Sinimäe katlamaja energia-gaasi-veevarustus renoveerimine 01.12.2004 8 608,90
Sinimäe katlamajas  põleti ja toitesüsteem paigaldus 01.11.2004 21 052,50
Olgina katlamaja katla paigaldus 01.10.2005 36 800,33
Sinimäe soojustrass  Kesk 4 -Roheline 19D (86.1m) 01.01.2007 19 173,49
Sinimäe soojustrass  katlamaja-Uus2 (122,1m) 16.10.2007 39 024,45
Olgina soojustrass  k9-Narva mnt 8 (53,17m) 01.11.2007 5 292,58
Olgina soojustrass  k3-k9 (76,97m) 01.11.2007 8 753,01
Olgina soojustrass   k5-k10 (230,97m) 01.11.2007 33 824,24
Olgina katlamaja välisfassaadi viimistlemine koos välisuste ja akende väljavahetamisega 01.06.2008 22 278,83
Olgina katlamajas põlevkiviõlil kahel kütusel töötava põleti paigaldamine 01.10.2008 13 657,92
Olgina soojustrass Männiku tn 1a- Männiku tn 1 K3  (64m) 12.10.2012 18 811,43
Olgina soojustrass Männiku tn 1- Narva mnt 9 (K3-K4) (104m) 12.10.2012 30 568,57
Olgina soojaveetrass Männiku tn 1a- Männiku tn 1 (48m) 12.10.2012 2 469,00
Sinimäe soojustrass Uus tn 2-Kesk-Roheline 19D KT1-KT4 (202m) 12.10.2012 33 810,70
Sinimäe soojustrass Roheline 19D - Lastekodu tn  (185m) 01.12.2012 41 164,07
Kokku: 340151,14

Praeguseks on Olgina soojusvõrgus rekonstrueeritud 559 m (79%) soojusvõrku, rekonstrueerimisel
on maa-aluses kanalis kulgevaid vanu lõike asendatud eelisoleeritud torudega. Vanu maa-aluseid
lõike on jäänud 150 m (21%). Võrgu summaarne pikkus on 709 m.
Sinimäe soojusvõrgus on rekonstrueeritud 647 m (71%) soojusvõrku, rekonstrueerimisel on
maaaluses kanalis kulgevaid vanu lõike asendatud eelisoleeritud torudega. Vanu maa-aluseid lõike
on jäänud 265 m (29%). Võrgu summaarne pikkus on 912 m.
Rekonstrueerimistööde tulemusena on võrgu soojuskaod vähenenud alates 2007. aastast. Kui
vaadelda kogu soojusvõrgu torude soojusisolatsiooni efektiivsust tervikuna, siis on märgata torude
isolatsiooni soojusläbikandeteguri olulist langemist. Mida väiksem on soojusläbikandetegur, seda
efektiivsem on soojusisolatsioon ja väiksemad kaod.
Olgina soojusvõrgus vähenes rekonstrueerimistööde tulemusena võrgu torude üldine
soojusläbikandetegur oluliselt – 2007. aastal oli tegur 3,59 W/(m2K), 2014. aastal aga 1,71 korda
madalam – 2,1 W/(m2K). Olgina soojusvõrgu torude kaalutud keskmine diameeter on 82 mm ning
võrdluseks võib tuua sellele diameetrile vastava teise soojusisolatsiooni klassiga eelisoleeritud
torudest maaaluse soojusvõrgu soojusläbikandeteguri, mis on 0,951 W/(m2K) olles 2,2 korda
madalam kui praegusel olemasoleval võrgul. Küllalt kõrget võrgu üldist soojusläbikandetegurit
võivad põhjustada veel rekonstrueerimata lõigud, mille soojusisolatsioon on halvas seisundis (nt
toru alt ripub ja pealt on kokkupaakunud) ning vesi sattudes maaalustesse kanalitesse niisutab
soojusisolatsiooni või isegi uputab torusid.
Sinimäe soojusvõrgus rekonstrueerimistööde tulemusena võrgu torude üldine soojusläbikandetegur
vähenes oluliselt peale võrgu ulatuslikku rekonstrueerimist juba alates 2007. aastast ja on olnud
vahemikus 1,4–1,5 W/(m2K). Sinimäe soojusvõrgu torude kaalutud keskmine diameeter on 89 mm.
Võrdluseks – sellele diameetrile vastava soojusisolatsiooni teise klassiga eelisoleeritud torudest
maa-aluse soojusvõrgu soojusläbikandetegur on 0,95 W/(m2 K), mis on 1,5 korda väiksem kui
praegusel olemasoleval võrgul. Kuna Sinimäe soojusvõrk asub kõrgendikul, siis soojusvõrgu vanad
osad ei upu ning soojusisolatsioon ei saa nii niiskeks ega ei tõsta võrgu torude üldist
soojusläbikandetegurit nii suurel määral kui Olgina võrgus.
SW Energia suuri investeeringuid 2014/2015 teinud ei ole. Väiksematest investeeringutest on
märtsis kaasajastatud põlevkiviõli põletamise süsteemid Olgina ja Sinimäe katlamajades. Olgina
katlamajja on paigaldatud põleti Baltur koos etteandepumbaga ning vahetatud välja Sinimäe
põlevkiviõli etteande pump. Augustis ja septembris 2015 on paigaldatud 10 uut soojusarvestit.
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 3.3 Soojusvõrkude praegused probleemid ja soojusvõrgu rekonstrueerimise
võimalused lähitulevikus
Kuna käesolevaks ajaks on Olgina ja Sinimäe soojusvõrgud juba suures osas rekonstrueeritud, siis
võrkude praeguseks peamiseks probleemiks võib nimetada soojusvõrkude vanade osade suuri
soojuskadusid.
Olgina soojusvõrgu kogu pikkus on 709 m. Olgina soojusvõrgus on rekonstrueeritud 559 m (79%)
soojusvõrku, rekonstrueerimisel on maa-aluses kanalis kulgevaid vanu lõike asendatud
eelisoleeritud torudega. Vanu maa-aluseid lõike on jäänud 150 m (21%).
Sinimäe soojusvõrgu summaarne pikkus on 912 m. Sinimäe soojusvõrgus on rekonstrueeritud 647
m (71%) soojusvõrku, rekonstrueerimisel on maaaluses kanalis kulgevaid vanu lõike asendatud
eelisoleeritud torudega. Vanu maa-aluseid lõike on jäänud 265 m (29%).
Praegusel ajal moodustab Olgina soojusvõrgu soojuskadu 345 MWh aastas. Peale vanade torude
asendamist eelisoleeritud torudega väheneb soojuskadu ~1,6 korda ning oleks arvutuslikult
~223 MWh aastas. Soojussäästu potentsiaal võib olla kuni ~122 MWh aastas.
Tähelepanu ning kontrolli vajavad katlamajade ja tarbijate soojusmõõtjad, eriti Olgina
soojusvõrgus. Olgina soojusvõrgu soojussäästu potentsiaali tuleb suhtuda kriitiliselt, ja seda tuleb
täpsustada peale soojusmõõtjate töö korrektsuse kontrolli. Võrgu soojuskadu, mis on saadud
katlamaja ning tarbijate soojusmõõtjate praeguste näitude vahe järgi tekitab küsimusi: tundub, et
soojuskadu tuleb mõnevõrra suurem kui tegelikult võiks olla. Teisest küljest ei ole Olgina võrgu
vanade osade soojusisolatsiooni seisund hea ja soojuskadu võibki nii kõrge olla nagu peaaegu täiesti
ilma soojusisolatsioonita torul, mis kulgeb maa-aluses kanalis.
Praegusel ajal moodustab Sinimäe soojusvõrgu soojuskadu 433 MWh aastas. Peale vanade torude
asendamist eelisoleeritud torudega soojuskadu väheneks see ~1,2 korda ning oleks arvutuslikult
~362 MWh aastas. Soojussäästu potentsiaal võib olla kuni ~71 MWh aastas.
Olgina soojusvõrgu vanade osade rekonstrueerimine läheb hinnanguliselt maksma 48 tuh €.
Sinimäe soojusvõrgu vanade osade rekonstrueerimine maksaks hinnanguliselt 83 tuh €.
Samuti tuleks tarbijate soojussõlmedes kontrollida ning häälestada automaatreguleerimise süsteeme.
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 4 Võimalused kaugkütte edasiseks arenguks lähi- ja kaugemas
tulevikus

 4.1 Taastuvale kütusele ülemineku võimalused

 4.1.1 Võimalikud tehnilised lahendused üleminekuks taastuvale kütusele

Taastuval kütusel või turbal töötav katlamaja koosneb järgmistest põhiosadest:
 kütuse vastuvõtusõlm, kütuse ladu;
 kütuse transportöörid laost kuni katla koldesse;
 kolle koos katlaga või kütuse gaasistamiseks ettenähtud eelkolle koos juba olemasoleva kat-

laga (kui viiakse näiteks maagaasil või vedelal kütusel töötav katel puiduhakkele);
 põlemisgaaside puhastussseadmed (multitsüklon, filtrid);
 korsten;
 tuhaeemaldusseadmed;
 põlemisõhu ventilaatorid, suitsuimeja, reguleerimis- ja ohutusautomaatika.

