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1. SISSEJUHATUS 
 

"Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2030" on koostanud HeatConsult OÜ 

(registrikood 12049862) Põlva Vallavalitsuse tellimusel (töö nr 14-005). 

 

Arengukava on kinnitanud volitatud soojusenergeetika insener (EQF tase 8, kutsetunnistus nr 

096048) Igor Krupenski.  

 

Soojusmajanduse arengukava eesmärk on määratleda Põlva valla territooriumil asuvate Põlva 

linna, Mammaste ja Peri küla arenguvisioon ja -suunad soojusenergia tootmisel, jagamisel ja 

kasutamisel. Hoolikalt planeeritud tegevuste kaudu tagatakse soojusenergia varustuskindlus 

majanduslikult mõistliku ning elanikkonnale vastuvõetava hinnaga. 

 

Koostatud arengukava on aluseks Põlva valla territooriumil asuvate Põlva linna, Mammaste küla 

ja Peri küla soojusmajandusliku arengu koordineerimisele. 
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2. PIIRKONNA ÜLDISELOOMUSTUS, PIKAAJALISED EESMÄRGID JA 

REGULATSIOONIDE KIRJELDUS 

 

2.1. PIIRKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 

 

Valla territooriumi pindala on 234 km², mis moodustab 10,8% kogu Põlva maakonna 

territooriumist. Põlva vald asub Kagu-Eestis, Põlva maakonnas. Maakonnakeskuseks on 

vallasisene linn Põlva. Vald paikneb Põlva maakonna keskosas ja piirneb Laheda, Vastse-

Kuuste, Mooste, Räpina, Veriora, Ahja, Kõlleste ja Kanepi vallaga. 

 

Kehtiva Eesti Vabariigi haldusjaotuse järgi asub valla territooriumil vallasisene linn Põlva ja 27 

küla. Valla kogupindalast moodustab ca 53% haritav maa (põld, heinamaa) ning metsamaa 37%. 

Põlva valla elanike arv seisuga 01.01.2014 oli 10009, mis moodustab 33,84% kogu Põlva 

maakonna elanikkonnast.  

 

Põlva valla eduka arengu kujunemise üheks põhjuseks on hea liiklusgeograafiline asend. Põlva 

valda läbivad järgmised tugimaanteed: Võru-Põlva; Põlva-Saverna-Otepää; Põlva-Karisilla-

Koidula piiripunkt; Põlva-Reola-Tartu; Kanepi-Põlva-Leevaku-Räpina. Põlva vallas on kaks 

reisirongipeatust ja läbiv raudtee, mis on suunaga Tartu-Põlva-Petseri. Põlva asub maakonna 

keskel ning suhteliselt head ja mitmekesised transpordivõimalused on heaks aluseks valla 

arengule
1
. 

 
 

 
 

Joonis 2.1.1 – Põlva valla asukoht
2
 

 

Põlva linna ja Põlva valla ühinemise teel moodustus 26. oktoobril 2013 uus omavalitsusüksus - 

Põlva vald. 

 

 

 

                                                
1
 Põlva valla arengukava 2015–2029. https://www.riigiteataja.ee/akt/422102015006 [04.12.2015] 

2
 Maaameti kaardiserver. www:http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis [04.03.15] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/422102015006
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Põlva linn, rahvaarv 5890 5870 5848 5811 5661 

Põlva vald, rahvaarv 3700 3660 3704 3703 9459
1
 

1
 – 2014. aasta andmed arvestavad, et Põlva linn on vallasisene linn 

Tabel 2.1.1 –Põlva linna ja Põlva valla rahvaarv aastatel 2010–2014 

 

Aastani 2013 Põlva valla pindala oli 228,63 km
2
 ja registreeritud valla elanikke arv 3703. Peale 

Põlva linna ja Põlva valla ühinemist kasvasid Põlva valla pindala ja rahvaarv vastavalt kuni 

234,1 km
2
 ja 9459 elanikuni (vt tabel 2.1.1)

3
. 

 

2.2. PIKAAJALISED EESMÄRGID 

 

Põlva valla pikaajalised eesmärgid, mis on rakendatavad ka käsitletavatele võrgupiirkondadele 

on kirjeldatud Põlva valla arengukavas aastateks 2015–2029, Põlva valla eelarvestrateegias 

aastateks 2016–2019 ja Põlva valla üldplaneeringus. Need dokumendid on avaldatud Põlva valla 

kodulehel
4
. Kokkuvõte Põlva valla pikaajalistest arengueesmärkidest on toodud allpool. 

 

Strateegiline üldeesmärk. Rahvusvahelise konkurentsivõimelise elukeskkonna loomine, mis 

tugevdaks valla positsiooni ja atraktiivsust investeerijatele ning väärtustaks kohalikku 

inimressurssi. 

 

Strateegilised põhieesmärgid, mis aitavad üldeesmärke saavutada 
- Konkurentsivõimeline majandus erinevates valdkondades nii rahvusvahelisel kui 

siseriiklikul tasandil 

- Loodus- ja elukeskkond on puhas ning energia- ja keskkonnasäästlik 

- Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppuri ja ühiskonna vajadusi arvestav 

- Kogukond on aktiivne ja osaleb valla elu edendamisel 

- Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja 

liikumisvõimalused 

- Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu, tööjõuressursi ümberkoolitamine ning tervislike 

eluviiside harrastamine 

 

Valdkondade strateegilised eesmärgid 
- Looduskeskkond – keskkonnasäästlik kasutamine ning hoiak 

- Elukeskkond – kvaliteetne, säästva arengu põhimõtteid arvestava taristu arendamine ja 

kaasajastamine, sealhulgas energiasäästliku tänavavalgustuse, kergliikluse, energiatõhusa 

soojamajanduse arendamine. Energia- ja keskkonnasäästliku atraktiivse elamupiirkonna 

väljaarendamine sisserände soodustamiseks 

- Haridus – võimaldada vallas kõiki haridustasemeid ning kvaliteetset haridust kaasaegses 

õpi- ja mängukeskkonnas 

- Sotsiaalne keskkond – elanikele on tagatud teenuste kättesaadavus, loodud võimalused 

toimetulekuks ja aktiivseks eluks, toimub laialdane ennetustöö erinevatele riskigruppidele 

- Korrakaitse – valla elanikel on turvaline elada 

- Ettevõtluskeskkond – atraktiivne investoritele ja ettevõtjatele ning õppimisvõimelise 

tervislikke eluviise harrastava tööjõuressurssi olemasolu. Üleriigilise 

energiakompetentsikeskuse rajamine 

                                                
3
 Statistikaameti andmebaas. RV0291: RAHVAARV, PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS HALDUSÜKSUSE VÕI 

ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI: www:http://pub.stat.ee [05.03.2015] 
4
 Põlva valla koduleht www.polva.ee [05.03.2015] 
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- Turism – vald on tuntud ja kõrge külastatavusega turismipiirkond koos kvaliteetsete 

tugiteenustega 

- Kultuurikeskkond – vallas toimib traditsioonide rikas, aktiivne ja mitmekesine kultuuri- 

ja spordielu, mis tugineb laiale kandepinnale valla elanike seas 

- Tervislik vaba aja veetmine - võimaluste loomine, avaliku kasutusega liikumisalad ja -

paigad (sh tervisespordikeskuste ning puhke- ja mänguväljakute arendamine, matka- ja 

suusaradade laiendamine jpm) 

- Koostöö – võtmevaldkondade arendamiseks on vaja erinevate tasandite ja sihtgruppide 

koostööd (sh koostöö kohalikus omavalitsuses kõikidel tasanditel, kogukonna ja 

ettevõtjatega, rahvusvahelisel ja siseriiklikul tasandil, arendus- ja tugistruktuuride ning 

teadusasutustega jt) 

 

Soojusmajanduse juhtimine valla tasandil 

 

Soojamajanduse säästlikuks arenguks on olemasoleva kaugküttesüsteemi kui terviku säilitamine 

ja edasiarendamine, ökonoomsuse ja töökindluse tõstmine, soojakadude vähendamine, 

katlamajade automatiseerimine ja alternatiivkütuste kasutamise võimaluste loomine. Põlva valla 

suund on haldusala hoonete piirdetarindite soojapidavuse tagamine ja hoonete küttesüsteemide 

rekonstrueerimine, et vältida ülemäärast küttekulu, samas tagades kõikide hooneosade 

tasakaalustatud soojavarustus.  

 

Himmaste külas on tsentraalküttelt üle mindud lokaalsetele korterelamutes baseeruvatele 

gaasikatlamajadele. Peril on säilinud tsentraalkatlamaja, mis varustab soojaga Peri 

raamatukogu/külakeskust ja kuut korterelamut. Praegune soojaettevõtja Peri Põllumajanduse OÜ 

on mitteametlikult teatanud tsentraalse soojatootmise lõpetamisest. Koostatud on Peri küla 

soojusvarustuse võimaluste analüüs, pakkumaks korterelamute elanikele alternatiivseid 

lahendusi. 

 

Soojusmajanduse arengueeldused: 

- Olemasolevate soojavõrkude infobaas 

- Koostatud võrkude optimeerimise kava 

- Linnas ja suuremate külade keskustes (Peril ja Mammastes) kaugküttevõrgu olemasolu 

- Enamus lokaalkatlamajadest töötavad gaasiküttel 

- Soojavarustusvõrgud- ja katlamajad osaliselt eraomandis 

- Koostatud Peri küla soojusvarustuse analüüs 

- Võrgupiirkondade soojavarustussüsteemide uuendamine 

- Alternatiivsete energiaallikate kasutamise jätkamine 

- AS Põlva Soojus trasside rekonstrueerimine ja laiendamine ning katlamajade 

rekonstrueerimine 

 

Probleemid: 

- Amortiseerunud võrgud linna ja valla territooriumil 

- Puuduvad soojusettevõtete arengukavad 

- Korterelamute soojussõlmed ei vasta kaasaja nõuetele, küttetorustikud amortiseerunud 

- Külades puuduvad kesksurve gaasitrassid 

 

Visioon. Kehtestatud kaugkütteseaduse põhine õigusregulatsioon, kus kaugküttepiirkonnad on 

määratud. Koostatud on arengukava pikaajalistest investeeringutest ja alternatiivvõimalustest. 

Elamud, mis asuvad küttepiirkonnas on energiasäästlikud ja kindlustatud kütte- ja 

soojaveevarustusega. 
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Eesmärgid. Energiasäästliku soojavarustuse tagamine. Korterelamute rekonstrueerimine 

vastavalt energiatõhususe normidele. 

 

Tegevused: 

- Peri külas tsentraalse soojavarustuse kadumisel alternatiivsete võimaluste leidmine 

- Kaugküttevõrkude ja -süsteemide ökonoomsemaks muutmine 

- Suurematesse keskustesse kesksurve gaasitrasside rajamine 

- Alates 2015. aasta kütteperioodist Lao-Vabriku tänava piirkonnas võimaluse leidmine 

soojatootmiseks 

 

Valla eesmärkideks ja huvideks on kommunaalkulude vähendamine ja/või nende tõusu 

pidurdamine. Soojuse maksumuse vähendamine mõjutab positiivselt nii valla elanikkonna 

kommunaalmaksete koormusele, kui ka vallavalitsuse (soojuse tarbija) kulude kokkuhoiule, mis 

omakorda võimaldab suunata rohkem rahalisi vahendeid valla arengu tagamiseks.  

 

Seega elanikkonna väiksem kommunaalmaksete koormus ja soojuse hinna alanemisest tulenev 

vallavalitsuse kulude kokkuhoiust tingitud lisainvesteeringud valla heakorrale tõstab linna 

atraktiivsust ja piirkonna elujõulisust. 
 

Konkreetsed vallavalitsuse poolt planeeritud soojusvõrkude ja soojuse tootmisega seotud 

ümberkorraldamise tegevused on käsitletud peatükis 6. 

 

2.3. SEADUSANDLUS JA REGULATSIOONIDE KIRJELDUS 

 

Euroopa Liidu regulatsioonid. Keskkonnasaaste vähendamise, energiajulgeoleku kasvatamise 

ning teiste eesmärkide täitmiseks kinnitas Euroopa Ülemkogu 2007. aastal Euroopa 

energiapoliitika dokumendi COM(2007), millega kinnitati pikaajalised konkreetsed 

energiapoliitika eesmärgid Euroopa Liidus: 

- Taastuvenergia osakaalu tõstmine 20%-ni aastaks 2020 

- Biokütuste osakaalu tõstmine transpordis 10%-ni aastaks 2020 

- Energiasääst 20% aastaks 2020 

- Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine vähemalt 20% 

 

Taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ kinnitati konkreetsed taastuvenergia eesmärgid EL 

liikmesriikidele ja Eesti on kohustatud tõstma taastuvate energiaallikate osakaalu kogu 

energiatarbimises võrreldes referentsaastaga 2005 25%-ni aastaks 2020. 

 

Täpsustatud valdkondlikud eesmärgid taastuvenergia allikate kaupa on kinnitatud Vabariigi 

Valitsuse 26.11.2010 korraldusega nr 452 "Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020" ja 

selle rakendusplaani aastateks 2010–2013 heakskiitmine ning volituse andmine". 

 

Selleks et muuta Euroopa energiatõhusaks ja vähese CO2-heitega majanduseks, on EL seadnud 

endale veelgi tähelepanuväärsemad pikaajalised eesmärgid. 2030. aasta eesmärgid, mille ELi 

liikmesriikide valitsused peavad veel heaks kiitma: 

- vähendada heitkoguseid 40% aastaks 2030 

- vähendada heitkoguseid 80–95% aastaks 2050 

 

See ergutab ka majandust, aitab luua töökohti ning suurendab ELi konkurentsivõimet. 

 

EL regulatsioonidest võib esile tuua ka Direktiiv 2010/31/EL, mis sätestab, et liikmesriigid 

peavad tagama uute hoonete vastavuse energiatõhususe miinimumnõuetele. Seejuures tuleb enne 
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ehitamise algust kaaluda ja võtta arvesse järgmiste alternatiivsete suure tõhususega süsteemide 

tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku teostatavust uue hoone jaoks.  

 

Riiklikud regulatsioonid. Hetkel on koostamisel Eesti energiamajanduse arengukava aastani 

2030, mille eelnõu on kättesaadav Eesti Arengufondi poolt haldaval veebilehel energiatalgud
5
.  