Joonis 4.1. Biokütusekatlamaja seadmete paiknemise skeem (Thermia OY, Soome)
Kolde ja põletusseadmete ning kogu katlamaja tehnoloogiline skeem on seda keerulisemad mida
madalama kvaliteediga kütust kasutatakse. Niiske puiduhakke ja koore ning jäätmete põletamiseks
on vaja keerukamaid tehnoloogilisi lahendusi ning majanduslikult on see otstarbekas suuremate
võimsuste korral.
Sõltuvalt biokütuse ja turba omadustest kasutatakse väga erinevaid tahkete kütuste põletusviise. Iga
põletustehnoloogia jaoks on välja kujunenud võimsuste diapasoon, mille juures selle rakendamine
on kas tehniliselt või majanduslikult kõige otstarbekam. Soome tingimustes ehitatakse katlad
võimsusega kuni 5 MW tavaliselt restkoldega, suurema võimsuse korral eelistatakse
keevkihtkoldeid. Järgnevas tabelis on toodud biokütuste põletamise erinevad tehnoloogiad ning
väljakujunenud võimsuste diapasoon.

Tabel 4.1. Tüüpilised võimsused eri põletusviiside korral ja katelde jagunemine vastavalt
kasutusvaldkonnale Soomes
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Põletustehnoloogilistest lahendustest on keskmise ja väikeste võimsuste korral kõige levinumad
restkolded. Enamasti on liikumatu rest paigutatud koldesse sellise nurga all, mis tagab kütuse
varisemise mööda resti kuivamistsoonist allapoole kuni süsiniku (koksi) põlemise tsooni (järgmine
joonis). Liikumatu kaldrestiga kolde kaldenurk on ligikaudu võrdne kasutatava kütuse
varisemisnurgaga.

Joonis 4.2. Niiske biokütuse põlemistsoonid kaldrestil
Kuna biomassil töötavad katlad on suhteliselt kallid, siis on enne investeeringu tegemist oluline
valida katel või katlad nii, et nad leiaksid maksimaalset kasutamist, s.t. katla töötunde peaks aastas
olema võimalikult palju.
Tavaliselt nähtub, et talvise tippkoormuse katmiseks on vaja toota ainult umbes 8–15 % aastasest
soojusvajadusest. Tüüpiliste tarbijatega kaugküttesüsteemis moodustab ka suvine energiakogus
umbes 10% aastasest vajadusest. Neid iseärasusi tuleb arvestada katelde valikul.
Arvesse tuleb võtta veel mitmeid tegureid. Nii peab arvestama, et katla töökoormust pole
otstarbekas lasta nominaalsega võrreldes teatud piirist madalamale, kuna siis halveneb oluliselt
kasutegur. Kõrget kasutegurit ja madalat heitmetaset saab tagada võimalikult ühtlasel töökoormusel.
Kuna võrreldes fossiilkütuse kateldega kaasnevad biokütusel töötava katla kasutuselevõtuga
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suuremad eriinvesteeringud, kütuse hind on aga odavam, siis peaks biomassi kasutava katla valima
nii, et tema nominaalkoormuse kasutusajaks kujuneks 3000–5000 tundi aastas sõltuvalt
kliimavöötmest, Eestis alates 4000 tunnist.
Enamiku tahket kütust kasutatavate katelde jaoks võib kasutuselevõtmise alumiseks piiriks võtta
umbes 30% nominaalvõimsusest. Eeltoodust järeldub, et biokütust kasutava katla võimsus tuleks
valida tippkoormusest 40–50% madalam. Kokkuvõtlikult – biokütuse katlaid tuleks rakendada
baaskoormuse katmiseks. Baaskoormus on ühtlase iseloomuga ja tagab katlale võimalikult suure
nimivõimsuse kasutusaja. Katlaga, mille võimsus on umbes 50–60% maksimaalsest
soojuskoormusest on võimalik tavaliselt toota 80–90% aastasest soojusvajadusest.
Tipu katmiseks on otstarbekas valida fossiilkütust (maagaas, kerge kütteõli, põlevkiviõli) kasutav
katel, mille võimsus moodustaks tippkoormusest 50–60%. Juhul kui suvine koormus on madal
(ainult sooja tarbevee vajadus), saaks sama katelt kasutada ka siis, vältides biomassil töötava katla
kasutamist madalal koormusel. Keskmise suurusega ja osalt ka väiksemates biomassil töötavates
katlamajades on sageli kasutusel kolm katelt: baaskoormusel töötav biomassikatel ja kaks maagaasi
või kerget kütteõli kasutavat katelt, millest üks töötab tippkoormuse ja suvise madala koormuse
katmiseks ning teine on reservis.
Olgina ja Sinimäe soojusvõrkude katlamajadesse sobiksid hästi liikumatu restiga või kütuse
eelgaasistuskoldega katlad (olemasolevate katelde ümberehitamise korral). Lähtudes Olgina
soojusvõrgu soojuskoormuse tegelikust kestusgraafikust võiks biokütusel töötava katla
nimivõimsuseks valida Olginas ~0,5 MW, Sinimäele oleks sobiv ~0,4-0,5 MW võimsusega katel.

 4.1.2 Taastuva kütuse kättesaadavus vaadeldavas piirkonnas
Seoses põlevkivi ja biomassi koospõletamise võimaluste uuringuga on Tallinna Tehnikaülikooli ja
Maaülikooli teadurite poolt analüüsitud biomassi varusid ja nende kättesaadavust Narva
piirkonnas3. Uuringus käsitleti biomassina nii puitu (traditsiooniline küttepuit, raiejäätmed, kännud
ja kiirekasvuline mets) kui ka põhku, heina põllumaadelt ja roogu märgaladelt. Ressursi olemasolu
uuriti põhiliselt kahes tsoonis – 50 km ja 100 km raadiuses Narva linnast. Käesoleva arengukava
jaoks kasutame uuringu tulemusi traditsioonilise küttepuidu ja raiejäätmete osas.

Tabel 4.2. Pikaajaline puiduressurss Narva piirkonnas – keskmine energiasisaldus, GWh/a
Puidu liik 50 km tsoon 50–100 km tsoon Kokku
Küttepuit 79.0 230.7 309.7
Raiejäätmed 95.7 299.1 394.8
Kokku 174.7 529.8 704.5

Energia tootmiseks kasutatava puidu ressurss on Narva lähikonnas suhteliselt suur. Olgina
katlamaja puiduküttele üleviimise korral oleks seal aastane puidu vajadus ligikaudu 3 GWh. Seega
moodustaks see alla 2% 50 km tsoonis ja ligikaudu 0.5% 100 km tsoonis olemasolevast küttepuidu
(halupuud ja raiejäätmed). Seetõttu ei ole ette näha raskusi puiduga varustamise ressursi osas.

 4.1.3 Taastuvale kütusele üleminekuks vajaliku investeeringu suuruse, tasuvusaja ja soojuse
hinna analüüs
Puiduhakkel töötav katel võimaldaks anda kokkuhoidu soojuse tootmise muutuvkuludelt ja
kujundada edaspidi tarbijatele soodsama hinna. Maagaasi primaarenergia hind oli 2014. aastal
umbes 40–42 €/MWh4, samas kui see puiduhakkel oli ligikaudu 14 €/MWh.

3 Kask, Ü., Loosaar, J., Parve, T., Kask, L., Paist, A., Muiste, P., Padari A., Astover, A. Potential of biomass in Narva region regarding oil shale and
biomass co-firing. Oil Shale, 2011, Vol. 28, No. 1S, pp. 181–192.
4 Viimastel kuudel on maagaasi hind oluliselt langenud, olles augustis 2015 u 30 €/MWh (maagaasis sisalduva primaarenergia kohta). Arvutused
Statistikaameti andmete alusel, kasutatud on maagaasi alumist kütteväärtust.
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Lähtudes puidu kasutuselevõtu poolt tingitud maa-ala ja ruumide (hoonete) vajadusest, samuti
arvestades Sinimäe katlamaja asukohta (ehitatud kokku korruselamuga) võiks kaaluda uue katla
soetamist Olgina katlamaja juurde. Lähtudes Olgina katlamaja tööparameetritest, eriti
soojusvajaduse kestusgraafikust, võiks uue katla võimsus olla 500 kW. Puiduhakke katel jääks tööle
baaskoormusel ja olemasolev gaasikatel töötaks tipurežiimis. Gaasikatelt saab kasutada ka
suvekuudel madala koormuse (sooja tarbevee varustus) korral.
2015. a algul valmis KA Vaiko AS tellimisel ÅF-Consulting AS (EstIvo) poolt teostatud töö Olgino
aleviku biokütuse katlamaja tasuvusuuring. Katlamaja renoveerimise ja uue hakkpuidu katla
paigaldamise investeeringute suuruseks hinnati töös 150 000 €. Arvestatud oli uue katla
paigaldamisega katlamajja vabale kohale Viessmanni katla kõrvale ja kütuselao rajamisega
katlamaja põhjapoolsesse külge. Seejuures avaldasid töö autorid arvamust, et hästi läbi viidud
hankekonkursiga võib saada odavama hinna kui eelesitatud hinnanguline maksumus.
Siinkohal tuleb märkida, et 2015. a kevadel küsiti pakkumisi puiduhakke katelde tarnijatelt Olgina
katlamajas puiduhakke kasutuselevõtuks. Pakkumise esitasid kaks firmat (pakutud hinnad
käibemaksuta):

 OÜ Märja Monte – 265,25 tuh € ja
 OÜ Kolmtex – 239,57 tuh €.

ÅF-Consulting AS poolt teostatud eelmainitud uuringus tehti Olginas puiduhakke kasutuselevõtu
tasuvusarvutused järgmiste lähteparameetritega:

 soojuse toodang aastas 2385 MWh, s.h puiduhakkel 2000 MWh ja maagaasil 385 MWh;
 kütuste hinnad: hake – 16 €/m3p (22,86 €/MWh), maagaas 400 €/tuh m3 (43,01 €/MWh);
 hakkekatla nimivõimsus 600 kW;
 projekti investeering 150 000 €;
 minimaalne kasuminorm 8,65%;
 arvestusperiood 15 aastat.

ÅF-Consulting AS arvutusmudeliga saadi eelesitatud algtingimustest lähtudes järgmised projekti
majandusnäitajad:

 tulu nüüdisväärtus (NPV) 134 536 €;
 tulu sisenorm (IRR) 21,6%;
 tasuvusaeg 7,9 aastat.

Käesoleva arengukava koostamisel tehti lihtsustatud tasuvusarvutused Olgina katlamajas
puiduhakkel (baaskoormus) ja maagaasil (tipukoormus) soojuse tootmiseks, ostes selleks
puiduhaket põletava katla koos vajaliku taristuga. Arvutused tehti järgmiste lähteandmetega:

 soojuse tarbimis/müügikogus aastas 1800 MWh;
 soojuse toodang 2143 MWh, s.h puiduhakkel 1822 MWh ja maagaasil 321 MWh;
 hakkekatla nimivõimsus 500 kW;
 projekti investeering 250 tuh €;
 puiduhakke kütteväärtus 0,78 MWh/m3 (puistes; keskmine niiskus u 40%);
 puiduhakke hind 11,00 €/m3 (puistes; käibemaksuta);
 maagaasi kütteväärtus 9,36 MWh/tuh m3;
 maagaasi keskmine hind 300 €/tuh m3 (käibemaksuta);
 lubatud (põhjendatud) tulukuse määr (WACC) 6,1%;
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 müüdava soojuse hind enne investeeringut 76,38 €/MWh.
Omakapitali tulumääraks on võetud 6,1%. See on põhjendatud tulukuse määr, mida
Konkurentsiamet lubab 2015. aastal soojuse hinna arvutamisel kasutada kapitali kaalutud keskmise
hinnana.
Arenguvariantide võrdlemisel tuleb arvesse võtta, et seoses puiduhakke kasutuselevõtuga alanevad
küll kütuse ostukulud, kuid mõnede käidukulu elementide (nt hooldus- ja tööjõukulud) osa kasvab.
Seoses hakke käitlemisega suureneb ka elektrikulu. Uue kuluelemendina lisandub tuha käitluskulu.
Muutused toimuvad ka keskkonnatasudena makstava saastetasuga õhku heidetavate saasteainete
eest – võrreldes maagaasiga kaob hakke põletamisel tasu CO2 heite eest, kuid suurenevad mitme
eriheite näitajad ja tasu nende eest (tahked osakesed, SO2, LOÜ jt). Keskkonnahoiu ja
kliimamuutuste aspektist on fossiilkütuse asendamine taastuvaga põhimõtteliselt oluline – Olgina
juhul väheneb CO2 heide u 400 t aastas. Kuid siinjuures tuleb rõhutada, et praeguste saastetasu
määradega on CO2 heite tasust (2 €/t CO2 kohta) vabastamise majanduslik efekt väike. Siiski on
keskkonnaministeeriumil kavas hakata järk-järgult, koos teiste saastetasudega, tõstma ka CO2
saastetasu5.
Projekti tasuvusele avaldab suurimat mõju investeeringu suurus, olulisuselt järgmise mõjuga on
maagaasi ostuhind. Analüüsimaks tasuvusnäitajate muutumist sõltuvalt põhilistest mõjuritest
teostati tasuvuse tundlikkusarvutused muutes nimetatud tegureid järgmiselt:

 investeering: ±15%, s.t baasväärtusele 250 tuh € lisaks ka 212,5 ja 287,5 tuh €;
 maagaasi hind: baasväärtus 300 €/tuh m3, lisaks 360 (+20%) ja 390 €/tuh m3 (+30%).

Eeltoodud andmetega teostatud arvutused näitasid, et puiduhakke kasutuselevõtu korral oleks kahe
katla koostöös võimalik saavutada kulude kokkuhoidu 22,4–30,2 tuh € aastas sõltuvalt maagaasi
hinna muutusest vahemikus 300–390 €/tuh m3 ja investeeringu suurusest 212,5–287,5 tuh €. Mida
madalam on maagaasi hind ja väiksem investeering, seda suurem tuleb kulude kokkuhoid.
Tulenevalt Olgina praeguse katlamaja ruumijaotusest võib osutuda vajalikuks puidukatla jaoks uue
katlamaja ehitamine. Katlamaja ehitamiseks vajalik investeering on ligikaudse eelhinnangu kohaselt
keskmiselt 250 tuh €.
Kuna võimalused omafinantseerimiseks puuduvad, siis teostati põhilised tasuvusarvutused lähtudes
kogu investeeringu ulatuses 10 aastaks võetavast pangalaenust.
Joonis 4.3 esitab tasuvusarvutuse tulemused laenuintresside 5%, 7% ja 9% ning täieliku
omafinantseerimise (i=0%) korral.

5 Jaanuaris 2015 esitatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt on kavas jõuda aastaks 2025
tasemeni 8 €/t CO2 (vt alajaotus 1.4.2)
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Puiduhakkekatla kasutuselevõtt lisaks olemasolevale maagaasikatlale Olgina katlamajas
Variant 1

Investeeringu suurus:  212,5 tuh. €
Saavutatav kulude sääst:  30,2 tuh. €/aastas
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Puiduhakkekatla kasutuselevõtt lisaks olemasolevale maagaasikatlale Olgina katlamajas
Variant 2

Investeeringu suurus:  250 tuh. €
Saavutatav kulude sääst:  28,1 tuh. €/aastas

Maagaasi hind: 300 €/tuh.m3
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Puiduhakkekatla kasutuselevõtt lisaks olemasolevale maagaasikatlale Olgina katlamajas
Variant 3

Investeeringu suurus:  287,5 tuh. €
Saavutatav kulude sääst:  26,1 tuh. €/aastas

Maagaasi hind: 300 €/tuh.m3
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Puiduhakkekatla kasutuselevõtt lisaks olemasolevale maagaasikatlale Olgina katlamajas
Variant 4

Investeeringu suurus:  212,5 tuh. €
Saavutatav kulude sääst:   26,6 tuh. €/aastas

Maagaasi hind: 390 €/tuh.m3
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Puiduhakkekatla kasutuselevõtt lisaks olemasolevale maagaasikatlale Olgina katlamajas
Variant 5

Investeeringu suurus:  250 tuh. €
Saavutatav kulude sääst:  24,5 tuh. €/aastas

Maagaasi hind: 390 €/tuh.m3
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Puiduhakkekatla kasutuselevõtt lisaks olemasolevale maagaasikatlale Olgina katlamajas
Variant 6

Investeeringu suurus:  287,5 tuh. €
Saavutatav kulude sääst:   22,4 tuh. €/aastas

Maagaasi hind: 390 €/tuh.m3
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Joonis 4.3. Puiduhakkekatla kasutuselevõtu tasuvus Olginas
Arvutuste kohaselt on investeeringu lihttasuvusajaks madalaima maagaasi hinna 300 €/tuh m3 ja
väikseima investeeringu 212,5 tuh € korral 7–8 aastat ja ajaldatud (i=4%) tasuvusajaks 8–9 aastat
ning vastavalt kõrgeima maagaasi hinna 390 €/tuh m3 ja suurima investeeringu 287,5 tuh € korral
12–13 aastat ja ajaldatud (i=4%) tasuvusajaks 18–19 aastat. Investeeringuvariantide võrdlemiseks
arvutatud näitajad esitab kokkuvõtlikult Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Puiduhakke kasutuselevõtt Olgina katlamajas – tasuvusnäitajad
Investeering,

 tuh €
Maagaasi

hind, €/tuh m3
IRR, % NPV, tuh € Tasuvusaeg, a

300 2,20% –21,02 11,2250,0 390 –0,37% –49,32 13,4
300 6,95% 31,12 8,4212,5 390 4,28% 2,82 9,8
300 –1,74% –73,17 14,3287,5 390 –4,27% –101,46 18,3
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Tasuvusnäitajate alusel saab järeldada, et viimasel ajal toimunud maagaasi hinna olulise alanemise
tõttu (vt ka alajaotused 2.4.1 ja 2.4.2 ) on maagaasi puiduga asendavate projektide tasuvusnäitajad
halvenenud. Nagu näha, oleks projekt majanduslikult tasuv ainult juhul, kui üleviimise investeering
ei ületaks 212,5 tuh €. Seni saadud pakkumiste hinnatase (265,25 ja 239,57 tuh €) sunnib kahtlema
investeeringu madalama hinna võimalikkuses. Seetõttu tuleks otsida võimalusi saada nimetatud
projekti rahastamiseks toetust, näiteks riiklikest vahenditest, mida vahendab
Keskkonnainvesteeringute Keskus6.
Hindamaks sama projekti rahastamistoetuse abil teostamise majanduslikku tasuvust, arvutati
tasuvusnäitajad ka järgmistel finantseerimistingimustel: projekti maksumusest (250 tuh €) kaetakse
50% (125 tuh €) toetusega, 40% (100 tuh €) laenuga (4%, 10 a) ja 10% (25 tuh €)
omafinantseerimisega. Sellisel juhtumil oleks projekt kiirelt tasuv:

 tulu nüüdisväärtus (NPV) 176,83 tuh €;
 tulu sisenorm (IRR) 33,0%;
 tasuvusaeg 3,1 aastat.