 

Energiamajanduses tehtavad valikud mõjutavad arenguid pea igas eluvaldkonnas. Lisaks 

energiahindadele, mis on igas majandamisüksuses oluliseks kululiigiks, on näiteks regionaalne 

areng ja inimtervis seotud soojusmajanduse ja elamumajanduse poliitikates tehtavate valikutega, 

maakasutus, maaelu ning väliskaubandusbilanss biokütuste tootmisvalikutega, keskkonnaseisund 

ja äritegevuse efektiivsus elektrienergia tootmisega. Need on vaid mõned paljudest seostest ja 

põhjustest, miks Eesti energiamajanduse pikaajaline arengukava aastani 2030, visiooniga aastani 

2050 (edaspidi: ENMAK 2030+) ei käsitle energiamajanduse valikuid omaette, vaid vaatleb 

nende valikute mõju keskkonnaseisundile, inimtervisele ning majanduse konkurentsivõimele 

tervikuna. 

 

Teiseks erinevuseks varasemaga võrreldes on ENMAK 2030+ ulatus: ENMAK 2030+ seob 

kokku soojusmajanduse, elamumajanduse, elektrienergia tootmise ja ülekande, transpordisektori 

energiatarbimise ning kohalike biokütuste tootmisega seotud valikud, asendades Eesti 

elektrimajanduse arengukava aastani 2018, Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise 

arengukava aastateks 2007–2013 ja Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008–2013. ENMAK 

2030+ pakub lähtekohad arengukavadele, mis tuleb Euroopa Liidu õigusest tulenevalt esitada 

Euroopa Komisjonile: taastuvenergia tegevuskava selle direktiivi 2009/28/EÜ alusel; 

energiasäästu tegevuskava ja hoonete renoveerimise kava energiasäästudirektiivi 2012/27/EL 

alusel. 

 

Kolmandaks muudatuseks ENMAK 2030+ koostamisel on selle koostamise vorm. Et kaasata 

võimalikult palju eksperte, kirjeldatakse ENMAK 2030+ tööprotsess veebikeskkonnas 

www.energiatalgud.ee. See võimaldab töökoosolekutel osalemata olla kursis strateegia 

väljatöötamise hetkeseisu, uuringutulemuste ja edasiste sündmustega. Strateegia koostamine 

vikikeskkonnas võimaldab igaühel avaldada arvamust varemesitatud seisukohtade ja 

uuringutulemuste kohta kartmata, et arvamusavaldus prügikasti maandub. Samas on mistahes 

muudatuste tegemine ja seisukohtade esitamine jälgitav, see hoiab meie ühise töökeskkonna 

puhtana ning risustamata. 

 

Otseselt on energiavarustusega seotud neli õigusakti: 

- vedelkütuse seadus, mis sätestab maksude laekumise ja enamkasutatavate mootorikütuste 

kvaliteedi tagamise, vedelkütuse käitlemise alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse 

rikkumise eest ning riikliku järelevalve teostamise korralduse 

- maagaasi seadus, mis reguleerib maagaasi impordi, ülekande, jaotamise ja müügiga 

seonduvaid tegevusi gaasivõrgu kaudu ning võrguga liitumist 

- elektrituru seadus, mis reguleerib elektrienergia tootmist, edastamist, müüki, eksporti, 

importi ja transiiti ning elektrisüsteemi majanduslikku ja tehnilist juhtimist. Seadus näeb 

ette elektrituru toimimise põhimõtet, lähtudes vajadusest tagada põhjendatud hinnaga, 

keskkonnanõuete ja tarbija vajadustekohane tõhus elektrivarustus ning energiaallikate 

tasakaalustatud, keskkonnahoidlik ja pikaajaline kasutamine 

- kaugkütteseadus, mis reguleerib soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid 

tegevusi kaugküttevõrgus ning võrguga liitumist 

                                                
5
Energiatalgud veebileht. http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/7/7e/ENMAK_2030_KSH_aruanne.pdf 

[27.04.2015] 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/7/7e/ENMAK_2030_KSH_aruanne.pdf
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Kaugkütteseaduse järgi soojusettevõtja kohustus tagada võimalikult efektiivne, kindel, 

usaldusväärne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav 

soojusvarustus.  

 

Kaugkütteseaduse § 9 kohaselt on soojusettevõtja kohustatud kooskõlastama tarbijale müüdava 

soojusenergia piirhinna Konkurentsiametiga. 

 

Hinna kooskõlastamisel lähtub Konkurentsiamet eelkõige põhimõttest, et soojusenergia piirhind 

oleks kulupõhine ning soojusenergia tootmiseks ja edastamiseks tehtud kulutused oleksid 

põhjendatud. 

 

Saastetasude osas on oluline arvestada keskkonnatasude seadusega, mis sätestab loodusvarade 

kasutusõiguse tasu määramise alused, saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning 

keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. 

 

Kohalikul tasandil reguleerivad dokumendid. Soojusmajanduse korraldamise ülesanne on 

kohalikel omavalitsustel, mis kehtestavad kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumise ning 

võrgust eraldumise tingimused ja korra, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja 

arenduskohustused.  

 

Põlva valla pikaajalised eesmärgid, mis on rakendatavad ka käsitletavatele võrgupiirkondadele 

on kirjeldatud Põlva valla arengukavas aastateks 2015–2029, Põlva valla eelarvestrateegias 

aastateks 2016–2019 ja Põlva valla üldplaneeringus. Need dokumendid on avaldatud  Põlva valla 

kodulehel. Kokkuvõte Põlva valla pikaajalisest arengueesmärkidest on toodud peatükis 2.2. 

 

Investeeringute toetus. Investeeringute toetuse saamiseks kehtis varem meede 

"Taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude 

parendamiseks toetuse andmise tingimuste ja korra kehtestamine", mille raames sai ehitatud 

praegune biokütuste katel Käisi katlamaja territooriumil (vt peatükk 3.1.1.). Koostamisel on 

meetme 6.2 "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" ning "Kaugküttekatelde 

renoveerimine ja kütuse vahetus" toetamist võimaldav määrus (informatsioon toetuse saamise 

võimalustest turbal töötavatele kateldele hetkel puudub). Informatsiooni taotlusvooru avamisest 

võib leida Keskkonnainvesteeringute keskuse kodulehel. 
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3. SOOJUSVARUSTUSSÜSTEEMIDE TEHNILINE SEISUND JA 

ISELOOMULIKUD NÄITAJAD 

 

Põlva linnas on kolm eraldiseisvat kaugküttevõrku, mille kaudu varustatakse kaugküttevõrguga 

liitunud tarbijaid, peamiselt korterelamuid ja ühiskondlikke hooneid soojusega. Suurim 

soojusvõrkudest on J. Käisi tänava katlamaja kaugküttevõrk, mis rajati 1970. aastate keskel 

(edaspidi Põlva kaugküttevõrk). Kaugküttevõrgu pikkus on umbes 11,7 km. Suuruselt järgmist 

kaugküttevõrku Jaama-Savi tänavate piirkonnas on võimalik soojusega varustada OÜ Põlva SEJ 

katlamajast (edaspidi Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk). Sealses kaugküttepiirkonnas tegeleb 

soojuse müügiga AS Põlva Soojus. Savi-Jaama tänava kaugküttevõrgu pikkus on 1,1 km. 

Väikseima tarbijaskonnaga kaugküttevõrku Lao-Vabriku tänavate piirkonnas varustatakse 

soojusega Vabriku tänava konteinerkatlamajast (edaspidi Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrk). 

Antud kaugküttevõrgu pikkus on umbes 0,65 km. 

 

Ülalmainitud kaugküttevõrgud moodustavad Põlva linna kaugküttepiirkonna (vt joonis 3.2.). 

Samas, soojuse hinnakujundamise seisukohalt seisavad eraldi Lao-Vabriku tänava võrgupiirkond 

(Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrk) ja Põlva võrgupiirkond (kuhu kuuluvad Põlva ja Savi-

Jaama tänava kaugküttevõrk ja Mammaste kaugküttevõrk).  

 

Mammaste küla kaugküttevõrgu ja Põlva kaugküttevõrgu vahelise ühenduse (ühendus oli 

amortiseerunud) on AS Põlva Soojus rekonstrueerinud 2015. aasta sügisel. Mammaste küla 

varustatakse soojusega J. Käisi tänava katlamajast.  

 

Peri küla soojusvarustusega tegeleb soojaettevõtja Peri Põllumajanduse OÜ, kes on 

mitteametlikult teatanud tsentraalse soojatootmise lõpetamisest (vt joonis 3.1).  
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Joonis 3.1. – Mammaste küla ja Peri küla kaugküttepiirkonnad 

 

 
Joonis 3.2. – Põlva linna kaugküttepiirkond 

OÜ Põlva SEJ katlamaja 

AS Põlva Soojus Avraal 
katlamaja 

AS Põlva Soojus katlamaja 



Põlva valla soojusmajanduse arengukava 

aastateks 2016–2030 

 

13 
 

3.1. KATLAMAJAD 

 

3.1.1. Põlva linn 

 

AS Põlva Soojuse katlamaja (edaspidi Käisi katlamaja). Käisi katlamaja territooriumil on 

paigaldatud 2014. aastal ehitatud 4 MW biokütustel töötav katel (joonis 3.1.1). Katla tootjaks on 

Justsen Energiteknik.  

 

Katel koos kõikide abiseadmete ja kütuse laoga on ehitatud firma Märja Monte OÜ poolt. Katel 

töötab põhikoormuse katmiseks.  
 

 

 

 
 

Joonis 3.1.1 – a) Käisi katlamaja biokütuste ladu; b), c), d) Biokütuste katel 

 

Lisaks sellele on paigaldatud üks maagaasil töötav 6 MW Biiski katel DE-10 (1986 ehitusaasta) 

ja kaks 16 MW Biiski katelt (1983 ja 1989 ehitusaasta).  

 

Katelt DE-10 kasutatakse tipukoormuse katmiseks ja üks DE-25 kateldest tagab reservi.  

 

Katlamaja territooriumil asub ka maagaasil töötav konteinerkatlamaja, mis on varustatud firma 

Thermax poolt valmistatud katlaga Revotherm REW 1500. Antud katla soojuslik võimsus on 1,5 

MW (1988 ehitusaasta).  

 

a b 

c d 
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Joonis 3.1.2 – Käisi katlamaja. Biiski katlatehase maagaasi katlad 

 

 

 
Joonis 3.1.3 – Käisi katlamaja. Konteinerkatlamaja Revotherm REW 1500 maagaasi 

katlaga 
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Käisi katlamaja territooriumil asub ka neljataktiline 20 silindriga gaasimootor Jenbacher JMS 

320 GS-N.L.C (vt joonis 3.1.4). Gaasimootori elektriline ja soojuslik võimsus on vastavalt 922 

kW ja 1300 kW. Väljuvate suitsugaaside temperatuur on 60–70°C. Mootori normaalse töö tagab 

kaugküttetarbijatelt tagastuv vesi temperatuuriga 50–60°C. Mootor on projekteeritud ja 

reguleeritud sedasi, et heitgaaside lämmastikoksiidisisaldus oleks võimalikult väike, 

põletustehnoloogia on seega keskkonnasäästlik. Gaasimootor alustas oma tööd 1998. aasta lõpus.  

 

 
Joonis 3.1.4 – Käisi katlamaja gaasimootor Jenbacher JMS 320 GS-N.L.C. 

 

Gaasimootor on heas korras, kuid viimastel aastatel pole olnud aktiivselt kasutuses. Selle 

põhjuseks on asjaolu, et vastavalt elektrituruseadusele on tõhusa koostoomise režiimil toodetud 

elektri eest võimalik 12 aasta jooksul võimalik saada ettenähtud toetust (0,032 eurot ühe kilovatt-

tunni eest). See aeg on möödas ning praegustel tingimustel energia tootmine gaasimootoril 

põhineva koostootmisjaamaga ei ole majanduslikult otstarbekas. 

 

Käisi katlamaja üldine seisukord on väga hea. 

 

OÜ Põlva SEJ katlamaja (edasiselt Tere katlamaja). Põlva SEJ katlamaja asub aadressil Jaama 

20. Katlamaja varustab soojusega Savi-Jaama tänava kaugküttepiirkonda ning Tere AS Põlva 

tootmisüksust auru ja soojusega (joonis 3.1.5). 

 

 
Joonis 3.1.5 – OÜ Põlva SEJ katlamaja 
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Katlamajas on paigaldatud kaks maagaasil töötavat aurukatelt (Danstoker TDC 10 võimsusega 

4,7 MW) ja (Danstoker TDC 11 võimsusega 6,3 MW). Tere katlamaja seisukord on väga hea. 

 

Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu katlamaja (edaspidi Lao-Vabriku tänava katlamaja). 

AS Põlva Soojus sai Lao-Vabriku tänava võrgupiirkonna võrguettevõtjaks aastal 2015. AS Põlva 

Soojus kavatses soojuse ostmiseks sõlmida soojatootjatega lepingu kuni kaheks aastaks, kuid ei 

saanud ühtki pakkumist.  

 

Lao-Vabriku tänava piirkonna soojusvarustuse tagamiseks on rajatud 2015. aasta sügisel üks 

megavatise võimsusega katlamaja koos Foster Wheeleri gaasikatlaga (vt joonis 3.1.6.).  

 

 
Joonis 3.1.6. – a) Lao-Vabriku tänava  katlamaja, b) Foster Wheeleri gaasikatel 

 

3.1.2. Peri küla 

 

Peri küla katlamajas on paigaldatud kolm katelt. Kaks nendest on maagaasil töötavad ICI 

Caldaie RED/TNA/TSA 40 ja 50 katlad võimsusega vastavalt 0,45 ja 0,5 MW. Kolmas on vana 

renoveerimata ja kulunud tahkekütuse katel K-80V soojusliku võimsusega 0,5 MW, mis ei ole 

töökorras. Katlamaja haldab Peri Põllumajanduslik OÜ. 

a b 
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Joonis 3.1.7. – Peri katlamaja ja seal asuvad gaasikatlad 
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3.2. SOOJUSVÕRGUD 

 

Põlva kaugküttevõrk. Põlva kaugküttevõrgu kogupikkus on 11 742 m, millest maapealsed 

trassid moodustavad 1450 m (12%). Maapealsete trasside soojusisolatsioon on korrastatud 

(paigaldatud alumiiniumfooliumiga kaetud100 mm soojusisolatsiooni koorik). 

 

Uute trasside osakaal on ~30% (3330 m). Kõik uued trassid on maa-alused. Trasside kaod 

talvekuudel on 15,5–18% ja suvekuudel 45–50%. Valdav osa trassidest paiknevad 

betoonkanalites.  

 

Arvestades, et kaugküttevõrgu maapealsed soojustrassid on uuendatud soojusisolatsiooniga ning 

uute soojustrasside osakaal on 30%, vajavad renoveerimist ~55–60% soojustrassidest, mille 

kogupikkus on umbes 7000 m. 

 

Kaugküttevõrgu soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse on 1,1 kW/m ja tarbimise suhe võrgu 

pikkusesse on 2075 kWh/m. Aastakeskmine soojuskadu on ~22%. Soojuskadude 

absoluutväärtused 2013. ja 2014. aastatel olid vastavalt 5965 ja 6856 MWh. Kaugküttevõrgu 

skeem on toodud lisas 2. 

 

Soojusvõrkude planeeritud renoveerimistööd on toodud peatükis 6.1. Muud investeeringud 

kaugküttevõrku tehakse vastavalt vajadusele, kus soojustrasside asendamised tulenevad stabiilse 

soojusvarustuse tagamise põhimõtetest (asendatakse avariilised või avariiohtlikud lõigud). 
 

Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk. Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk on uus ja 

renoveerimistöid ei vaja. Võrgu kogupikkuseks on 1100 m. Soojuskaod talvekuudel 

moodustavad ~15–20% ja suvekuudel ~40–55%. 

 

Kaugküttevõrgu soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse on 0,91 kW/m ja tarbimise suhe võrgu 

pikkusesse on 1740 kWh/m. Aastakeskmine soojuskadu on ~20–21%. Soojuskadude 

absoluutväärtused 2013. ja 2014. aastatel olid vastavalt 479 ja 443 MWh. Kaugküttevõrgu skeem 

on toodud lisas 3. 

 

Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrk. Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu pikkus on ~650 m. 

Elamute piirkonnas on soojustrassid maa-alused ja tööstuspiirkonnas maapealsed. Magistraaltoru 

pikkuseks on 265 meetrit ja läbimõõt DN 200. Ülejäänud torustike läbimõõduks on DN 80.  

 

Eelisoleeritud torustike pikkus on 44 m (~7% kogu kaugküttevõrgu pikkusest). Maa-alused 

soojustrassid on paigaldatud raudbetoonkünadesse, mis on isoleeritud mineraalvatiga, 

pilbasvõrguga ja ruberoidiga.   

 

Kaugküttevõrgu soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse on 1,2 kW/m ja tarbimise suhe võrgu 

pikkusesse on 2740 kWh/m. Aastakeskmine soojuskadu on ~10–11%. Soojuskadude 

absoluutväärtused 2012. ja 2013. aastatel olid vastavalt 212 ja 209 MWh. Kaugküttevõrgu skeem 

on toodud lisas 4. 

 

2016. aastal ei ole võrguvaldaja planeerinud Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu renoveerimist. 

Kaugküttevõrku on plaanis investeerida vastavalt vajadusele, kus soojustrassid asendatakse 

järgides stabiilse soojusvarustuse tagamise põhimõtteid (asendatakse avariilised või 

avariiohtlikud lõigud). 
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Mammaste küla kaugküttevõrk. Kaugküttevõrgu pikkuseks on 800 m. Torustik on maa-alune 

ja renoveerimata. Soojustrasside kaod talvekuudel on ~10–18% ja ulatuvad kevade lõpus ja 

sügise alguses 60–70%-ni.  

 

Kaugküttevõrgu soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse on 0,65 kW/m ja tarbimise suhe võrgu 

pikkusesse on 1370 kWh/m. Aastakeskmine soojuskadu on ~16%. Soojuskadude 

absoluutväärtused 2013. ja 2014. aastatel olid vastavalt 148 ja 182 MWh. Kaugküttevõrgu skeem 

on toodud lisas 5. 

 

2016. aastal ei ole võrguvaldaja planeerinud Mammaste kaugküttevõrgu renoveerimist. 

Kaugküttevõrku on plaanis investeerida vastavalt vajadusele, kus soojustrassid asendatakse 

järgides stabiilse soojusvarustuse tagamise põhimõtteid (asendatakse avariilised või 

avariiohtlikud lõigud). 
 

Peri küla kaugküttevõrk. Soojustrassid on ehitatud valdavalt 1983. aastal. Suuremahulisi 

renoveerimistöid teostatud pole, mistõttu on nii torustikud kui ka isolatsioon üsna kehvas seisus. 

Paiguti on trassid olnud pinnasevee poolt uputatud. Remonditöid on teostatud vastavalt avariide 

likvideerimisele.  

 

Trasside kogupikkus on 1210 m ja aastakeskmine suhteline kadu on 20–23,5%.  

 

Kaugküttevõrgu soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse on 0,47 kW/m ja tarbimise suhe võrgu 

pikkusesse on 1110 kWh/m.  

 

Soojuskadude absoluutväärtused 2012. ja 2013. aastatel olid vastavalt 279 ja 248 MWh. 

Kaugküttevõrgu skeem on toodud lisas 6. 
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4. SOOJUSE TARBIMINE JA TOOTMINE 

 

4.1. SOOJUSVÕRGU TARBIJAD 

 

Põlva, Savi-Jaama tänava ja Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgud. Põlva linna põhiline osa 

elamutest, administratiiv- ja tööstushoonetest on ühendatud Põlva kaugküttevõrguga.  

 

Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu elanikkonna osatähtsus soojuse tarbimisel on ~55%. Need 

on Vabriku 24, 25, 36, 38 ja Lao 14, 18 ja 20 elamud. Ülejäänud osa soojusest kulub 

tööstuspiirkonna (endine AS Põlva KEK tegevuspiirkond) soojusvarustuseks. 

 

Praegu varustatakse Mammastes soojaga kuut paneelelamut ja büroohoonet (Keldrikaela tee 2). 

Olulist muutust tarbijate arvus ei ole ette näha. 

 

Põlva linna võimalikud uued soojustarbijad lähiaastatel on Põlva riigigümnaasium (soojuse kasv 

juurdeehituse arvelt) ja uus kaubanduskeskus Jaama-Ringtee tänavate piirkonnas. 

 

Peri küla kaugküttevõrk. Kaugküttevõrku on ühendatud seitse korterelamut. Peri küla 

korterelamud on põhiliselt silikaltsiitplokkidest 2- ning 3-korruselised viilkatustega hooned, mis 

olid ehitatud tüüpprojekti järgi 1980-ndatel aastatel. Välisseinte plokid on tehniliselt rahuldavas 

korras. Olulisi plokkide murenemisi ja muid mehaanilisi kahjustusi ei esine. Välisseinte 

välisviimistlus vajab uuendamist, värvikiht on paljudes kohtades murenenud ja maha koorunud. 

Välisseinte soojapidavus ei vasta tänapäeval kehtivatele normidele, energiasäästu saavutamiseks 

tuleb mõelda seinte soojustamisele. 

 

Hoonetel on ehitusjärgselt kaheklaasilised puidust paarisraamidega aknad. Elanikud on hakanud 

iseseisvalt aknaid vahetama ja umbes pooled aknad on juba vahetatud soojapidavamate vastu. 

Kõige suuremad soojuskaod on läbi seinte ning akende. Energiasäästu saavutamiseks tuleb 

kaaluda võimalust vahetada kõik ehitusaegsed aknad soojapidavamate vastu. 

 

Hoonetel on põhiliselt katuseplekiga kaetud viilkatused. Mõnedel elamutel on katus uuendatud, 

kuid kõigil mitte. Pööningute põrandatel on ehitusaegne soojustus. Soojustuseks on saepuru- 

ning räbukiht. Kihi paksuseks on ca 5–10 cm. Ehitusaegne soojustus ei ole juba efektiivne, kuna 

see on vananenud ja paigaldatud ebaühtlaselt. Majade renoveerimisel tuleb pööningu põrandale 

paigaldada puistevillakiht või klaasvillast matid. 

 

Küla elamufond on suures osas erastatud. Kõigis korruselamutes pole moodustatud isegi 

korteriühistuid, kuid see on märgatavalt hoogustunud. Suur hulk korterid on Peri Põllumajanduse 

Osaühingu (edaspidi Peri PM OÜ) käsutuses ning mitmed korterid on tühjad. Tõenäoliselt ei ole 

lähiaastatel ette näha ka ehitustegevuse mõjul küttepiirkonna suurenemist. Pigem on trend 

vastupidine – tühjalt seisvate korterite osakaal ilmselt suureneb. 

 

4.2. SOOJUSE VÄLJASTUS JA TARBIMINE 

 

AS Põlva Soojus esitas 2013–2014. aasta soojuse väljastuse statistilised andmed Põlva, 

Mammaste ja Savi-Jaama tänava kaugküttevõrkude kohta. Peri küla kaugküttevõrgu andmed 

pärinevad Peri küla soojusmajanduse arengukavast. Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu soojuse 

väljastuseandmed on puudulikud. Normaalaastale taandatud Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu 
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tarbijatele müüdud soojuse kogused on võetud ÅF-Consulting poolt 2009. aastal teostatud 

uuringust
6
.  

 

Soojuse väljastuse/tarbimise analüüsiks on oluline arvestada normaalaastale üle viidud 

soojuskogustega. Vastavad arvutused on tehtud tuginedes metoodikale, mis on kirjeldatud Eesti 

Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi tellimusel TTÜ poolt tehtud töös "Eesti 

kraadpäevad"
7
.  

 

Normaalaastale üleminekuks on kasutatud järgnevat seost: 

 

(4.1) 

 

 

QN – normaalaasta soojustarbimine, MWh 

Qteg – tegeliku aasta soojustarbimine, MWh 

SN – normaalaasta kraadpäevade arv (lihtsad kraadpäevad), 
o
Cpäev 

Steg – tegeliku aasta kraadpäevade arv, 
o
Cpäev 

C – kraadpäevadest sõltumatu soojustarbimine, MWh 

 

Arvutused on tehtud järgnevatel eeldustel: 

- Tasakaalutemperatuur. Põlva valla 

kaugkütte piirkondade keskmine 

sisetemperatuur (tasakaalutemperatuur) 

tBon 17°C. 

 

- Võtmepiirkond. Põlva vald asub Eesti 

võtmepiirkonnas II, mille andmed 

erinevatel tasakaalutemperatuuridel ja 

aastatel on võetud normaalaasta 

soojustarbimiste arvutamiseks (kõrval 

olevalt jooniselt on näha soovituslikud 

võtmepiirkondade piirid).  

 

- Kraadpäevadest sõltumatu soojustarbimine. Osa hoonetes tarbitud soojusest on 

nõrgalt seotud välisõhutemperatuuriga, seega praktiliselt sõltumatu kraadpäevade arvust. 

Seda iseloomustab valemis (4.1) olev suurus C. Kraadpäevadest sõltumatu 

soojustarbimise põhiosa moodustab sooja tarbevee valmistamiseks vajaminev soojus.  

 

Põlva, Mammaste, Savi-Jaama tänava ja Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrkude soojuse 

väljastuse andmed on näidatud Tabelis 4.2.1. Aastatel 2013–2014 oli keskmine soojuse väljastus 

Põlva, Mammaste ja Savi-Jaama tänava kaugküttevõrku vastavalt 27 505, 994 ja 2192 MWh. 

Aastatel 2012–2013 oli Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu keskmine soojuse väljastus 1931 

MWh aastas.  

 

 

                                                
6
 Tere AS Põlva katlamaja töö analüüs ja ettepanekud soojusvarustuse renoveerimiseks. ÅF-Consulting, 2009. 

7
 Eesti kraadpäevad, TTÜ Keskkonnatehnika Instituut, 2006. 

www:http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/9/93/Loigu,_E.,_K%C3%B5iv,_A._Eesti_kraadp%C3%A4evad.p

df [03.03.2015] 
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Tabel 4.2.1 – Põlva, Mammaste ja Savi-Jaama tänava kaugküttevõrgud. Soojuse väljastus 

(MWh) aastatel 2013–2014 

 

Tarbitud soojuse arvutamiseks ja normaalaastale üleminekuks arvestame AS Põlva Soojuse poolt 

esitatud võrkude soojuskadude andmetega ja eeldustega, kus: 

- Põlva kaugküttevõrgu soojuskaod aastatel 2013 ja 2014 moodustasid vastavalt 21,5 ja 

22,6% 

- Mammaste kaugküttevõrgu soojuskaod aastatel 2013 ja 2014 olid vastavalt 15 ja 18% 

- Savi-Jaama tänava kaugküttevõrgu soojuskaod moodustasid aastatel 2013 ja 2014 umbes 

20,5% 

- Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu aastakeskmine soojuskadu moodustas ~11% 

- Kuna Mammaste ja Savi-Jaama tänava kaugküttepiirkondades sooja tarbevett ei toodeta, 

eeldame et kogu tarbitud soojus on seotud välisõhutemperatuuriga. Savi-Jaama tänava ja 

Põlva kaugküttepiirkondades eeldame, et kraadpäevadest sõltumatu soojustarbimise osa 

moodustab piirkonna soojuse tarbimisest 15% 
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2013 2014

Qteg MWh 1817 1733

SN 
1 oCpäev 4295 4220

Steg 1 oCpäev 3920 3887

C MWh 273 260

QN MWh 1965 1859

Lühend Ühik
Aastad

Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk

 

2012 2013

Qteg MWh 1770 1680

SN 
1 oCpäev 4295 4220

Steg 1 oCpäev 4338 3920

C MWh 0 0

QN MWh 1752 1809

Lühend Ühik
Aastad

1 - väärtused on võetud KREDEX-i kodulehelt. www: 

http://www.kredex.ee/public/Energiatohusus/Kraadpaevad/tartu_8.xls [16.03.2015]

 Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrk

 
Tabel 4.2.2 – Soojuse tarbimine Põlva, Mammaste, Savi-Jaama tänava kaugküttevõrkudes 

normaalaastatel 2013–2014 ja Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgus aastatel 2012–2013  

 

Suur soojustarbimine tööstuse poolt puudub, tööstuse tarbeks ei toodeta piirkonnas ka auru. 

KOV on seisukohal, et tulevikuperspektiivis jääb soojuse tarbimine stabiilseks. Oodata on uusi 

võimalikke tarbijaid (juba lähiaastatel on oodatud Põlva riigigümnaasiumi hoone ja uue 

kaubanduskeskuse rajamine Jaama-Ringtee tänavate piirkonnas), kuid see kompenseeritakse 

energiasäästumeetmete rakendamisega. On arvestatud, et kui lähitulevikus planeeritud 

soojusmajanduse ümberkorraldamisel soojuse hind püsib (tõenäoliselt väheneb), siis otsest 

survet tarbijapaigaldiste rekonstrueerimisele ei tule. 
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Eeldus põhineb andmete analüüsil ning arutelude tulemusel valla ja soojusettevõtja esindajatega. 