Siinkohal tuleb seoses toetuse abil rahastamisega tähelepanu juhtida sellisel juhul kehtivale
iseärasusele soojuse hinna kalkuleerimisel. Nimelt on vastavalt Konkurentsiameti juhendile
keelatud tagastamatu abi raames (sh sihtfinantseerimise teel) soetatud põhivara lülitamine
reguleeritava vara hulka. Seega jääb nimetatud ulatuses põhivara välja ka põhjendatud tulukuse
(ärikasumi) arvutusest.

 4.1.4 Teiste taastuvate energiaallikate ja soojuspumpade kasutuselevõtu võimalustest
Soojuspumbad
Taastuvaks energiaressursiks saab osaliselt lugeda ka soojuspumpade poolt ammutatud energiat.
Tinglikult võib soojuspumba kogu toodetud energiat lugeda taastuvaks, seda juhul kui pumba töös
hoidmiseks ostetakse taastuvallikatest toodetud elektrit. Soojuspump on seade, millega saab
ümbritsevast keskkonnast soojust üle kanda andes seda edasi kas veele või õhule. Hoonete kütmise
eesmärgil on võimalik soojust ammutada ümbritsevast õhust, maapinnast ja veekogudest. Välisõhu
soojuse kasutamine on mõningatel juhtudel ainus võimalus soojuspumba rakendamiseks
soojusvarustuses. Seejuures tuleb arvestada, et Eesti kliimas on tegemist suhteliselt madala
efektiivsusega lahendusega, kuna miinuskraadide juures peab hakkama kulutama energiat jäätunud
kondensvee eemaldamiseks soojuspumba aurustilt ning madalama kui –5 °C välisõhu temperatuuri
korral väheneb pumba töö efektiivsus kiiresti. Tulenevalt suhteliselt väikesest võimsusest sobivad
õhk-õhk tüüpi soojuspumbad kasutamiseks lisaküttena põhiliselt eramutes – ühepere- ja
ridamajades.
Suuremate hoonete soojusega varustamiseks on võimalik osaliselt kasutada soojuspumpi, mis
saavad suurema osa energiast maapinnast. Need on reeglina maa–vesi tüüpi seadmed. Maapinnas
olevat soojust saab kasutada kas vertikaalsete või horisontaalsete kollektorsüsteemide kaudu. Eestis
on enamlevinud horisontaalsete pinnasekollektori kasutamine kui ehituslikult odavaim lahendus.
Pinnasekollektori pikkus sõltub nii soojusvajadusest kui ka pinnasetüübist. Niiskem ja
peenestruktuurilisem pinnas on suurema soojusmahtuvusega kui kuiv ja jämedastruktuuriline nt
kruusapinnas. Kohtades, kus põhjavesi asub maapinnale suhteliselt lähedal, on võimalik kasutada ka
põhjaveesoojust, mis tagab külmakontuurile aastaringselt temperatuuri +5 °C kuni +7 °C.
Põhjaveesoojust tarbivad küttesüsteemid on tahkes pinnases olevatest efektiivsemad.
Horisontaalselt maapinda paigaldatava kollektoriga maasoojuspumba süsteem on odavam kui
vertikaalse kollektoriga süsteem, kuid arvestada tuleb oluliselt suurema pindala vajadusega. Väga

6 Näiteks on käesoleva arengukava koostamise ajal eelnõu staadiumis majandus- ja taristuministri määrus
kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimuste kohta
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ligikaudse hinnanguna arvestatakse, et 1 m3 hoonemahu kütmiseks on vaja pinnasesse paigaldada
vähemalt 1–1,2 m maakollektorit ja selleks on vaja vähemalt 1,2–1,4 m2 vaba maapinda. Seejuures
ei ole maakollektori torustikku soovitav paigaldada kõva kattega teede, platside ja terrasside alla.
Kollektori torustik paigaldatakse 1–1,2 m sügavusele ja torude vahekaugus peab olema vähemalt 1–
1,5 m. Maasoojuspumba (maa–vesi) tõhusaks rakendamiseks peaks köetavas hoones olema
vesiküttesüsteem. Kuna soojuspumba soojustegur on seda suurem, mida madalam on küttesüsteemi
temperatuur, siis kõige paremini sobib maasoojuspump majadele, kus on kasutusel põrandaküte.
Maasoojuspumpade kasutuselevõtu otstarbekuse hindamiseks on vaja kõigepealt teada pinnase
struktuuri, mis määrab soojuse ülekandeteguri suuruse. Alles seejärel saab teha täpsemaid arvutusi
vajalike investeeringute ja nende tasuvuse kohta.
Sinimäel varustab uut koolihoonet alates 2014. aasta lõpust soojusega põhiliselt maasoojuspump.
Kõige külmemal talveperioodil lisasoojust kütteks saab vajadusel ka kaugkütte kaudu. Sooja
tarbevett valmistatakse päevasel ajal kaugkütte baasil. Kooli- ja lasteaia hoone soojuskoormused on
järgmised:

 radiaator - ja põrandküte                   72 kW;
 ventilatsiooni järelküte                      68 kW;
 ventilatsiooni eelküte                         13 kW;
 õhkkardin                                          12 kW
 soe tarbevesi                               5 kW (24 h)*.

2016. aastal on kavas ehitada koolihoone kõrvale uus spordihall. Spordihalli soojuskoormused
tulevad järgmised:

 radiaator - ja põrandküte                   28 kW;
 ventilatsiooni järelküte                      18 kW;
 ventilatsiooni eelküte                         3,4 kW;
 soe tarbevesi                                      6 kW (24 h)*.
*Soe tarbevesi valmistatakse öisel ajal soojuspumba 100% võimsusel ja päevasel ajal kaugkütte
baasil.

Kütteallikate võimsused:
 kooli-ja lasteaia hoone

o soojuspump                130 kW;
o kaugküte                    72 kW.

 spordihall
o soojuspump                41 kW;
o kaugküte                    28 kW.

Küttesüsteemi soojuskandja ja temperatuurid:
 radiaatorküte (T1) vesi                 +50/40°C;
 ventilatsiooni järelküte (T2) vesi                 +50/40°C;
 ventilatsiooni eelküte (T3) etanool 30%    0/–3°C;
 sooja tarbevee valmistamine vesi +65°C.

Soe tarbevesi toodetakse suuremas osas maakütte baasil. Elektriboilereid kasutatakse sööklas toidu
tegemiseks, kuna selleks on vajalik kõrgem temperatuur kui see on maaküttebaasil toodetaval soojal
veel. Talvisel tipukoormusel kui maaküttest ei jätku võetakse lisasoojust kaugküttest.
Päikeseenergia
Soojusvarustuses kasutatavate taastuvate energiaallikate hulka võib kuuluda ka otsene
päikeseenergia. Vaivara vallas võib aasta jooksul maapinnale langeva päikesekiirguse koguseks (nn
aktinomeetriline ressurss) hinnata ligikaudu 960–970 kWh/m2. Seda energiat on võimalik kasutada
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nii elektri tootmiseks PV-paneelide abil kui vee soojendamiseks, seda nii hoonete kütmise kui
tarbevee soojendamise otstarbel. Otseselt soojusvarustuses kasutatakse vee soojendamiseks kas
lamedaid plaatkollektoreid või vaakumtorudega kollektoreid. Lamekollektoreid kasutades saaks
aastas toota soojust kuni 300–400 kWh kollektori pinna m2 kohta. Vaakumtorudega kollektorite
kasutegur on suurem ja nende aastane toodang võib ulatuda 550–600 kWh/m2. Päikeseenergia
kasutuselevõttu võiks kaaluda mõnes valla hallatavas hoones taotledes selleks taastuvenergia
kasutuselevõtu toetust, sest vastavad investeeringu on suhteliselt suured.
Tuuleenergia
Taastuvate energiaallikate osas on Ida-Virumaal soodsad tingimused ka tuuleenergia kasutamiseks.
Seetõttu on maakonda juba rajatud mitmeid suuri elektrit tootvaid tuuleparke, nt Viru-Nigula (24
МW), Aseriaru (24 МW) ja Narva tuulepargid (39 МW). Ka Vaivara vallas on üldplaneeringuga
(kehtestatud 26.08.2010) reserveeritud tuulegeneraatorite rajamiseks maa-ala – nn tuulepargimaa.
Samuti on valla arengukavas aastateks 2013-2017 nähtud ette võimalus rajada Vaivara valda
tuulepark taastuva elektrienergia tootmiseks. Viimasel paaril aastal on arutatud esialgseid kavasid
rajada valla territooriumile väga suure võimsusega tuulepark (nt 255 MW või enam). Tuuleenergia
kasutamisel Vaivara tingimustes puudub otsene seos soojusvarustusega, kuid juhul kui tuule suures
mastaabis kasutamine teostub, võiks kaaluda n.ö näidisvalla staatuse saavutamist taastuvate
energiaallikate kasutamisel. Soojusvarustuses annaksid selleks oma panuse nii puiduhakke
kasutamine kaugküttes kui näiteks soojuspumpade (maa – vesi, õhk – õhk) kasutuselevõtt hoonete
kütmisel, samuti päikesekollektorite kasutamine vee soojendamiseks. Sellise näidisvalla paiknemine
keskkonnale suurt koormust tekitavate Balti, Eesti ja Auvere põlevkivi
elektrijaamade naabruses oleks positiivseks kontrastiks sealsele põlevkivi kui fossiilkütuse
tarbimisele. Loodetavalt võimaldaks sellise keskkonnasõbraliku valla energiakontseptiooni
olemasolu taotleda toetusi nii Euroopa Liidu kui Eesti riiklikest abifondidest.