 

Peri kaugküttevõrk. Tuginedes Peri küla soojusmajanduse arengukavale moodustab Peri küla 

normaalaasta soojusvajadus 1338 MWh aastas ja vajalik võimsus on 0,564 MW. 

 

5. SOOJUSE HIND, TARBIJATE MAKSEVÕIME 

 

Soojuse hind. Põlva valla territooriumil asuvate Põlva, Lao-Vabriku tänava ja Peri 

võrgupiirkondade soojuse piirhinnad käibemaksuta on näidatud tabelis 5.1.  

 

Põlva võrgupiirkond 47,94

Lao-Vabriku tänava võrgupiirkond 56,16

Peri võrgupiirkond 65

Soojuse müügi piirhind, EUR

 
Tabel 5.1. – Käibemaksuta soojuse müügi piirhinnad Põlva, Lao-Vabriku tänava ja Peri 

võrgupiirkondades aastal 2014
8
 

 

Siinjuures tuleb mainida, et Põlva võrgupiirkonna üks soojuse tootjatest on Põlva SEJ OÜ ja 

selle viimati kooskõlastatud soojuse müügihind soojusvõrku on käibemaksuta 52,78 eurot.  

 

Seoses sellega, et Lao-Vabriku tänava võrgupiirkonna võrguettevõtjaks on AS Põlva Soojus (vt 

ptk 6.1), siis suure tõenäosusega hakkab alates 2016. aasta sügisest Põlva linna ja Lao-Vabriku 

tänava kaugküttevõrkudes kehtima üks soojuse hind, ehk tekib ühine võrgupiirkond (Lao-

Vabriku tänava  ja Põlva võrgupiirkonnad ühendatakse).  

 

2018. aasta oktoobris lõpeb võrguvaldaja AS Põlva Soojuse ja soojuse tootja Põlva SEJ OÜ 

vahel soojuse ostu-müügi leping. Peale lepingu lõpetamist korraldatakse uus konkurss soojuse 

ostmiseks, mis mõjutab võrgupiirkonna soojuse müügi piirhinda.  

 

Konkurentsiameti andmetel oli 01.06.2013 seisuga 89 väikese võrgupiirkonna soojuse piirhind 

vahemikus 45–91 €/MWh ning nende võrgupiirkondade soojuse piirhinna kaalutud keskmine oli 

70,99 €/MWh, kusjuures neist 47-l ehk 52,8%-l jääb soojuse piirhind vahemikku 75–91 €/MWh, 

23-l ehk 25,8%-l jääb soojuse piirhind vahemikku 65–75 €/MWh, 10-l ehk 11,2%-l jääb soojuse 

piirhind vahemikku 55–65 €/MWh ja 9-l ehk 10,1%-l jääb soojuse piirhind vahemikku 45–55 

€/MWh. Võrdluseks on 33 suure võrgupiirkonna soojuse piirhind, mis on vahemikus 27,48–

80,19 €/MWh ning nende võrgupiirkondade soojuse piirhinna kaalutud keskmine on 57,96 

€/MWh. Eelkõige on see saavutatud tänu biokütuse ja vähesel määral põlevkivi kasutamisele
9
. 

 

Võrreldes Põlva valla võrgupiirkondade müügihindu ülevalnäidatud Konkurentsiameti 

andmetega, on näha, et nii Põlva (suur võrgupiirkond) kui ka Lao-Vabriku tänava ja Peri 

(väikesed võrgupiirkonnad) soojuse müügihinnad on väiksemad kui vastavalt Eesti suurte ja 

väikeste võrgupiirkondade soojuse piirhindade kaalutud keskmised.  

 

                                                
8
 Konkurentsiamet. Konkurentsiametiga kooskõlastatud soojuse piirhinnad 

 (käibemaksuta) lõpptarbijatele. 2014. http://www.konkurentsiamet.ee/file.php?27468 (20.04.2015) 
9
 Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 000 

MWh). Konkurentsiamet. 2013, lk 16. 

http://www.konkurentsiamet.ee/public/Riikliku_regulatsiooni_otstarbekusest_v_ikestes_kaugk_tte_v_rgupiirkondad

es_aastase_m_gimahuga_alla_10_000_MWh_.pdf (10.03.2015) 
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Põlva ja Lao-Vabriku tänava võrgupiirkondade suhteliselt madalad hinnad on saavutatud tänu 

biokütuse kasutamisele. Peri võrgupiirkonna hind on tüüpiline võrgupiirkondadele, kus soojuse 

tootmine põhineb maagaasil.  

 

Tarbijate maksevõime. Soojusvarustus peab olema kättesaadav jõukohase hinnaga. 2013. aasta 

lõpus SEB panga poolt läbiviidud uuring näitas, et Eesti keskmine leibkond kulutab eluasemele 

20% oma sissetulekust. Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade 

kaupa, kuid on olemas info maakondade kohta (tabel 5.2). 

 

Aasta Sissetulek, eurot 

2011 352.8 

2012 388.7 

2013 434.5 

Tabel 5.2 Leibkonnaliikme kuu keskmine netosissetulek Põlva maakonnas, eurodes
10

 

 

Rahandusministeeriumi prognooside kohaselt
11

 on lähiaastatel oodata töötuse määra vähenemist 

ja palga reaalkasvu (tabel 5.3).  

Tabel 5.3. – Eesti majandusnäitajate prognoosid ja muutused 2014. a kevadest 

 

Arvestades Eesti majanduse põhinäitajate prognoose ja Põlva valla leibkonnaliikme kuu 

keskmise netosissetuleku kasvu aastatel 2011–2013 (vt tabel 5.2.), võib eeldada, et lähiaastatel 

Põlva valla elanike maksevõime pigem tõuseb. 

 

Vaatamata oodatavale maksevõime tõusule on kommunaalkulude vähendamine ja/või nende 

tõusu pidurdamine omavalitsuse huvides. Soojuse hinna vähendamine mõjutab positiivselt nii 

valla elanikkonna kommunaalmaksete koormust, kui ka omavalitsuse (suur soojuse tarbija) 

kulude kokkuhoidu, mis omakorda võimaldab suunata rohkem rahalisi vahendeid valla arengu 

tagamiseks. Seega elanikkonna väiksem kommunaalmaksete koormus ja soojuse hinna 

alanemisest tulenev omavalitsuse kulude kokkuhoid tingivad lisainvesteeringute võimalusi, mis 

tõstavad valla atraktiivsust ja piirkonna elujõulisust. 

 

                                                
10

 Statistikaameti andmebaas. www.stat.ee (10.03.2015) 
11

 Rahandusministeeriumi koduleht, http://www.fin.ee/majandusprognoosid/ (10.03.2015) 
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6. SOOJUSVARUSTUSE ARENGU VÕIMALUSED, TEHNILINE TEOSTATAVUS 

SENISE SOOJUSVARUSTUSE SKEEMI SÄILIMISEL 

 

6.1. SOOJUSE TOOTJATE POOLT PLANEERITUD TEGEVUSED 

 

Põlva Soojus. AS Põlva Soojus näeb ette lähedal asuvate Lao-Vabriku tänava  ja Savi-Jaama 

tänava kaugküttevõrkude ühendamist aastaks 2018, mil lõpeb soojuse ostuleping Põlva SEJ OÜ-

ga. Kuna AS Põlva Soojus näeb Lao-Vabriku tänava  kaugküttepiirkonda paigaldatud maagaasi 

katlamaja lahendust ajutiseks, peab uus soojuse ostuleping sisaldama vajalikku soojuse 

ostukogust Lao-Vabriku tänava  ja Savi-Jaama tänavapiirkondade soojusvarustuseks. 

 

AS Põlva Soojus analüüsib ka Põlva/Mammaste ja Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava 

kaugküttevõrkude ühendust. Selleks on tehtud eeltööd (OÜ Krihvel Projekt poolt 2010. aastal 

koostatud vastavasisuline eelprojekt). Otsust tööde teostamiseks ei ole hetkeseisuga vastu 

võetud.  

 

AS Põlva Soojus planeerib teostada lähiaastatel soojustrasside renoveerimistööd tabelis 6.1 

näidatud mahus. 

 
Töö 

teostamise 
aeg 

Trassi 
diameeter, 

DN 

Trassi pik 
kus, m 

Soojustrass 
Eeldatav kao 

vähenemine, MWh 

Eeldatav 
maksumus, 

EUR 

2016 

200 333,6 

Piiri 4 – Piiri 20 300 240 000 150 90,6 

100 56 

Kokku 480,2      

2017 

300 80 

Uus 4 – Võru tn 
kaev 

400 400 000 
200 556,5 

150 58 

100 62 

Kokku 756,5      

2018 

350 279 
Käisi katlamaja – 

Edu parkla 
500 550 000 300 236 

125 153,5 

Kokku 668,5  
    

2018 
  Savi-Jaama ja Lao-

Vabriku piirkonna 
ühendamine 

- 250 000 150 500 

  

2019 
  Lao-Vabriku 

piirkond (Vabriku 
tn, Lao tn) 

200 220 000 100 400 

  

2019 

  
Käisi tn 7 – Kesk tn 

20 
100 180 000 80 320 

  

2020 

  
Mammaste tee 8 – 
Keldrikaela tee 2 

100 240 000 80 470 

  

2020 150 150 Lina tn piirkond 100 350 000 
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100 160 
(Pihlaka tn, Lina tn, 
Sireli tn, Kase tn) 

80  300 

Kokku 610      

2021 
  

Põlva turuplatsi 
kaev -  Lina tn 

soojussõlm 
300 550 000 

Tabel 6.1 – AS Põlva Soojuse planeeritud Põlva kaugküttevõrgu renoveerimistööd 

 

Põlva SEJ OÜ. Põlva SEJ OÜ planeerib minna üle biokütustele, et tagada AS Tere Põlva 

tootmisüksuse soojusvarustus ja selleks plaanitakse rajada uus biokütustel töötav katlamaja. 

Samas Põlva SEJ OÜ lähtub seisukohast, et AS Tere Põlva tootmisüksuse soojavarustus peab 

olema ettevõtte valduses ja ei ole huvitatud biokütuste katlamaja ehitamisest koostöös AS Põlva 

Soojusega. Põlva SEJ OÜ on huvitatud jätkata soojuse müüki soojusvõrku. 

 

Peril on säilinud tsentraalkatlamaja, mis varustab soojaga Peri raamatukogu/külakeskust ja kuut 

korterelamut. Kaugküttevett kasutatakse ainult hoonete küttevajaduse rahuldamiseks. Sooja 

tarbevett valmistatakse tarbijate juures lokaalselt elektriboileritega. 

 

Praegune soojaettevõtja Peri POÜ on teatanud tsentraalse soojatootmise lõpetamise soovist. 

Soojusettevõtja on huvitatud soojuse tootmise lõpetamisest ning koostöös vallavalitsusega 

otsitakse sotsiaalmajanduslikult põhjendatud ja elanikele sobivat lahendust. 

 

Selle otstarbeks sai aastal 2013 koostatud Peri küla soojusmajanduse arengukava
12

, mis pakub 

alternatiivseid lahendeid korterelamute elanikele. 

 

6.2. HINNANG PLANEERITUD TEGEVUSTELE JA EESMÄRKIDELE 

 

Põlva ja Mammaste. AS Põlva Soojuse planeeritud tegevused on loogilised ja tuginevad 

stabiilse soojusvarustuse tagamise põhimõtetest. Arvestades asjaoluga, et Lao-Vabriku tänava ja 

Savi-Jaama tänava kaugküttevõrgud asuvad lähedal, on paigaldatud ajutiselt Lao-Vabriku tänava 

kaugküttepiirkonda katel ning alates 2018. aasta novembrist lõpeb soojuse ostuleping Põlva SEJ 

OÜ-ga. Lao-Vabriku tänava  ja Savi-Jaama tänava piirkondade ühendamine on planeeritud 

aastaks 2018 ja uue soojuse ostulepingu konkursi korraldamine vähemalt Lao-Vabriku tänava 

/Savi-Jaama tänava kaugküttevõrkude soojuse varustamiseks on põhjendatud.  

 

Põlva/Mammaste ja Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrkude ühendamise 

võimaluste hindamine on põhjendatud, kuna ühe kaugküttevõrgu loomine pakub võimalusi Savi-

Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrkude osalist soojusega varustamist olemasolevast 

hakkepuidu katlast (võimalik vähendada kalli maagaasi kasutamist). Teisalt toob 

lisainvesteeringuid ühendustorustiku rajamiseks ning sellega kaasnevaid lisa soojuskadusid.  

 

Üldiselt on soojusvõrkude renoveerimisega planeeritud tegevused vajalikud, kuna nende 

renoveerimisega parandatakse kogu soojusvarustussüsteemi kasutegurit, mis omakorda tähendab 

väiksemat kütuse tarbimist, lisavee vajadust ja saasteainete emissiooni. 

 

Soojusvõrkude renoveerimine vajab suuri investeeringuid. Seetõttu on oluline arvestada 

võimalikke investeeringu toetusvõimalusi ja teha lõplikud otsused, veendudes, et tehtavad 

                                                
12

 Peri küla soojamajanduse arengukava. Energiasäästu büroo. 2013. 

http://www.polva.ee/bw_client_files/polva_linn/public/img/File/document.pdf (12.04.2015) 
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investeeringud pikemas perspektiivis ei tõsta soojuse hinda (väljaarvatud investeeringud, mis 

tulenevad stabiilse soojusvarustuse põhimõtetest).  

 

Peri. Arvestades asjaoluga, et soojusettevõtja on huvitatud soojuse tootmise lõpetamisest ning 

koostöös vallavalitsusega üritatakse leida sotsiaalmajanduslikult põhjendatud ja elanikele sobiv 

lahendus, oli Peri küla soojusmajanduse arengukava koostamine hädavajalik. 

 

Peri küla soojusvarustuse arenguvõimalusi, alternatiivseid lahendusi ja majanduslikku hinnangut 

on analüüsitud 2013. aastal koostatud Peri küla soojusmajanduse arengukavas
13

. Käesolevas töös 

arvestame selle arengukava tulemustega, kuid lisaks nendele anname hinnangu Peri katlamaja 

üleminekuks tahketele biokütustele, mis jäi arengukavas käsitlemata.  