 4.2 Olgina kaugküttevõrgu ühendamise võimalused Narva linna
kaugküttevõrguga
Olgina kaugküttevõrk asub oma lähimas punktis ~2 km kaugusel Narva linna kaugküttevõrgust ning
tehniliselt saaks neid omavahel ühendada. Narva võrgu hüdrauliline režiim ja läbilaskevõime
võimalikus ühenduskohas on piisav, et katta Olgina praegust soojuskoormust ka teatud varuga.
Tehniliselt hakkaks ühendus toimuma läbi soojusvaheti, mis asuks Narva ja Vaivara valla piiril.
Seega oleksid soojusvõrgud teineteisest hüdrauliliselt eraldatud. Kaugus soojusvahetist kuni Olgina
katlamajani tuleb ~1,5 km.
Praegu ulatub Olgina kaugküttevõrgu soojuskoormus 1,1-1,2 MW-ni. Arvestades võimalikku
soojuskoormuse kasvu võtame ühenduslõigu arvutustes soojuskoormuse aluseks 1,5 MW. Olgina
soojusvõrgu temperatuurirežiim on 90/70 oC. Lähtudes sellest peab ühenduslõigu diameeter olema
DN150, erirõhukadu 93 Pa/m, soojuskandja kiirus 1,03 m/s, pealevoolu ja tagasivoolu torudest
koosneva lõigu rõhukadu tuleb 279 kPa.
Arvutused on tehtud teise soojusisolatsiooni klassiga torudele ja vahtpolüuretaanist
soojusisolatsiooni soojusjuhtivusteguriks on 0,028 W/(m K). Ühenduslõigu soojuskadu
kütteperioodi jooksul (5424 töötundi) tuleb 429 MWh (17,2 tuh €) ja kogu aasta jooksul, juhul kui
Olgina võrku hakataks kasutama ka suvel sooja tarbeveega varustamiseks, siis terve aasta (8760
töötundi) soojuskadu tuleks 605 MWh (24,2 tuh €).
Diameetriga DN150 ühenduslõigu ehitamise erimaksumus tuleb 395 €/m ning 1500 m pika trassi
rajamise kogumaksumus tuleb 592,1 tuh €.
Olgina olemasoleva soojusvõrgu soojuskadu on praegu kütteperioodi jooksul 345 MWh, rahalises
väljenduses, Narva võrgust ostetava soojuse hindadega, on see 13,8 tuh €. Arvestades ka
ühenduslõigu soojuskadudega tuleb 774 MWh (31,0 tuh € )
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Narva soojusvõrgu soojuse hinnaks, arvestades tõusu, on võetud 40 €/MWh.
Arvestades Olgina praegust soojustarbimist, mis on kütteperioodil 1921 MWh ja soojuskadu, mis
kütteperioodil on 774 MWh (31,0 tuh € ehk tarbitud soojuse kohta 16,1 €/MWh) ja jagades
ühenduslõigu investeeringu (592,1 tuh € intressideta) 10 aasta peale (59,2 tuh €/aastas ehk tarbitud
soojuse kohta 30,82 €/MWh aastas), siis kujuneks Olgina võrgu tarbijatele Narva soojusvõrgust
edastatava soojuse lõpphinnaks: 40 + 16,1 + 30,82 = 86,92 €/MWh.
Järelikult – ühenduse loomine Narva soojusvõrguga ei ole otstarbekas, sest soojuse hind
lõpptarbijale tuleks isegi kallim kui praegune soojuse hind Olginas.

 4.3 Soojuse ja elektri koostootmise võimalused Vaivara kaugküttesoojusvõrkude
baasil (koostootmismoodul maagaasil)

 4.3.1 Võimalikud tehnilised lahendused koostootmiseks
Soojuse ja elektri koostootmise (SEK) kasutuselevõtu võimaluste ja otstarbekuse analüüsimiseks
lähtuti katlamajade töö andmetest 2010-2012 aastatel. Võttes arvesse soojuse kogutoodangut, sooja
vee tarbimist ja soojuskadusid soojusvõrkudes ning andmeid välisõhu temperatuuri kohta, koostati
aastane soojuskoormuse graafik iga tunni lõikes. Selle graafiku andmeid kasutati sisendina
arvutiprogrammile EnergyPro7. Maagaasil põhineva koostootmise analüüsimiseks ja sobiva
agregaadi valimiseks kasutati näitena firma MAN seadmeid. Arvutused võrdlevaks analüüsiks tehti
kuue gaasimootoriga, mis valiti elektrilise ja soojusliku võimsuse ning kasuteguri alusel.
Võrdlemisel kasutatud seadmete elektrilise ja soojusliku võimsuse suhteks valiti 0,7. Võrdlusesse
valitud kuue seadme kohta programmiga EnergyPro teostatud arvestused andsid järgmised
tulemused: Olginale sobiks 250 kWe seade (MAN E2842E) ja Sinimäele 170 kWe seade (MAN
E2876). Selliste võimsustega seadmete valik võimaldaks SEK-režiimis toota maksimaalselt soojust
ja sellega koos ka teatud koguse elektrienergiat.
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Joonis 4.4. SEK-agregaadi elektrilise võimsuse valik Olgina kaugküttevõrgu jaoks

7 Taani firma EMD International A/S poolt koostatud programmipakett soojuse ja elektri koostootmise võimaluste
analüüsimiseks.
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Joonis 4.5. SEK-agregaadi elektrilise võimsuse valik Sinimäe kaugküttevõrgu jaoks
Valitud SEK-agregaatide poolt kaetav soojustoodang kogu võrgu vajalikust soojustoodangust on
toodud järgnevatel joonistel.

Joonis 4.6. Olgina soojusvõrgu soojusvajaduse katmine SEK-agregaadi ja olemasoleva katla poolt
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Joonis 4.7. Sinimäe soojusvõrgu soojusvajaduse katmine SEK-agregaadi ja olemasoleva katlaga

Järgnevalt on toodud koostootmisagregaadi elektriline ja soojusvõimsus aasta jooksul Olgina ja
Sinimäe soojusvõrkudele.

Olgina soojusvõrgu SEK-agregaadi poolt väljastatav elektriline ja soojuslik koormus:

Joonis 4.8. Olgina soojusvõrgus töötava SEK-agregaadi elektriline koormus aasta jooksul

Joonis 4.9. Olgina soojusvõrgus töötava SEK-agregaadi soojuskoormus aasta jooksul
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Sinimäe soojusvõrgu SEK-agregaadi poolt väljastatav elektriline ja soojuslik koormus:

Joonis 4.10. Sinimäe soojusvõrgus töötava SEK-agregaadi elektriline koormus aasta jooksul

Joonis 4.11. Sinimäe soojusvõrgus töötava SEK-agregaadi soojuskoormus aasta jooksul

Lihtsustatud arvutused hindamaks koostootmisagregaatide tööd ja vastavate investeeringute
tasuvust teostati lähtudes agregaatide järgmistest andmetest (vt
Tabel 4.4).

Tabel 4.4. Võimalike SEK-agregaatide parameetrid (2010–12 aasta andmete alusel)
Näitaja Olgina Sinimäe
Elektriline võimsus 250 kW 170 kW
Soojuslik võimsus 365 kW 243 kW
Elektrilise ja soojusliku võimsuse suhe 0.69 0.70
Soojuslik efektiivsus 92.1% 92.1%
Elektriline efektiivsus 54.6% 54.2%
Töötunnid nimivõimsusel 2980 h/a 3985 h/a
Soojuse toodang aastas 1087 MWhs 937 MWhs
Elektri toodang aastas 745 MWhe 655 MWhe

Lähtudes valitud agregaatide tööparameetritest ja koostöö tulemustest kummaski katlamajas
maagaasil töötavate kateldega teostati arvutused, mis võimaldavad anda ligikaudse hinnangu
koostootmise kasutuselevõtu majanduslikule otstarbekusele.
Vajalikud investeeringud oleksid ligikaudu järgmised: Sinimäel 210 tuh € ja Olginas 300 tuh €.
Arvutused näitasid, et võimalik tulude kasv (Sinimäel umbes 3,0 tuh €/a ja Olginas 6,0 tuh €/a) on
liiga väike, et õigustada maagaasil elektri ja soojuse koostootmise seadmete soetamist ja kasutamist.
Lähtudes investeeringute ja aastaste tulude kasvust ulatuvad kummagi projekti tasuvusajad
kümnetesse aastatesse – lihttasuvusaeg ligikaudu vastavalt 70 ja 50 aastat. Selline tulemus näitab
selgelt maagaasil koostootmise alustamise majanduslikku ebaotstarbekust ja seetõttu täpsemaid
tasuvusarvutusi ei teostatud.
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 4.3.2 Soojuse akumulatsioonipaakide kasutamine süsteemis
Koostootmisagregaadi töö graafikud näitavad, et kevadel ja sügisel, kütteperioodi lõpus ja alguses,
ühe-kahe kuu jooksul koostootmisagregaat ja veesoojenduskatel hakkaksid tööle vaheldumisi kuna
välisõhu temperatuur suureneb, soojuskoormus väheneb ja koostootmisagregaati tuleb tihti sisse ja
välja lülitada.
Üheks võimaluseks koostootmisagregaadi töötundide suurendamiseks nendel üleminekukuudel on
soojuse akumulatsioonipaagi kasutamine. See võimaldab pikendada koostootmisagregaadi stabiilse
töö aega kütteperioodi jooksul ning seega suureneb ka elektritoodang.
Olgina ja Sinimäe soojusvõrkudes soojuskoormuse kõikumise katmiseks on vaja soojuse
akumulatsiooni paaki soojusmahtuvusega 10 MWh. Arvestades seda, et pealevoolu vee temperatuur
kütteperioodil on keskmiselt 85 °С ning tagastuva vee temperatuur on 65 °С siis paagi mahuks tuleb
ligikaudu 500 m3.
Arvutustes on arvesse võetud, et koostootmisagregaat hakkab töötama täiskoormusel ning kui
soojusvõrgu soojuskoormus ületab agregaadi poolt väljastatavat soojuskoormust, siis käivitub
täiendavalt maagaasil töötav veesoojenduskatel.
Akumulatsioonipaagiga koostootmisagregaadi poolt toodetav elektriline ja soojusvõimsus ning
soojuse akumulatsioonipaagi töö iseloomustus aastase perioodi jooksul on toodud järgnevatel
joonistel nii Olgina kui ka Sinimäe soojusvõrgu jaoks.

Joonis 4.12. Olgina soojusvõrgus koos soojuse akumulatsioonipaagiga töötava SEK-agregaadi
aastane elektri toodang

Joonis 4.13. Olgina soojusvõrgus koos soojuse akumulatsioonipaagiga töötava SEK-agregaadi
aastane soojuse toodang

Joonis 4.14. Soojuse akumulatsioonipaagi töö koos SEK-agregaadiga Olgina soojusvõrgus
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Joonis 4.15. Sinimäe soojusvõrgus koos soojuseakumulatsiooni paagiga töötava SEK-agregaadi
aastane elektri toodang

Joonis 4.16. Sinimäe soojusvõrgus koos soojuse akumulatsioonipaagiga töötava SEK-agregaadi
aastane soojuse toodang

Joonis 4.17. SEK-agregaadi töö koos soojuse akumulatsioonipaagiga Sinimäe soojusvõrgus

Arvutused näitavad, et soojuse akumulatsioonipaagi kasutamine koos koostootmisagregaadiga
võimaldaks suurendada aastast elektri toodangut Olginas 367 MWh ja Sinimäel 181 MWh võrra,
kuid vajaks küllalt suur täiendavat investeeringut.

 4.4 Kaugkütte soojusvõrkude vanade osade rekonstrueerimisega saavutatava
soojussäästu, rekonstrueerimise maksumuse ja tasuvusaja hinnang
Olgina soojusvõrgu kogu pikkus on 709 m. Olgina soojusvõrgus on rekonstrueeritud 559 m (79%)
soojusvõrku, rekonstrueerimisel on maa-aluses kanalis kulgevaid vanu lõike asendatud
eelisoleeritud torudega. Vanu maa-aluseid lõike on jäänud 150 m (21%).
Sinimäe soojusvõrgu summaarne pikkus on 912 m. Sinimäe soojusvõrgus on rekonstrueeritud 647
m (71%) soojusvõrku, rekonstrueerimisel on maaaluses kanalis kulgevaid vanu lõike asendatud
eelisoleeritud torudega. Vanu maa-aluseid lõike on jäänud 265 m (29%).
Praegusel ajal moodustab Olgina soojusvõrgu soojuskadu 345 MWh aastas. Peale vanade torude
asendamist eelisoleeritud torudega soojuskadu väheneb ~1,54 korda ning tuleb arvutuslikult ~223
MWh aastas. Soojussäästu potentsiaal võib tulla kuni ~122 MWh aastas.
Soojuskaod Sinimäe soojusvõrgus on praegusel ajal 433 MWh aastas. Peale vanade torude
asendamist eelisoleeritud torudega soojuskadu väheneb ~1,2 korda ning tuleb arvutuslikult ~362
MWh aastas. Soojussäästu potentsiaal võib tulla kuni ~71 MWh aastas.
Soojusvõrkude vanade osade pikkused ning rekonstrueerimise hinnangulised maksumused (2014
aasta keskmised hinnad on saadud erinevatest kaugküttevõrkude rekonstrueerimise firmadest) on
toodud tabelites Tabel 4.5 ja Tabel 4.6 vastavalt Olgina ja Sinimäe soojusvõrgu kohta.
Rekonstrueerimise tasuvusajad esitab Joonis 4.18 Olgina võrgule ja Joonis 4.19 Sinimäe võrgule.
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Tabel 4.5. Olgina soojusvõrgu vanade osade pikkused ja nende rekonstrueerimise hinnanguline
maksumus

Vanade osade rekonstrueerimise maksumus
DN L,m erimaksumus, €/m lõigu maksumus, €
20 0 169 0
32 0 179 0
50 15 231 3458
80 55 297 16333

100 65 337 21909
150 15 434 6513

kokku 150 48214 €

Tabel 4.6. Sinimäe soojusvõrgu vanade osade pikkused ja nende rekonstrueerimise hinnanguline
maksumus

Vanade osade rekonstrueerimise maksumus
DN L,m erimaksumus, €/m lõigu maksumus, €
20 0 169 0
32 0 179 0
50 75 231 17290
80 75 297 22273

100 70 337 23594
150 45 434 19540

kokku 265 82696 €

Olgina soojusvõrgu vanade osade rekonstrueerimine läheb hinnanguliselt maksma 48 tuh € ning
tasuvusajaks tuleb vähemalt 5–8 aastat erinevatel intressidel i=0–9%.
Sinimäe soojusvõrgu vanade osade rekonstrueerimine läheb hinnanguliselt maksma 83 tuh € ja
tasuvusajaks tuleb vähemalt 11–23 aastat erinevatel intressidel i=0–9% ning kui soojuse hinna
suhteline tõus aastas tuleb 3%.
Olgina soojusvõrgu vanade osade rekonstrueerimise oluliselt lühem tasuvusaeg kui Sinimäe võrgus
võib olla seletatav sellega, et Olgina võrgus on vanade osade soojusisolatsiooni efektiivsus
madalam kui Sinimäe võrgus. Sinimäe võrk asub kõrgendikul ja seal pinnase niiskuse mõju
soojusläbikandetegurile ei ole nii tugev kui Olgina võrgus.
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Olgina soojusvõrgu vanade osade  rekonstrueerimise tasuvus
investeeringu suurus: 48,2 tuh. €

saavutatav soojusssääst: 122 MWh /aastas (9,2 tuh. €)
soojuse hind: 74,96 €/MWh

i=0%

i=5%

i=7%

i=9%

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

A
ja

ld
at

ud
 tu

lu
 m

uu
t,

€

Aeg, aastad

Olgina soojusvõrgu vanade osade  rekonstrueerimise tasuvus
investeeringu suurus:  48,2 tuh. €

saavutatav soojusssääst: 122 MWh /aastas (9,2 tuh. €)
soojuse hind: 74,96 €/MWh
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soojuse hinna suhteline tõus: 3% aastas

Joonis 4.18. Olgina soojusvõrgu vanade osade rekonstrueerimise tasuvus
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investeeringu suurus:  82,6 tuh. €
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Sinimäe soojusvõrgu vanade osade  rekonstrueerimise tasuvus
investeeringu suurus:  82,6 tuh. €

saavutatav soojusssääst: 71 MWh /aastas (5,3 tuh. €)
soojuse hind: 74,96 €/MWh
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soojuse hinna suhteline tõus: 3% aastas

Joonis 4.19. Sinimäe soojusvõrgu vanade osade rekonstrueerimise tasuvus

 4.5 Tarbijate soojussõlmede täiustamise võimalused
Praegusel momendil kõik tarbijad on varustatud automatiseeritud soojussõlmedega. Suuremat
tähelepanu tuleb pöörata automaatika häälestamise peale ning üle kontrollida soojusmõõtjate töö
korrektsust, eriti Olgina soojusvõrgus (nii katlamaja soojusmõõtja kui ka tarbijate soojusmõõtjad).
Viimastel aastatel töö selles suunas juba käib.
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 5 Energia- ja kliimapoliitika mõju arengukava rakendamisele
Soojusvarustuse arendamisel oma piirkonnas peab kohalik omavalitsus kindlasti arvestama
kohalikke iseärasusi, kuid üldjoontes on otstarbekas lähtuda riigi energiapoliitikast ja selle kaudu ka
Euroopa Liidu (EL) suundumustest nii energiavarustuse kui kliimamuutuste valdkonnas. Samal ajal
on kohalikel omavalitsustel oluline roll riigi energiapoliitika elluviimisel, seda eriti energiatõhususe
tõstmise eesmärkide osas.
Liikmesriigina järgib Eesti oma energiavarustuse arendamisel EL vastavaid sihte. EL
energiapoliitika kõige üldisemateks suundumusteks on:

• tõsta energia varustuskindlust;
• tagada Euroopa konkurentsivõimeline ja taskukohane energia;
• soodustada keskkonna jätkusuutlikkust ja võidelda kliimamuutustega.