                                                
13

 Peri küla soojamajanduse arengukava, Energiasäästu büroo, 2013.  

http://www.polva.ee/bw_client_files/polva_linn/public/img/File/document.pdf (08.03.2015) 
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7. SOOJUSVARUSTUSE ARENGUVÕIMALUSTE HINNANG 

 

PÕLVA LINN JA MAMMASTE KÜLA. Põlva võrgupiirkonna soojuslik koormus (arvestades 

AS Tere Põlva tootmisüksuse energiavajadust) on piisav selleks, et kaaluda biokütustel 

põhineva koostootmisjaama ehitamist. Arvestades Põlva SEJ OÜ seisukohaga, et AS Tere 

Põlva tootmisüksuse soojavarustus (aastakeskmine soojuslik tarbimise võimsus ~4,5 MW) peab 

olema ettevõtte valduses ning sellega, et Põlva kaugküttevõrku ehitati mõned aastad tagasi uus 

biokütustel töötav katel, ei ole praeguse arengukava ajalises kontekstis (2016–2030) uute 

suuremahuliste investeeringute tegemine otstarbekas. Uue koostootmisjaama ehitamisel töötab 

koostootmisjaam baaskoormusel ja ehitatud katlamaja kasutatavuse aeg oluliselt langeb, mis 

omakorda mõjutab negatiivselt soojuse hinda (jääkväärtuse ja kulumi arvestamine soojuse 

hinnas).  

 

Veel üheks soojusvarustuse korraldamise alternatiiviks on gaasimootorite kasutamine 

gaasikatelde asemel. Praegustel tingimustel ei ole maagaasimootorite kasutamine soojuse 

tootmisel otstarbekas. Selle põhjusteks on: 

- Gaasimootor on kallim kui gaasikatel. 

- Gaasimootorite eluiga on 10–15 aastat, sõltuvalt kasutamise intensiivsusest, mis on 

väiksem kui gaasikateldel.
14

 

- Gaasimootorite käidukulud on kõrgemad kui gaasikateldel. 

- Tuginedes alternatiivkatlamaja meetodile
15

 ei saa toodetud soojuse hind olla kõrgem kui 

ainult soojuse tootmisseadmega samal kütusel genereeritud soojuse hind (sisuliselt ainult 

gaasikatlaga toodetud hind ~63 €/MWh).  

- Võrku müüdav elektrihind on energia müügihinna (NordpoolSpot 2014. a EE piirkonna 

keskmine elektri hind 37,61 €/MWh
16

) ja tõhusa koostoomise režiimil toodetud elektri 

toetuse (32 €/MWh
17

) summa, mis moodustab ~70 €/MWh. Arvestades sellega, et 

gaasimootoriga toodetud energia kaalutud keskmine hind peaks moodustama ca 66 

€/MWh, on see suhteliselt sarnane gaasikateldes toodetava soojuse hinnaga.  

- Gaasimootoritega toodetava soojuse maksumus pole gaasikateldega toodetud soojuse 

maksumusega konkureeriv, rääkimata biokütustel töötavatest kateldest. 

 

Kaugküttepiirkonna jätkusuutlikkuse hindamiseks võrdleme Põlva linna lõpptarbijatele 

kehtivaid soojuse piirhindu lokaalkütte hindadega. Erinevatel andmetel algab lokaalkütte hind 75 

€/MWh
18

. Ilma investeeringute ning riikliku toetusega on hind suurusjärgus 58–61 €/MWh 

(Konkurentsiameti analüüsi kohaselt lokaalkütte hind pelletikütte korral)
19

. 

 

Võrreldes ülevalnäidatud lokaalkütte referentshindu Põlva linna piirkonnas kehtivatega (vt ptk 5) 

võib järeldada, et Põlva võrgupiirkonnad on jätkusuutlikud ja üleminek lokaalküttele ei ole 

otstarbekas. 

 

                                                
14

 Energia lokaalse tootmise analüüs büroohoonele Osa III, TTÜ, 2013. lk 21. 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/5/5c/Energia_lokaalse_tootmise_analüüs_büroohoonele_Näidishoone.pd

f (03.03.2015) 
15

 RT I, 01.07.2011, 20. Soojuse müügi ajutise hinna kehtestamise kord 
16

 Nord Pool Spot elektribörs. http://www.nordpoolspot.com (13.03.2015) 
17

 RT I, 12.07.2014, 21. Elektrituruseadus (14.02.2015) 
18

 Eesti soojusmajanduse analüüsi kokkuvõte, MKM, 2013. 

www: https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf (21.02.2015) 
19

 Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugküttevõrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 000 

MWh), Konkurentsiamet. 2013. 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/04/KA_Riikliku_regulatsiooni_otstarbekusest_väikestes_kaugküttepiir

kondades.pdf (03.03.2015) 
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Arvestades eeltooduga järgnevates alampeatükkides, on käsitletud kohalikke biokütuseid, nende 

põletamiseks ettenähtud tehnoloogiaid, lahendusi ning samuti on antud majanduslik hinnang 

nende rakendamisele ja mõju soojuse hinnale.  

 

Arvestades Põlva linna soojusvarustuse seisu ja soojuse tootjate ning võrguvaldajate arengu 

alternatiive, arvestame järgnevaid arenguvõimalusi: 

- Alternatiiv 0, ehk baasvariant. Oodatav olukord aastaks 2018, mille kohaselt on 

teostatud juba planeeritud soojustrasside renoveerimistööd. Investeeringuid soojuse 

tootmisseadmetele ei tehta. Soojus Savi-Jaama tänava kaugküttepiirkonnale ostetakse 

Põlva SEJ OÜlt. Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava  ja Põlva/Mammaste 

kaugküttevõrgud ei ole omavahel ühendatud. 

- Alternatiiv 1. Sarnane alternatiiv 0-ga, kuid olemasoleva 4 MW katla juurde 

paigaldatakse suitsugaaside kondensaator (edasiselt SGK) ja Savi-Jaama tänava/Lao-

Vabriku tänava kaugküttevõrgu soojusvarustus toimub gaasikatelde baasil. 

- Alternatiiv 2. Sarnane alternatiiv 0-ga, kuid Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava 

kaugküttevõrgu soojusvarustuseks paigaldatakse uus tahkekütuste katel. 

- Alternatiiv 3. Esimese ja teise alternatiivi kombinatsioon. Olemasoleva 4 MW katla 

juurde paigaldatakse SGK ja Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrkude 

soojusvarustuseks paigaldatakse uus tahkekütuste katel. 

- Alternatiiv 4. Soojuse tootmiseks kasutatakse olemasolevaid seadmeid. Lao-Vabriku 

tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste soojusvõrgud ühendatakse omavahel. 

- Alternatiiv 5. Sarnane alternatiiv 4-ga, kuid olemasoleva 4 MW katla juurde 

paigaldatakse SGK. 

- Alternatiiv 6. Sarnane alternatiiv 4-ga, kuid paigaldatakse uus tahkekütuste katel. 

- Alternatiiv 7. Viienda ja kuuenda alternatiivi kombinatsioon. Olemasoleva 4 MW katla 

juurde paigaldatakse SGK ning uus tahkekütuste katel. 

 

PERI KÜLA. Peri küla soojusvarustuse arenguvõimalused ja majanduslik hinnang nendele on 

analüüsitud Peri küla soojusmajanduse arengukavas
20

. Käesolevas töös arvestame selle 

arengukava tulemustega, kuid lisaks sellele anname hinnangu Peri katlamaja üleminekuks 

tahketele biokütustele, mis jäi Peri küla soojusmajanduse arengukavas käsitlemata. 

 

Hinnangu eesmärgiks on leida, kas uue biokütuste katla ehitamisel on võimalik saavutada Peri 

küla soojusmajanduse arengukavas esile toodud konkurentsivõimelisem hind võrreldes 

lokaalküttega. 

 

                                                
20

 Peri küla soojamajanduse arengukava, Energiasäästu büroo, 2013.  

http://www.polva.ee/bw_client_files/polva_linn/public/img/File/document.pdf (08.03.2015) 
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7.1. PÕLVA LINN JA MAMMASTE KÜLA 

 

Majandusarvutustes on eeldatud, et: 

- Soojusvõrgu planeeritud renoveerimistöid teostatakse kõikide alternatiivide puhul 

vastavalt tabelis 6.1 näidatud renoveerimistööde kavale. Renoveerimisega kaasnev 

energiasääst ja vajalikud investeeringud on võetud majandusarvutustes arvesse.  

- Peale 2019. aastat hakkavad kõikvõimalikud soojustrasside asendamised tulenema 

stabiilse soojusvarustuse tagamise põhimõtetest (asendatakse avariilised või 

avariiohtlikud lõigud).  

- Soojustarbimine jääb samale tasemele. Eeldame, et lisanduv soojustarbimise kasv 

(võimalikud uued lähiaastate tarbijad on Põlva riigigümnaasium ja uus kaubanduskeskus 

Jaama-Ringtee tänavate piirkonnas) kompenseeritakse energiasäästumeetmete 

rakendamisega. On arvestatud, et tänu lähitulevikus toimuvale soojusmajanduse 

ümberkorraldamisele soojuse hind püsib (tõenäoliselt väheneb), seega otsest survet 

tarbijapaigaldiste rekonstrueerimisele ei tule. 

- Põlva/Mammaste ja Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrkude 

ühendamist on arvestatud vastavate alternatiivide majandusarvutustes. Uute vajalike 

trasside kogupikkuseks on umbes 1800 m. Uute trasside keskmiseks diameetriks on DN 

150 – DN 200. Kaugküttevõrkude ühendamisega kaasneb ka umbes 500 m soojustrasside 

asendamine uute trassidega. Kaugküttevõrkude ühendamisega kaasnevate tööde 

indikatiivseks maksumuseks on 1 000 000 eurot ja lisatrass suurendab soojuskadu 800 

MWh võrra aastas. 

- Soojustrasside elueaks on valitud 40 aastat. 

- Nii soojustrassidele suunatud kui ka muudest tehtavatest investeeringutest tulenev 

aastane kapitalikulu leitakse investeeringu ja kasuliku eluea jagatisega. Investeeringutega 

kaasnev põhjendatud tulukus leitakse vastava vara jääkväärtuse ja lubatud WACC 

korrutisena.  

Arvestame, et: 

- Uue tahkete biokütuste katla kasutegur on 85%. See väärtus on konservatiivne ja võetud 

majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.06.2011 määrusest nr 51 "Soojuse müügi 

ajutise hinna kehtestamise kord". Antud väärtus on minimaalne soojuse tootmisel 

tahkekütusest
21

 

- Gaasikatelde keskmine kasutegur on sama, mis AS Põlva Soojuse soojustootmisel 

maagaasist, milleks on 94,81% 

- Uue katla optimaalseks võimsuseks alternatiivide 2 ja 3 korral Lao-Vabriku tänava /Savi-

Jaama tänava kaugküttevõrgu jaoks (Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja 

Põlva/Mammaste kaugküttevõrgud on ühendamata) on 0,8–1,2 MW, kus arvutused on 

tehtud 1 MW katla andmetega (vaata lisa 10) 

- Uue katla optimaalseks võimsuseks alternatiivide 6 ja 7 korral (Lao-Vabriku tänava 

/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrgud on omavahel ühendatud) on 3–

5 MW. Majandusarvutused on tehtud katla võimsusega 4 MW (vaata lisa 10) 

- 1 MW ja 4 MW tahke biokütustel töötavate katelde ühikmaksumused on vastavalt 0,5 ja 

0,33 MEUR/MW 

- Tarbijahinnaindeks (THI) aastatel 2015, 2016 ja 2017 moodustab vastavalt 1,9%, 2,5% ja 

3% aastas. 2018. aastal on THI väärtus sama, mis aastal 2017 ja moodustab aastas 3% (vt 

tabel 5.3) 

 

                                                
21

 Soojuse müügi ajutise hinna kehtestamise kord, RT I, 01.07.2011, 20. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101072011020 (01.03.2015) 
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IRR on soojusettevõtjatele võrdne 50% omakapitalist (omakapitali hind 8,32%) ja 50% 

võlakapitalist (võlakapitali hind 3,82%) ning 2015. aastaks on kapitali hinna (WACC) kaalutud 

keskmine 6,07%
22

. 

 

7.1.1. Alternatiiv 0. Baasvariant 

 

Mammaste soojusvarustus toimub Käisi katlamajast. On teostatud juba planeeritud 

soojustrasside renoveerimistööd. Investeeringuid soojuse tootmisseadmetele ei tehta. Soojus 

Savi-Jaama tänava kaugküttepiirkonnale ostetakse Põlva SEJ OÜ poolt. Savi-Jaama tänava/Lao-

Vabriku tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrgud ei ole omavahel ühendatud. Alternatiivi 0 

iseloomustavad 2018. aastal soojuskoormuse kestusgraafikud, mis on toodud välja joonisel 7.1. 

 

 

 
Joonis 7.1 – Alternatiivi 0iseloomustavad soojuskoormuse kestusgraafikud 2018. aastal 

 

Prognooside kohaselt moodustab soojuse tarbehind 2018. aastal 56–58 €/MWh sõltuvalt WACC 

väärtusest ja investeeringute toetusest (täisarvutused on toodud lisas 1). Maksumus on väiksem 

koos prognoositud investeeringute toetusega 50% ning WACC väärtusega 6,07% ja suurem 

toetuseta, WACC väärtus on 8,32%. 

 

Eeldatav tööde maksumus perioodil 2016–2018 on 1 100 000 eurot. 

 

                                                
22

 Juhend 2015.a kaalutud keskmise kapitali hinna leidmiseks, Konkurentsiamet, Tallinn, 2015. 

http://www.konkurentsiamet.ee/file.php?27487 (01.05.2015) 
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7.1.2. Alternatiiv 1. SGK olemasoleva 4 MW biokütuste katla juurde. 

 

Alternatiiv 1 on oma olemusest suhteliselt sarnane alternatiiv 0-ga, kuid olemasoleva 4 MW 

katla juurde paigaldatakse SGK (valiku põhimõtted on käsitletud lisas 7) ja Savi-Jaama 

tänava/Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu soojusvarustus toimub gaasikatelde baasil. 

 

Alternatiivi 1iseloomustavad soojuskoormuse kestusgraafikud aastal 2018 on toodud joonisel 

7.2. 

 

 

 
Joonis 7.2 – Alternatiivi 1 iseloomustavad soojuskoormuse kestusgraafikud aastal 2018 

 

Prognooside kohaselt on soojuse tarbehind 2018. aastal keskmiselt 53–57 €/MWh sõltuvalt 

WACC väärtusest ja investeeringute toetusest (täisarvutused on toodud lisas 1). Maksumus on 

väiksem koos prognoositud investeeringute toetusega 50% ning WACC väärtusega 6,07% ja 

suurem toetuseta, WACC väärtus on 8,32%. Eeldatav tööde maksumusperioodil 2016–2018 on 

~1 500 000 eurot.  
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7.1.3. Alternatiiv 2. Uus biokütuste katel Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava 

soojusvõrku 

 

Alternatiiv 2 erineb alternatiivist 0 sellepoolest, et Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava 

kaugküttevõrgu baaskoormuse katmiseks paigaldatakse uus 1 MW tahke biokütuste katel (valiku 

põhimõtted on käsitletud lisas 8 ja 9). 