Kõige kaugemaid tegevussuundi EL energiasektori ümberkujundamiseks seab EL Energia teekaart
2050, mille eesmärgiks on liikuda vähese CO2 heitega majanduse suunas –vähendada heitkoguseid
aastaks 2050 80–95% võrreldes 1990. aastaga. Sellest lähtuvalt on välja pakutud Eesti
energiamajanduse visioon aastaks 2050, mille kohaselt kasutab Eesti siis oma energiavajaduse
rahuldamiseks peamiselt kodumaiseid ressursse, mitte ainult elektri-, vaid ka soojuse tootmises ja
transpordisektoris ning energiasektoris tehtud investeeringud on kaasa toonud kohalike fossiilsete
primaarkütuste kasutamise efektiivsuse kahekordistumise võrreldes tänase tasemega.
Lähemal olevaks ajahorisondiks on aasta 2030. 2014. aasta oktoobris leppis EL Ülemkogu kokku
EL 2030 kliima- ja energiapoliitika raamistiku, mis on järjeks olemasolevale 2020. a raamistikule
ning vaheetapiks liikumaks 2050. aastaks madala süsinikusisaldusega majanduse suunas.
Raamistiku olulisemad ELi ülesed eesmärgid aastaks 2030 on:

 suurendada taastuvenergia osakaalu 27%-ni energia lõpptarbimises;
 suurendada aastaks 2030 energiatõhusust 27% võrra (võrreldes 2007. aastal PRIMES mudeli

abil tehtud prognoosidega primaarenergia tarbimise kohta aastal 2030);.
 vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 40% võrreldes 1990. aastaga.

Aastaks 2020 on EL seadnud järgmised konkreetsed eesmärgid:
 saavutada 20% efektiivsem energia kasutamine lõpptarbimises;
 vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20% võrra võrreldes baasaastaga

1990;
 tõsta taastuvenergia osakaal 20%-ni energia lõppkasutusest.

Nendest eesmärkidest on lähtutud ka Eesti energiavarustuse riiklikul suunamisel. Eestis on
energiavarustuse arendamise põhilised suunad fikseeritud energiamajanduse riiklike
arengukavadega, mis lähtuvad Säästva arengu seadusest. Praegu kehtiv Energiamajanduse riiklik
arengukava aastani 2020 kinnitati Riigikogu poolt 2009. a. Arengukava kõige üldisemaks
eesmärgiks on tagada pideval energiavarustusel ja energiaallikate mitmekesistamisel põhinev tõhus
energiakasutus Eestis.
Uue arengukava (Energiamajanduse arengukava aastani 2030; lühendatult ENMAK 2030)
koostamine algatati Vabariigi Valitsuse poolt augustis 2013. ENMAK 2030 koondab elektri-,
soojus- ja kütusemajanduse ning transpordisektori energiakasutuse ja elamumajandusega seonduvad
tuleviku tegevused. Arengukava koostamise raames valminud uuringud ning arengukavas kasutatud
lähteandmed on leitavad veebilehelt www.energiatalgud.ee.
Soojusvarustust otseselt või kaudsemalt puudutavana võib esile tuua järgmisi 2030-ks aastaks
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püstitatud üldiseid eesmärke:
 säilitatud on kaugküttesüsteemid piirkondades, kus need on kestlikud ja võimelised

pakkuma tarbijatele soodsaid ja keskkonnanõudeid arvestavaid energialahendusi;
 valdav enamus Eestis toodetud soojusest toodetakse taastuvate energiaallikate ja turba

baasil;
 läbi rekonstrueerimistegevuse on suurenenud hoonete energiatõhusus (väikeelamutest 40% =

C või D energiatõhususarvu klass; korterelamutest 50% = C; mitteelamud 20% = C);
 uued hooned vastavad liginullenergiahoone energiatõhususarvu väärtusele.

Kaugema ajahorisondi nägemusena sisaldab ENMAK 2030 Eesti soojusmajanduse arengu visiooni
aastani 2050, mille kohaselt soojusmajanduses rakendatavad poliitilised valikud ja rakendatavad
meetmed peavad lähtuma eesmärgist, et soojusmajandus on pikaajaliselt jätkusuutlik ega vaja tava-
pärasele majandustegevusele täiendavaid investeerimis- ega tegevustoetusi. Soojust toodetakse val-
davas enamuses kohalikest ja taastuvatest kütustest ning kütusevabadest energiaallikatest. Tulene-
valt hoonete energiatõhusinvesteeringutest ja soojuse tootmise efektiivsemaks muutumisest väheneb
kütuste kasutamine soojuse tootmiseks aastaks 2050 rohkem kui 40 % võrreldes 2012. aasta tase-
mega.
Visiooni kohaselt peab kaugküttesektor üha arenevate lokaalsete küttelahenduste ning
ehitusstandardite (nt. teataval perioodil aastas enda tarbeks energiat ise toota suutvad hooned)
taustal muutustega kohanema ning liikuma pikemas perspektiivis vabaturupõhimõtete laiema
rakendamise suunas. Järelevalve peab soojusmajanduse arenguid toetama ja sektori ees seisvaid
väljakutseid arvestama. Kaugkütteregulatsioon ei tohi piirata majanduslikult odavamate lahenduste
konkureerimist kaugküttega. Lokaal- ja kohtkütte osakaalu kasvuga kaasneb tarbijate initsiatiiv
energiaühistute loomiseks soojuse ja elektri tootmiseks enda vajaduste rahuldamiseks.
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 6 Kokkuvõte ja järeldused
Vaivara valla asulatest kahes on olemas kaugküttesüsteemid. Nii Olginas kui Sinimäel on kaugküte
suhteliselt heas korras, kuid siiski on võimalusi süsteemi töö tõhustamiseks, seda eriti soojustrasside
osas.
Praeguseks ajaks on Olgina ja Sinimäe soojusvõrgud juba suures osas rekonstrueeritud, seetõttu on
peamiseks probleemiks soojusvõrkude vanade osade suured soojuskaod. Arvame, et võrkude
rekonstrueerimine tuleb lõpule viia, siis ei tohiks paljude aastate jooksul võrguga probleeme tekkida
ja pikaajalises perspektiivis on see tasuv investeering. Seejuures tuleb arvestada, et võrgu
koormatus mõjutab soojuskao protsenti oluliselt ja see jääb madala eriväljastuse korral ikkagi
suureks ka täielikult rekonstrueeritud, väga efektiivse soojusisolatsiooniga eelisoleeritud torudest
võrgu korral. Järgnevas tabelis 6.1 on toodud Olgina ja Sinimäe kaugküttevõrkude põhinäitajate
võrdlus normaliseeritud aastal.

Tabel 6.1 Olgina ja Sinimäe kaugküttevõrkude põhinäitajad normaliseeritud aastal
Suurus Olgina Sinimäe
1) Soojuse väljastus katlamajast, MWh/aastas 1950*/2083 2201
2) Soojuse tarbimine, MWh/aastas 1605*/1738 1768
3) Kaugküttevõrgu soojuskadu, MWh/aastas (%) 345 (17,7%) 433 (19,7%)
4) Torude keskmine diameeter, mm 82 89
5) Võrgu pikkus, m 709 912
6) Võrgu maht, m3 10,0 13,4
7) Soojuse eriväljastus, MWh/m 2,75 2,41
8) Väljastatava soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse, kWmax/m 1,55 1,02
9) Suurim kaugküttekoormus (tarbimine+võrgu soojuskadu), MW 1,10 0,93
10) Suurim tarbijate soojuskoormus, MW 0,95 0,85
11) Soojuse eritarbimine, MWh/m aastas 2,26 1,94
12) Tarbitava soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse, kWmax/m 1,34 0,93
13) Soojuse eriväljastus ringleva vee mahu kohta, MWh/m3 194,3 164,7
14) Torude üldine soojusläbikandetegur, W/(m2oC) 2,1 1,4
15) Soojuse erikadu võrgus, MWh/m 0,49 0,48