 

Katlamaja võimalikuks asukohaks on riigi reservmaa krunt number AT0805100003, mis asub 

Savi-Jaama tänava ja Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrkude lähedal. 

 

Alternatiivi 2 iseloomustavad soojuskoormuse kestusgraafikud 2018. aastal on toodud joonisel 

7.3. 

 

 

 
Joonis 7.3 – Alternatiivi 2 iseloomustavad soojuskoormuse kestusgraafikud aastal 2018 

 

Prognooside kohaselt on soojuse tarbehind aastaks 2018 keskmiselt 52–55 €/MWh sõltuvalt 

WACC väärtusest ja investeeringute toetusest (täisarvutused on toodud lisas 1). Maksumus on 

väiksem koos prognoositud investeeringute toetusega 50% ning WACC väärtusega 6,07% ja 

suurem toetuseta, WACC väärtus on 8,32%. Eeldatav tööde maksumusperioodil 2016–2018 on 

~1 450 000 eurot.  
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7.1.4. Alternatiiv 3. SGK olemasoleva 4 MW biokütuste katla juurde ja uus biokütuste 

katel Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava  soojusvõrku 

 

Alternatiiv 3 on esimese ja teise alternatiivi kombinatsioon, kus olemasoleva 4 MW katla juurde 

paigaldatakse suitsugaaside kondensaator ja Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava 

kaugküttevõrkude soojusvarustuseks paigaldatakse uus tahke biokütuste katel. 

 

Alternatiivi 3 iseloomustavad soojuskoormuse kestusgraafikud 2018. aastal on toodud joonisel 

7.4. 

 

 

 
Joonis 7.4 – Alternatiivi 3 iseloomustavad soojuskoormuse kestusgraafikud 2018. aastal 

 

Prognooside kohaselt on soojuse tarbehind 2018. aastal keskmiselt 49–54 €/MWh sõltuvalt 

WACC väärtusest ja investeeringute toetusest (täisarvutused on toodud lisas 1). Maksumus on 

väiksem koos prognoositud investeeringute toetusega 50% ning WACC väärtusega 6,07% ja 

suurem toetuseta, WACC väärtus on 8,32%. Eeldatav tööde maksumusperioodil 2016–2018 on 

~1 850 000 eurot.  

 

7.1.5. Alternatiiv 4. Lao-Vabriku tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste 

soojusvõrgud on ühendatud. 

 

See variant on sarnane baasalternatiiviga 0. Erinevuseks on see, et eeldatakse Lao-Vabriku 

tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste soojusvõrkude ühendamist. 
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Ühendamiseks vajalike uute trasside kogupikkuseks on umbes 1800 m. Uute trasside keskmiseks 

diameetriks on DN 150 – DN 200. Kaugküttevõrkude ühendamisega kaasneb ka umbes 500 m 

soojustrasside asendamine uute trasside vastu. Kaugküttevõrkude ühendamisega kaasnevate 

tööde indikatiivseks maksumuseks on 1 000 000 eurot ja lisatrass suurendab soojuskadu 800 

MWh võrra aastas. 

 

Soojustrasside ühendamine võimaldab katta osa Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama 

tänavasoojusvõrgu tarbimisest olemasoleva biokütuste katlaga. Alternatiivi 4 iseloomustav 

soojuskoormuse kestusgraafik 2018. aastal on toodud joonisel 7.5. 

 

Joonis 7.5 – Alternatiivi 4 iseloomustav soojuskoormuse kestusgraafik aastal 2018 

Prognooside kohaselt on soojuse tarbehind 2018. aastal keskmiselt 57–62 €/MWh sõltuvalt 

WACC väärtusest ja investeeringute toetusest (vt lisa 1). Maksumus on väiksem koos 

prognoositud investeeringute toetusega 50% ning WACC väärtusega 6,07% ja suurem toetuseta, 

WACC väärtus on 8,32%. Eeldatav tööde maksumus perioodil 2016–2018 on ~2 100 000 eurot.  

 

7.1.6. Alternatiiv 5. Lao-Vabriku tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste 

soojusvõrgud on ühendatud. SGK olemasoleva 4 MW biokütuste katla juurde. 

 

Alternatiiv 5 on ligilähedane alternatiiviga 1, kus olemasoleva biokütuste katla juurde ehitatakse 

suitsugaaside kondensaator. Erinevuseks on see, et Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja 

Põlva/Mammaste soojusvõrgud ühendatakse omavahel. See võimaldab katta osa Lao-Vabriku 

tänava/Savi-Jaama tänavasoojusvõrgu tarbimist juba olemasoleva biokütuste katlaga koos 

SGKga. Ühendamiseks vajalik soojustrasside pikkus, maksumus ja lisanduvad soojuskaod on 

sarnased alternatiiviga 4. Alternatiivi 5 iseloomustav soojuskoormuse kestusgraafik 2018. aastal 

on toodud joonisel 7.6. 
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Joonis 7.6 – Alternatiivi 5 iseloomustav soojuskoormuse kestusgraafik aastal 2018 

 

Prognooside kohaselt on soojuse tarbehind 2018. aastal keskmiselt 54–60 €/MWh sõltuvalt 

WACC väärtusest ja investeeringute toetusest (täisarvutused on toodud lisas 1). Maksumus on 

väiksem koos prognoositud investeeringute toetusega 50% ning WACC väärtusega 6,07% ja 

suurem toetuseta, WACC väärtus on 8,32%. Eeldatav tööde maksumusperioodil 2016–2018 on 

~2 500 000 eurot.  

 

7.1.7. Alternatiiv 6. Lao-Vabriku tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste 

soojusvõrgud on ühendatud.Paigaldatakse uus tahke biokütuste katel. 

 

Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste ühendatud soojusvõrgud ja 

soojuskoormused võimaldavad suurendada uue biokütuste katla võimsust võrreldes 

alternatiividega 2 ja 3, kus uue katla võimsus oli valitud arvestades ainult Lao-Vabriku tänava 

/Savi-Jaama tänavasoojuskoormusega (vaata lisa 10).  

 

Katla asukoha planeerimisel on otstarbekas arvestada Ringtee tänava piirkonnaga, mis asub Lao-

Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste soojusvõrkude vahel. Katlamaja asukoht 

Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste soojusvõrkude ühendustorustiku 

läheduses annab võimaluse paremini reguleerida soojuse väljastust, tõsta Põlva ülejõe 

soojusvõrgu varustuskindlust (kaks suurt katelt asuvad ühinenud soojusvõrgu eriosades). 

Eeldatav asukoht võimaldab vältida probleeme, mis võivad tekkida soojuse edastusega Lao-

Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava tarbijatele kõrge talvise soojustarbimise juures. Alternatiivi 6 

iseloomustav soojuskoormuse graafik 2018. aastal on toodud joonisel 7.6. 

 

 
Joonis 7.7 – Alternatiivi 6 iseloomustav soojuskoormuse kestusgraafik aastal 2018 
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Prognooside kohaselt on soojuse tarbehind 2018. aastal keskmiselt 47–55 €/MWh sõltuvalt 

WACC väärtusest ja investeeringute toetusest (täisarvutused on toodud lisas 1). Maksumus on 

väiksem koos prognoositud investeeringute toetusega 50% ning WACC väärtusega 6,07% ja 

suurem toetuseta, WACC väärtus on 8,32%. Eeldatav tööde maksumus perioodil 2016–2018 on 

~3 250 000 eurot.  

 

7.1.8. Alternatiiv 7. Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste 

soojusvõrgud on ühendatud. Paigaldatakse uus tahke biokütuste katel ja SGK olemasoleva 

4 MW biokütuste katla juurde. 

 

Alternatiiv 7 on alternatiivide 5 ja 6 kombinatsioon, kus Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava 

ja Põlva/Mammaste ühendatud soojusvõrku ehitatakse uus biokütuste katel ja olemasoleva 

biokütuste katla juurde ehitatakse suitsugaaside kondensaator. 

 

 
Joonis 7.8 – Alternatiivi 7 iseloomustav soojuskoormuse kestusgraafik aastal 2018 

 

Prognooside kohaselt on soojuse tarbehind 2018. aastal keskmiselt 46–55 €/MWh sõltuvalt 

WACC väärtusest ja investeeringute toetusest (täisarvutused on toodud lisas 1). Maksumus on 

väiksem koos prognoositud investeeringute toetusega 50% ning WACC väärtusega 6,07% ja 

suurem toetuseta, WACC väärtus on 8,32%. Eeldatav tööde maksumus perioodil 2016–2018 on 

~3 650 000 eurot.  
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7.2 PÕLVA LINN JA MAMMASTE KÜLA 
 

Põlva linna ja Mammaste küla soojusvarustuse alternatiivide majandushinnangu arvutuste 

koondtabel on toodud allpool (vt tabel 7.2.1). Täisarvutused on toodud lisas 1.  

 

Kontrollarvutused on peatükis 7.1 välja toodud erinevatel WACC väärtustel (vt tabel 7.1.2). Nii 

investeeringute 50%-se toetusega kui ka toetuseta. Samuti on iseloomustatud eeldatava soojuse 

hinda 2018. aastal. 

 

 
Tabel 7.2.1 – Põlva linna ja Mammaste küla soojusvarustuse alternatiivide 

majandusarvutuste koondtabel 

 

Kontrollarvutused näitavad, et: 

- Investeering ainult Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste 

kaugküttevõrkude ühendamisele ja soojuse tootmise jätkamine olemasolevate seadmetega 

(Alternatiiv 4) tõenäoliselt tõstab hinda võrreldes baasalternatiiviga (alternatiiv 0). 

Lisainvesteeringud ühendustorustiku rajamiseks ning sellega kaasnevad lisa soojuskaod 

mõjutavad soojuse hinda pigem negatiivselt, olenemata olemasoleva biokütuste katla 

suuremast soojuse toodangust tänu suurenenud soojuse tarbimisele (lisanduvad Lao-

Vabriku tänava /Savi-Jaama tänavapiirkonna tarbijad). Negatiivselt mõjutab ka see, et 

Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava kaugküttevõrgu soojustarbimine kevad/suvi/sügis 

perioodil on kesine ja ei paku võimalusi Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava 

kaugküttevõrkude osaliseks soojuse varustamiseks olemasolevast hakkepuidu katlast 

(vähendada kalli maagaasi kasutamist), et majandusnäitajaid vajalikus koguses 

parandada. 

- Kõik pakutud investeeringud alternatiivsetesse seadmetesse (suitsugaaside kondensaator 

ja uus biokütuste katel) mõjuvad positiivselt soojuse hinnale ja seda nii Lao-Vabriku 

tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude ühendamisel. Sama 

kehtib ka siis, kui kaugeküttevõrkusid ei ühendata omavahel. Erandiks on suitsugaaside 
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kondensaatori paigaldamine ühendatud Lao-Vabriku tänava /Savi-Jaama tänava ja 

Põlva/Mammaste kaugküttevõrgus olemasoleva katla juurde, kui projekt viiakse läbi 

investeeringute toetuseta (alternatiiv 5).  

- Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude 

ühendamine koos investeeringutega uutesse soojuse tootmisseadmetesse (uus biokütuste 

katel või uus biokütuste katel ja suitsugaaside kondensaator olemasoleva katla juurde) 

tõenäoliselt vähendab hinda (alternatiivid 6 ja 7). Suurim mõju seisneb selles, et uus 

biokütuste katel suudab toota rohkem sooja, asendades Põlva/Mammaste piirkonnas 

maagaasi tarbimist. Tekkiv majanduslik positiivne mõju ületab ühendustorustiku 

rajamisega ning lisa soojuskadudega kaasnevat negatiivset mõju soojuse hinnale. 

- Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude 

mitteühendamisel ning alternatiivide 2 ja 3 võrdlemisel selgub, et suitsugaaside 

kondensaatori paigaldamisest tulenev soojusehinna eeldatav langus võib moodustada 

keskmiselt 1–2 €/MWh kohta. Ühendatud soojusvõrkude korral alternatiivide 6 ja 7 

(vastavalt kas ainult uus biokütuste katel või uus biokütuste katel koos suitsugaaside 

kondensaatoriga vana 4 MW katla juurde) mõju soojuse hinnale on suhteliselt sarnane 

(mõju erinevus +/-0,5 €/MWh kohta sõltuvalt WACC väärtusest ja investeeringute 

toetuse saamisest). See näitab, et arengukavas kasutatud eelduste juures vajab 

suitsugaaside kondensaator suhteliselt suuri investeeringuid. Samas selle positiivne mõju 

soojuse hinnale on tagasihoidlik ja mõnede alternatiivide/arvutuskäikude juures ei ole see 

ka alati ilmne. 

- Kõige tundlikumad investeeringute toetuse saamisele on eelkõige alternatiivid 6 ja 7 

(investeeringutemahukad lahendused). Toetuse saamisel kaugkütevõrkude ühendamine ja 

uue katla ehitamine (vajadusel koos suitsugaaside kondensaatoriga vana 4 MW katla 

juurde) võimaldab saavutada kõige odavama soojuse hinna, mis on hinnanguliselt 8–10 

€/MWh võrra väiksem võrreldes baasstsenaariumiga ja kuni 6 €/MWh võrra väiksem 

võrreldes parimate alternatiividega, kus Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama 

Põlva/Mammaste kaugküttevõrgud ei ole ühendatud.  

 

Soojusvarustuse alternatiivide planeerimisel tuleb arvestada uue biokütuste katla 

ehitamisega. Olenemata sellest, kas Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja 

Põlva/Mammaste kaugküttevõrgud ühendatakse või mitte (alternatiivid 2–3 ja 6–7). 

 

Vajalikus koguses omavahendite olemasolul ning investeeringute toetuse saamise 

võimalusel on otstarbekas kaaluda Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja 

Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude ühendamist ja seda ainult eeldusel, et ehitatakse uus 

biokütuste katel ja vajadusel ka suitsugaaside kondensaator (alternatiivid 6–7). Vastasel 

juhul on soovitatav jätkata alternatiividega 2–3. 

 

On otstarbekas kaaluda suitsugaaside kondensaatori paigaldamist ja seda ennekõike 

olemasolevas biokütuste katlamajas. Reaalne suitsugaaside kondensaatori ehitamise 

otstarbekus selgub siis, kui on teada kasutava biokütuse niiskus, kaugküttevõrgu töötamise 

temperatuurirežiim (peamiselt tagastuva vee temperatuur) ning laekuvad konkreetsed 

hinnapakkumised suitsugaaside kondensaatori ehitamisele ja konkreetse suitsugaaside 

kondensaatori spetsiifilised elektri ja kemikaalide tarbimise näitajad, et hinnata 

käidukulusid. 
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7.3. PERI KÜLA 

 

Peri küla soojusmajanduse arengukava kohaselt moodustab tarbijate soojusvajadus normaalaastal 

1338 MWh ja vajalik võimsus on 0,564 MW. Need väärtused on arvutatud eeldusel, et kõik 

korterid on kaugküttel. Suhteline soojustrasside kadu on ~20%. 

 

Ülaltoodud andmete baasil on koostatud soojuskoormuse kestusgraafik, mis on näidatud allpool. 

 

 
Joonis 4.2.1 – Peri küla soojuskoormuse kestusgraafik aastal 2018 

 

Peri küla majandushinnangute koostamisel on eeldatud, et: 

- Biokütuste katla nimivõimsuseks on 0,45 MW 

- Biokütuste katla minimaalne soojuslik väljundvõimsus on 25% katla nimivõimsusest 

- Biokütuste katla erimaksumuseks on 0,45 MEUR/MWs 

- Katelde kasutegurite ning THI ja kütuste maksumuse prognooside väärtused on samad, 

mis Põlva linna ja Mammaste küla soojusvarustusalternatiivide majandushinnangu 

arvutustel 

- Kütusest mittesõltuvad kulud moodustavad 20 EUR iga soojusvõrku väljastatud soojuse 

MWh kohta (2016. aasta seisuga) 

- Tasuvusarvutused on tehtud 15 aastaks 

- On eeldatud, et uus katel alustab soojuse tootmist 2018. aastal 

- Investeeringute efektiivsuse hindamiseks on kasutatud diskonteeritud rahavoogudel 

põhinevaid näitajaid ja need on IRR ja NPV 

- Katla ehitusel on arvutused tehtud nii toetuseta kui ka 50% toetusega 

 

Majandushinnangu kontrollarvutused on näidatud tabelis 4.2.1. 
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Tabel 4.2.1 – Peri küla soojusvõrgu renoveerimise majandusliku hinnangu koondarvutused 

 

Kontrollarvutused näitavad, et investeeringu toetusega on kaugkütte hind konkurentsivõimeline 

lokaalküttega, mis algab väärtusest 75 €/MWh
23

 ilma investeeringute toetuseta ja riikliku 

toetusega on selleks summaks 58–61 €/MWh (vt ptk 8).  

 

Tuginedes ülevaltoodud majandusliku hinnangu tulemustele, on otstarbekas kaaluda 

soojuse ostmiseks konkursi korraldamist (vajadusel ka võrguoperaatori konkursi 

korraldamine). Juhul kui soojuse tootjad ei avalda soovi konkursil osalemiseks või pakutud 

soojusehinnad ületavad indikatiivse lokaalkütte hinda, tuleb jätkata tegevusi lokaalküttele 

üleminekuks.  

 

                                                
23

 Eesti soojusmajanduse analüüsi kokkuvõte, MKM, 2013. 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf (21.02.2015) 
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Põhilised riskid ja küsimused, mis võivad Peri küla uue võrguoperaatori ja/või soojuse 

tootja poolt esile tõusta on seotud soojustarbimise vähenemisega nii tühjalt seisvate 

korterite osakaalu suurenemisel kui ka võimalike energiasäästumeetmete rakendamisel.  

 

8. ENERGIASÄÄSTUMEETMETE RAKENDAMINE 

 

Energiasäästu meetmete rakendamine on võimalik igal tasemel sealhulgas energia tootmisel, 

energia transportimisel lõpptarbijani kui ka lõpptarbija juures. Energiasäästu võimaluste 

selgitamiseks peaks alati pöörduma sõltumatute konsultantide poole, sest seadmete müügiga 

tegelevate ettevõtete soovitused võivad olla kallutatud ja lähtuda soovist müüa endi tooteid. 

Paljudel juhtudel on ettevõtted olnud huvitatud oma seadmete energiasäästu näitamisest 

suuremana, kui see tegelikult võimalik on. Suuremahuliste energiasäästu projektide korral on 

soovitatav teostada põhjalikud eeluuringud koos tasuvusarvutustega, selgitamaks ühe või teise 

energiasäästu perspektiivi ning otstarbekust antud konkreetses situatsioonis. 

 

8.1. HOONETE ENERGIASÄÄSTU SAAVUTAMISE VÕIMALUSED 

 

Soojuse kulu hoonetes sõltub mitmetest teguritest, millest põhilised on: 

- Välis- ja sisekliima;  

- Hoone soojapidavus; 

- Õhuvahetuse korraldamine; 

- Tehnosüsteemide seadistamise õigsus ja automatiseerituse tase; 

- Õigeaegne hooldus; 

- Säästumeetmete rakendamise motivatsioon ja teadlikkus.  

 

Vanade kortermajade põhilised probleemid on: 

- Akende vahetusega kaasnev õhuvahetuse mitmekordne vähenemine; 

- Ülemiste korruste halb sisekliima (katuslae soojustuse halb olukord, ebapiisav 

õhuvahetus, madal sisetemperatuur); 

- Küttesüsteem ei ole reguleeritav küttekeha tasandil; 

- Sobimatu kütterežiim; 

- Soojuse kulu ebaõige jaotus individuaalse mõõtmise korral.
24

 

 

Enamike majaomanike, samuti elamu- ja korteriühistute rahalised vahendid on piiratud, mistõttu 

hoone korrastamisele asudes, tuleb tegutseda õiges ja loogilises järjekorras. Renoveerimise 

üldine tegevusskeem võiks olla järgmine:
25

 

 

1. Alustada tuleb elamu tehnilise seisundi hindamisest koos senise energiakulu analüüsiga. Kui 

omanikul/haldajal jääb vajaka teadmistest, tuleb kindlasti töösse kaasata tehnosüsteemide- ja 

ehitusala asjatundjad. 

2. Remondiprogrammi koostamine ja esialgsete tööde maksumuse hindamine. Energiasäästu 

abinõude planeerimisel tuleb kindlasti arvestada ka orienteeruva tasuvusajaga. 

3. Olemasolevate ja hangitavate ressursside kalkuleerimine ning nende ebapiisavuse korral tööde 

järjestamine nende tähtsuse (vajalikkuse) järgi. 

4. Projekti koostamine, millele võib vajaduse korral eelneda projekteerimistingimuste taotlemine 

linnaplaneerimisametist (osakonnast) ja hiljem, pärast vajalikke kooskõlastusi erinevate 

                                                
24

 Hoonete Energiasäästust, Teet-Andrus Kõiv, TTÜ. BEEN konverentsipresentatsioon. 2006. 

http://www.kredex.ee/public/Energiatohusus/BEEN/Konverents/Teet_Andrus_K__iv.ppt (10.03.2015) 
25

Tallinna munitsipaalhoonete energiaauditid ja energeetiline sertifitseerimine III, TTﾜ Soojustehnika instituut, 

2006. 

www.tallinn.ee/est/g6786s41601 (10.03.2015) 
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ametkondadega (päästeamet, tervisekaitseinspektsioon jne), projekti kinnitamine 

linnaplaneerimisametis (osakonnas). Linnaplaneerimisameti (osakonna) poole tuleb pöörduda 

juhtudel, kui kavatsus on muuta eluruumi kasutusotstarvet, teha juurdeehitust olemasolevale 

hoonele või muuta fassaadi. Ühistute korral tuleb eluruumide remondi planeerimisel, mis on 

seotud elamu ühisosa muutmisega, saada kooskõlastus kõigilt ühistu liikmetelt (see puudutab 

näiteks ka hoone kandvatesse seintesse avade tegemist oma eluruumi sees). 

5. Töövõtja leidmine, mis tööde suure mahu korral tuleks teha konkursi teel. Siinjuures on 

hoiatuseks, et kõige odavam pakkumine ei ole veel optimaalseim pakkumine. Sellele järgneb 

lepingu sõlmimine. Suur viga on töövõtja (kui asjatundja) poolt koostatud lepingule 

allakirjutamine enne kompetentse ja usaldatava ehitusejärelevalve spetsialisti kaasamist 

töösse. Korrektse lepingu sõlmimine on tähtis moment kogu kavandatava töö õnnestumiseks, 

seejuures vajaliku kvaliteedi saavutamiseks. 

6. Omaniku tehniline järelevalve. Kui endal puudub sellealane kogemus, on õige pöörduda 

spetsialisti poole. Tehniline järelevalve aitab vältida võimalikke vigu tööde teostamisel ja 

selle olemasolu on hädavajalik kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks. 

7. Tööde vastuvõtmisel tuleks kindlasti teha eelnevalt vajalikud mõõdistamised (küte, elekter, 

ventilatsioon). Kui aastaajast tingituna see ei ole võimalik, lükkuvad need garantiiaega. 

 

Eluaseme remondiga ja energiasäästuga seotud kitsaskohtade lahendamisega, saavutame nii 

eluasemekulude vähenemise ning ka kvaliteetsema elukeskkonna. Samuti pikeneb eluaseme 

kasutusiga ning suureneb eluaseme turuväärtus. 

 

Nende ettevõtmiste juures tuleks samal ajal tingimata tähelepanu pöörata ka energiaressursside 

säästlikumale kasutamisele. Eelkõige puudutab see soojuse säästlikku kasutamist, mis kulub 

hoonete kütmiseks ja sooja tarbevee saamiseks, aga samuti elektrienergia ja külma- ning sooja 

tarbevee mõistlikku tarbimist. 

 

Hoonete renoveerimisel ja ka rekonstrueerimisel tuleb valdajal, korteri- või elamuühistul 

püstitada konkreetne eesmärk ja vahet teha olemasolevate ehitustarindite remondil ning piirete 

energiasäästlikul renoveerimisel. 

 

Analüüsides planeeritavate ehitustööde finantseerimise reaalseid võimalusi ja omanikepoolset 

laenukoormise vastuvõetavat taset, tehakse otsus võimalike valikute vahel. 

 

Milliseid energiasäästumeetmeid rakendatakse, sõltub nii tarbijate maksevõimest, kui ka riigi 

energiasäästu edendamise ja toetamise poliitikast. Seda põhjusel kuna mõningate tehniliste 

lahenduste rakendamine (nt katuse ja välisfassaadi soojustamine) võib energiatõhususe 

seisukohalt olla väga pika tasuvusajaga (ligikaudu 20–25 aastat) või halvemal juhul mittetasuv 

ettevõtmine. 

 

Hinnang võimaliku energiasäästu saavutamise kohta sõltuvalt riigi energiasäästu edendamise 

poliitikast, on näidatud joonisel 8.1. Joonise koostamise aluseks on energiasäästu potentsiaali 

andmebaas, mille koostamine on toetatud Euroopa Liidu poolt. Säästupotentsiaali arvutamise 

metoodika ja EL riikide säästupotentsiaali väärtused on toodud andmebaasi kodulehel
26

.  

 

                                                
26

 Harmoniseeritud energiasäästu potentsiaali andmebaas http://www.eepotential.eu/esd.php (17.02.2015) 
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Joonis 8.1 - Energiasäästu saavutamise potentsiaal majapidamistes sõltuvalt riigi 

energiasäästu edendamise poliitikast 

 

Prognooside kohaselt (vt joonis 8.1) on madala poliitilise mõju korral (low policy intensity 

scenario, ehk LPI) aastaks 2030 oodata tarbimise vähenemist ~16% võrra. Kõrge poliitilise mõju 

(high policy intensity scenario, ehk HPI) korral on selle väärtuseks on 42%. 

 

Siinjuures tuleb mainida, et tarbijapaigaldiste rekonstrueerimisel on otstarbekas tähelepanu 

pöörata niinimetatud paralleeltarbimisele. Paralleeltarbimine on olukord, kus kaugküttesoojuse 

tarbija lisaks kaugküttevõrgule tarbib soojust teistest allikatest (õhk-vesi soojuspump, 

ventilatsiooniõhu väljatõmbeõhu soojuspump). Lisaks kaugküttevõrkude rekonstrueerimisele 

jagatakse toetusi ka energiasäästuks. Uuel toetuste taotlemise perioodil on toetuse saamise 

põhitingimuseks ventilatsiooni rekonstrueerimine, kusjuures 40%-se toetuse saamiseks peab 

olema ventileeritava õhu taaskasutamine.  

 

Sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast väheneb kaugküttest tarbitava energia hulk kas 20% või 

50%. Teise variandi puhul (soojuspump) asendatakse kaugküte osaliselt elektriküttega. See aga 

rikub kaugküttesüsteemi stabiilsust ja halvendab efektiivsust, sest hoonetest tagastuva 

temperatuuri tõusmisel kasvab soojuskadu kaugküttevõrku tagastuvas torustikus ja halveneb või 

osutub võimatuks suitsugaaside pesuri efektiivne töö.  

 

On oluline, et tarbijate ventilatsiooni rekonstrueerimise valikud oleksid minimaalselt sõltuvad 

teistest energiaallikatest (põhiliselt elekter soojuspumpade kasutamisel ventilatsiooni soojuse 

tagastamise protsessis) ja selle kaudu väiksema negatiivse mõjuga kaugküttevõrgu parameetritele 

(tagastuva vee temperatuur, soojuse vajadus). Energia säästuks tuleks lugeda vaid selliseid 

tegevusi, mis vähendavad hoonete soojuse ja elektri tarbimist, mitte ei asenda ühte teisega või 

vähenda välist energia tarbimist sisemise energia tootmise arvelt. 

 

8.2. ENERGIASÄÄSTUVÕIMALUSED SOOJUSE TOOTMISEL 

 

Allpool on toodud üldised soojuse tootmisega kaasnevad energiasäästuvõimalused ja trendid.  

 

Suurem osa täna töötavatest katlaseadmetest on vanad ja arvestades soojuse tarbimise 

vähenemist ka üledimensioneeritud. Katelde kasutegurid on sellega seoses suhteliselt madalad. 

Väiksemates katlamajades kasutatakse soojuse tootmiseks suhteliselt palju vedelkütuseid 
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(enamasti põlevkiviõli), mille hind on kõrge ja lõpptarbija hinnast moodustab kütus suurima osa 

– ulatudes 70%-ni. Võrreldes erinevate kaugküttepiirkondade soojuse müügihindu võib teha 

järelduse, et kallimad kütused on gaas ja vedelkütused. Kõige odavam on kasutada hakkepuitu.  