* Olgina kaugküttevõrgu tarbimine ja väljastus on toodud saunata, kuna see saab soojuse otse
katlamajast eraldi toru kaudu.
Kaugküttevõrgu torude soojusisolatsiooni efektiivsus on rekonstrueerimise tulemusena viimastel
aastatel oluliselt paranenud. Vaatamata sellele on kaugküttevõrgu soojuskao protsent suur, sest seda
põhjustab väikeasulatele tüüpiline suhteliselt madal soojuse eriväljastus. Olgina soojusvõrgus on
rekonstrueeritud 79% ja Sinimäel 71% ning soovitame igal juhul kaugkütet säilitada, edasi lõpuni
rekonstrueerida ja arendada.
Tarbijate soojussõlmedes tasub kontrollida ning häälestada automaatreguleerimise süsteeme.
Tähelepanu ning kontrolli vajavad katlamajade ja tarbijate soojusmõõtjad, eriti Olgina
soojusvõrgus.
Töö käigus uuriti erinevaid variante soojuse hinna alandamiseks. Ühe variandina analüüsiti Olgina
kaugküttevõrgu ühendamise otstarbekust Narva linna soojusvõrguga, kus soojuse hind on oluliselt
madalam Olginas toodetud soojusest. Analüüs näitas, et 1,5 km pikkuse ühenduslõigu ehitamine
Narva ja Olgina võrkude ühendamiseks ei ole majanduslikult tasuv kuna soojuskaod uues lõigus
koos ehituskuludega tõstaksid soojuse hinna praegusest kõrgemale.
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Soojuse ja elektri koostootmise kasutuselevõtu võimaluste ja otstarbekuse analüüsist selgus, et
kaugküttevõrkude nii väikeste soojuskoormuste korral ja kõrgete investeeringute tõttu ei ole sellise
muidu efektiivse tootmise rakendamine otstarbekas. Lähtudes investeeringute suurusest ja aastaste
tulude kasvust ulatuvad kummagi projekti tasuvusajad kümnetesse aastatesse. Selline tulemus
näitab selgelt maagaasil koostootmise alustamise majanduslikku ebaotstarbekust ja seetõttu
täpsemaid tasuvusarvutusi ei teostatud. Soojuse akumulatsioonipaakide kasutamine võimaldaks
tõsta mõnevõrra toodetava elektri kogust, kuid tasuvusaega see oluliselt lühemaks ei teeks.
Alternatiivsetest energiaallikatest uuriti soojuspumpade kasutuselevõtu võimalusi. Tulenevalt
suhteliselt väikesest võimsusest sobivad õhk-õhk tüüpi soojuspumbad kasutamiseks lisaküttena
põhiliselt eramutes – ühepere- ja ridamajades. Suuremate hoonete soojusega varustamiseks on
võimalik osaliselt kasutada soojuspumpi, mis saavad suurema osa energiast maapinnast. Need on
reeglina maa–vesi tüüpi seadmed. Kuna soojuspumba soojustegur on seda suurem, mida madalam
on küttesüsteemi temperatuur, siis kõige paremini sobib maasoojuspump majadele, kus on kasutusel
põrandaküte. Maasoojuspumpade kasutuselevõtu otstarbekuse hindamiseks on vaja kõigepealt teada
pinnase struktuuri, mis määrab soojuse ülekandeteguri suuruse. Alles seejärel saab teha täpsemaid
arvutusi vajalike investeeringute ja nende tasuvuse kohta. Alates 2014. aasta lõpust kasutatakse
Sinimäe uue koolihoone kütteks maasoojuspumpa ja 2016. aastal lisandub veel kooli spordihall.
Koolihoone on ühendatud ka kaugküttega. Soe tarbevesi toodetakse suuremas osas maakütte baasil.
Elektriboilereid kasutatakse sööklas söögi tegemiseks, kuna selleks on vajalik kõrgem temperatuur
kui maakütte baasil oleks otstarbekas toota. Talvisel tipukoormusel, kui maaküttest ei jätku, antakse
katlamajast lisasoojust kaugküttevõrgu kaudu.
Soojusvarustuses kasutatavate taastuvatest energiaallikate hulka kuulub kindlasti ka otsene
päikeseenergia. Seda energiat on võimalik kasutada nii elektri tootmiseks PV-paneelide abil kui vee
soojendamiseks, seda nii hoonete kütmise kui tarbevee soojendamise otstarbel. Päikeseenergia
kasutuselevõttu võiks kaaluda mõnes valla hallatavas hoones taotledes selleks taastuvenergia
kasutuselevõtu toetust, sest vastavad investeeringu on suhteliselt suured.
Taastuvatest energiaallikatest võib tõsiselt kaaluda puiduhakkel töötava katla kasutamist
baaskoormuse katmiseks nii Olgina kui ka Sinimäe kaugküttevõrkudes. Puiduhakkel töötav katel
võimaldaks anda kokkuhoidu soojuse tootmise muutuvkuludelt ja kujundada edaspidi tarbijatele
soodsama hinna. Lähtudes puidu kasutuselevõtu poolt tingitud maa-ala ja ruumide (hoonete)
vajadusest, samuti arvestades Sinimäe katlamaja asukohta (ehitatud kokku korruselamuga) võiks
kaaluda uue katla soetamist esmajärjekorras Olgina katlamaja juurde. Sinimäel on vaja muuta
katlamaja asukohta nii, et see paikneks elumajadest kaugemal.
Lähtudes Olgina katlamaja tööparameetritest, eriti soojusvajaduse kestusgraafikust, võiks uue katla
võimsus olla 500 kW. Puiduhakke katel jääks tööle baaskoormusel ja olemasolev gaasikatel töötaks
tipurežiimis. Arvutused näitasid, et kahe katla koostöös oleks võimalik saavutada kulude
kokkuhoidu kuni 22,4–30,2 tuh € aastas sõltuvalt investeeringu suurusest ja maagaasi hinna
võimalikust muutusest.
Tulenevalt Olgina praeguse katlamaja ruumijaotusest võib osutuda vajalikuks puidukatla jaoks uue
katlamaja ehitamine. Katlamaja ehitamiseks vajalik investeering on ligikaudse eelhinnangu kohaselt
u 250 tuh €. Kuna võimalused omafinantseerimiseks puuduvad, siis teostati tasuvusarvutused
lähtudes kogu investeeringu ulatuses 10 aastaks võetavast pangalaenust. Arvutuste kohaselt on
investeeringu lihttasuvusajaks madalaima maagaasi hinna 300 €/tuh m3 ja väikseima investeeringu
212,5 tuh € korral 7 aastat ja ajaldatud (i=4%) tasuvusajaks 8,4 aastat ning vastavalt kõrgeima
maagaasi hinna 390 €/tuh m3 ja suurima investeeringu 287,5 tuh € korral 13 aastat ning ajaldatud
(i=4%) tasuvusajaks 18,3 aastat. Arvutuste tulemused näitavad, et sellise projekti
ettevalmistamisega oleks otstarbekas detailsemalt tegeleda.
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Kokkuvõtlikult võib konstateerida, et soojusmajanduse seisukord nii Olginas kui ka Sinimäel on
hea võrreldes mitmete teiste väikevõrkudega Eestis. Kohaliku omavalitsuse poolt on tehtud palju
tööd nii katlamajade kui ka soojusvõrkude rekonstrueerimisel. Praeguseks momendiks suurem osa
kaugküttevõrke on juba rekonstrueeritud.
Lähitulevikus tasub tähelepanu pöörata hoonetes soojussäästu saavutamisele ning võimalusel lõpule
viia soojusvõrkude rekonstrueerimine.
Järgnevalt on esitatud põhilised soovitused võimaliku tegevuskava kohta:

 Detailsemalt tegeleda Olgina (esmajärjekorras) ja Sinimäe katlamajade puiduhakkele
üleviimise projekti ettevalmistamisega. Uurida toetuse saamise võimalusi. Tegevuse
periood: 2015 sügis – 2016 sügis.

 Katlamajade puiduhakkele üleviimise detailse analüüsi positiivse tulemuse korral alustada
uute puiduhakkel töötavate katlamajade ehitamist. Tegevuse periood: 2016–2018.

 Lõpetada vanade trasside rekonstrueerimine. Selleks tegevuseks taotleda toetust. Periood:
võimalusel pidevalt kuni 2025.

 Vähendada valla omandis olevate hoonete soojustarbimist. Selleks taotleda toetust. Periood:
pidevalt, 2016 suvi – 2025.

 Vähendada elamute soojustarbimist, hooned rekonstrueerida ja täiendavalt soojustada.
Selleks tuleks ühistutel valla abiga taotleda toetust. Periood: pidev tegevus, 2016 suvi –
2025.

 Tegutseva soojusettevõtja arendustöö pidev jälgimine ja koostöö vallaga.
 Pidev energiasäästualane selgitustöö vallavalitsuse tasandil, säästualaste teabepäevade

korraldamine.
 Korteriühistute poolt energiasäästu meetmete rakendamine korterelamutes, elanike

motiveerimine, teavitamine ja erinevate energiasäästumeetodite tutvustamine. Pidev
tegevus.

 Parimas seisukorras olevate korterelamute tutvustamine valla elanikele,
energiatarbenäitudega kurssi viimine, võrdlusmomendi loomine. Pidev tegevus valla poolt.
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Lisa 2. Sinimäe kaugküttevõrgu skeem 2015 aastal.
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