 

Väga paljudes kaugküttevõrkudes sooja tarbevett ei toodeta ja katlamajade kütteperiood on 

umbes 4500 tundi. Neis piirkondades, kus sooja vett toodetakse ka suvisel ajal, on 

majandusnäitajad veelgi halvemad seoses katelde ebaefektiivsete režiimidega ning suurte 

kadudega soojustorustikes.  

 

Planeerides katlamajade renoveerimist on mõistlik hinnata tarbimise vähenemist hoonete 

soojustamise arvelt ja trassikadude vähenemist nende renoveerimise arvelt. Sealjuures lüheneb 

ka kütteperioodi pikkus soojustatud hoonetes olevate termoregulaatorite ja soojustagastusega 

ventilatsioonide arvelt.
27

 

 

Soovituslikult tuleks baaskoormuse katmiseks paigaldada hakkepuidul töötav tahkekütuse katel, 

mille eeldatav keskmine kasutegur kütteperioodi jooksul on keskmiselt 85% ja suitsugaaside 

kondensaator. Suitsugaaside kondensaatori paigaldamine võimaldab säästa hinnanguliselt 13% 

primaarenergiat/kütust. Täpsem kütuse säästupotentsiaal ja majanduslik otstarbekus selgub siis, 

kui on teada lõplik kaugkütte temperatuurirežiim ja kasutavate kütuste niiskuse sisaldus. 

 

Energiasäästu on soojuse tootmisel võimalik tagada ka säästlikumate katlamaja põhi- ja 

abiseadmete kasutamisel. Konkreetse seadme asendamisvajadus peab põhinema 

majandustehnilisel analüüsil. Üheks näiteks on tsirkulatsioonpumpade efektiivsuse hindamise ja 

asendamise otstarbekuse uuring, kus aluseks on renoveeritavate soojustrasside projekt ja uus 

perspektiivne kaugküttegraafik. 

 

8.3. ENERGIASÄÄSTUVÕIMALUSED SOOJUSE ÜLEKANDEL 

 

Soojuse ülekandel soojustorustikes on energiasäästu võimalik saavutada kolme komponendi 

arvelt: 

 

- Vanade torude asendamine eelisoleeritud torudega; 

- Torude mõõdistamine seoses tegeliku tarbimisega; 

- Soojuskandja töötemperatuuri alandamine (temperatuuri alandamine peab olema 

majanduslikult põhjendatud).
28

 

 

Hoonete renoveerimiste tulemusena soojustarbimine väheneb ja langeb vajadus kasutada 

kõrgemate parameetritega küttevett. See annab võimaluse alandada kaugkütte 

temperatuurigraafikut. Temperatuurigraafiku alandamine on võimalik siis, kui kõik kaugkütte 

soojustarbijad suudavad katta oma vajadusi alandatud temperatuuri kütterežiimiga. Alandamist 

võiks teostada järk-järgult või tarbijate piirkondade kaupa, eraldades neid 

kõrgetemperatuurilisest võrgust soojusvahetitega. 

 

Üldiselt on kaugkütte torustiku soojuskadu lineaarses sõltuvuses peale- ja tagasivoolu 

soojustorustiku keskmise temperatuuri ja pinnase temperatuuri vahega. Soojuskandja 

                                                
27

 Kaugküte Energiasääst, Arengufond, 2013. 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C3%

A4st.pdf (25.02.2015) 
28

 Kaugküte Energiasääst, Arengufond, 2013. 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C3%

A4st.pdf (26.10.2014) 
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töötemperatuuri alandamine on tõhus energiasäästuvõimalus. Samas on otstarbekas pidevalt 

analüüsida temperatuuri alandamise võimalusi kas kogu võrgus või nende eriosades. 

Temperatuuri alandamise planeerimisel tuleb arvestada vajalike lisakuludega. Lisakulud peavad 

olema majanduslikult põhjendatud ja välistama soojuse hinnatõusu. 

 

Rohkem informatsiooni on peatükis 3.2.2. 



Põlva valla soojusmajanduse arengukava 

aastateks 2016–2030 

 

48 
 

 

9. PIKAAJALINE ENERGEETIKA ARENGUKAVA JA SOOVITUSED 

OMAVALITSUSELE ENERGIAPOLIITIKA TEOSTAMISEKS 

 

9.1. ENERGIAPOLIITILISED SOOVITUSED 

 

Põlva valla senine soojusvarustusskeem on jätkusuutlik. Tulevikus tuleks kaaluda erinevaid 

võimalusi maagasi osakaalu vähendamiseks (uue biokütuste katla ehitamine, suitsugaaside 

kondensaatori paigaldamine). 

 

Energiapoliitilised soovitused on järgnevad: 

- Energiaettevõtte (AS Põlva Soojus) arengu jälgimine. 

- Energiasäästualase tegevuse koordineerimine. 

- Energiaauditite teostamise korraldamine munitsipaalasutustes ja -ettevõtetes. 

- Parima võimaliku tehnoloogia kasutamise juurutamine linna tehnosüsteemide 

arendamisel. 

- Investeerides taristusse, ettevõtetesse ning elamutesse, tuleb kasutada võimalikult 

energiasäästlikke tehnoloogiaid. 

- Kaugküttevõrk täielikult kaardistada, teostada võrgu täielik hüdrauliline arvutus 

erinevate kitsaskohtade leidmiseks. 

- Kaaluda biokütuse kasutuselevõttu. 

- Soojusturul konkurentsi tekitamiseks ning tänase ettevõtte arengu motiveerimiseks 

soodustada soojuse ostukonkursside korraldamist. 

 

9.2. SOOVITUSED ENERGIASÄÄSTUMEETMETE RAKENDAMISEKS 

 

Energiasäästumeetmete rakendamise soovitused on järgnevad: 

- Energiasäästualane selgitustöö vallavalitsuse tasandil. 

- Säästualaste teabepäevade korraldamine, kutsuda kohale Tallinna Tehnikaülikooli 

lektoreid või spetsialiste konsultatsioonifirmadest. 

- Elanike motiveerimine, teavitamine ja erinevate energiasäästumeetodite tutvustamine 

(automaatsete soojussõlmedega varustamine, majasiseste püstakute tasakaalustamine 

ja teised energiasäästumeetmed, mis aitavad parandada elamute soojuskvaliteeti ja 

alandada kulusid soojusvarustusele). 

- Parimas seisukorras olevate elamute tutvustamine linna elanikele, 

energiatarbenäitudega kurssi viimine ning võrdlusmomendi loomine. 

 

9.3. SOOVITUSED ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVA RAKENDAMISEL 

 

Põlva valla soojusmajanduse arengukavas on antud iseloomustus Põlva linna ning Mammaste ja 

Peri küla soojusvarustuse olukorrale. Välja on toodud põhilised murekohad, mis hõlmavad 

tarbijaid, soojusvõrku ning soojatootmist. Samuti on esile on toodud põhilised suunad, kuhu 

soojusmajandus peaks edasi liikuma kaugküttevarustuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

 

Tegevuskava saab aluseks võtta konkreetsete projektide jaoks. Projektide teostamisel on oluline 

finantseerimisvõimaluste selgitamine ning edasiste finantsanalüüside koostamine. Arengukavas 

välja toodud erinevad majanduslikud arvutused annavad üldise pildi, kuid enne konkreetse 

projekti käikuminekut on tarvilik täpsem analüüs, mis sisaldab hinnanguid majanduslikele 

tagajärgedele ning hinnangut laenu tagasimaksetele. 

Koostatud arengukava on abivahendiks ja alusmaterjaliks Põlva valla, Põlva linna ning 

Mammaste ja Peri küla soojusvarustuse edasisel planeerimisel ja ümberkorralduste teostamisel. 
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10. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

 

10.1. PÕLVA LINN JA MAMMASTE KÜLA 

 

Soojusvarustussüsteemide tehniline seisund ja soojusvarustuse iseloomulikud näitajad 

 

 Põlva valla territooriumil asuvate Põlva linna ja Mammaste küla soojusvarustusega tegeleb 

võrguettevõtja AS Põlva Soojus, mis on valla omandis.  

 Põlva linnas on kolm eraldiseisvat kaugküttevõrku (Põlva, Savi-Jaama tänava ja Lao-Vabriku 

tänava kaugküttevõrgud), mille kaudu varustatakse soojusega kaugküttevõrguga liitunud 

tarbijaid, peamiselt korterelamuid ja ühiskondlikke hooneid. Need kaugküttevõrgud 

moodustavad Põlva linna kaugküttepiirkonna. 

 Soojuse hinnakujundamise seisukohalt seisavad eraldi Lao-Vabriku tänava võrgupiirkond 

(Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrk) ja Põlva võrgupiirkond (hõlmab Põlva ja Savi-Jaama 

tänava kaugküttevõrku ning Mammaste kaugküttevõrku). 

 Käisi katlamaja territooriumil on paigaldatud 2014. aastal ehitatud 4 MW biokütustel töötav 

katel, maagaasil töötab üks Biiski katlatehase katel DE-10 võimsusga 6 MW (ehitusaasta on 

1986) ja kaks Biiski katlatehase katelt võimsusega 16 MW (ehitusaastad 1983 ja 1989). 

Katlamaja territooriumil asub ka maagaasil töötav konteinerkatlamaja, mis on varustatud 

firma Thermax poolt valmistatud katlaga Revotherm REW 1500, mille soojuslik võimsus on 

1,5 MW. Käisi katlamaja territooriumil asub ka neljataktiline 20 silindriga gaasimootor 

Jenbacher JMS 320 GS-N.L.C (vt. joonis 3.1.4). Gaasimootori elektriline ja soojuslik võimsus 

on vastavalt 922 kW ja 1300 kW. Katlamaja seisukord on väga hea. 

 OÜ Põlva SEJ katlamajjaon paigaldatud kaks maagaasil töötavat aurukatelt (Danstoker TDC 

10 (võimsus 4,7 MW) ja Danstoker TDC 11 (võimsus 6,3 MW). Katlamaja seisukord on väga 

hea. 

 Lao-Vabriku tänava katlamajas on paigaldatud Foster Wheeleri gaasikatel, mille võimsus on  

1 MW. 

 Põlva kaugküttevõrgu kogupikkus on 11 742 m, millest maapealsed trassid moodustavad 

1450 m (12%). Maapealsete trasside soojusisolatsioon on korrastatud (paigaldatud uus 100 

mm alumiiniumfooliumiga kaetud soojusisolatsiooni koorik). Uute trasside osakaal on ~30% 

(3330 m). Kõik uued trassid on maa-alused. Trasside kaod talvekuudel on 15,5–18% ja 

suvekuudel 45–50%. Valdav osa trassidest paikneb betoonkanalites. Aastakeskmine 

soojuskadu on ~22%. 

 Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk on uus. Võrgu pikkuseks on 1100 m. Soojuskaod 

talvekuudel moodustavad ~15–20% ja suvekuudel ~40–55%. 

 Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu pikkus on ~650 m. Elamute piirkonnas on soojustrassid 

maa-alused ja tööstuspiirkonnas maapealsed. Magistraaltoru pikkuseks on 265 meetrit ja 

läbimõõt DN 200. Ülejäänud torustike läbimõõduks on DN 80. Eelisoleeritud torustike pikkus 

on 44 m (~7% kogu kaugküttevõrgu pikkusest). Maa-alused soojustrassid on paigaldatud 

raudbetoonkünadesse, isoleeritud mineraalvatiga, pilbasvõrguga ja ruberoidiga.   

 Mammaste kaugküttevõrgu pikkuseks on 800 m. Torustik on maa-alune ja renoveerimata. 

Soojustrasside kaod talvekuudel on ~10–18% ja ulatuvad 60–70%-ni kevade lõpus ja sügise 

alguses.  

 Normaalaastale taandatud soojuse tarbimine Põlva, Mammaste ja Savi-Jaama tänava 

kaugküttevõrkudes moodustas aastatel 2013–2014 keskmiselt vastavalt 24 370, 920 ja 1910 

MWh. Normaalaastale taandatud soojuse tarbimine Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgus 

moodustas aastatel 2012–2013 keskmiselt 1780 MWh. 
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 Käibemaksuta soojuse müügi piirhinnad Põlva ja Lao-Vabriku tänava võrgupiirkondades 

aastal 2014 olid vastavalt 47,94 ja 56,16 €/MWh.  
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Soojusvarustuse arenguvõimalused ja tehniline teostatavus 

 

 Maagaasi kasutamine soojuse baaskoormuse katmiseks pole kütuse hinda arvestades Savi-

Jaama tänava kaugküttevõrgus jätkusuutlik. 

 Vastavate abisüsteemidega universaalne katel, mis lisaks hakkepuidule võimaldab põletada ka 

turbakütuseid, on positiivne tegur. Ta annab võimaluse valida kahe kütuse kasutamise vahel, 

mis tagab parima soojuse hinna.  

 Põlva linna ja Mammaste küla soojuskoormus (arvestades ka AS Tere Põlva tootmisüksuse 

energiavajadust) on piisav selleks et kaaluda biokütustel põhineva koostootmisjaama 

ehitamist. Võttes arvesse Põlva SEJ OÜ seisukoht, et AS Tere Põlva tootmisüksuse 

soojavarustus (aastakeskmine soojustarbimise võimsus ~4,5 MW) peab olema ettevõtte 

valduses ning sellega, et Põlva kaugküttevõrku ehitati paar aastat tagasi uus biokütustel töötav 

katel, ei ole praeguse arengukava ajalises kontekstis (2016–2030) uute suuremahuliste 

investeeringute tegemine biokütustel töötava koostootmisjaama ehitamiseks otstarbekas. Kui 

koostootmisjaam ehitatakse, peaks see ära katma baaskoormuse, kuid ehitatud katlamaja 

kasutatavuse aeg seetõttu langeks. See omakorda mõjub negatiivselt soojuse hinnale (kui 

arvestame soojuse hinnas jääkväärtust ja kulumit). 

 Veel üheks soojusvarustuse korraldamise alternatiiviks on gaasimootorite kasutamine 

gaasikatelde asemel. Praegustel tingimustel ei ole maagaasimootorite kasutamine soojuse 

tootmisel otstarbekas. Gaasimootoritega toodetav soojuse maksumus on raskesti 

konkureeritav gaasikateldega toodetud soojuse maksumusega, rääkimata biokütustel töötavate 

kateldega.  

 Majanduslik hinnang on tehtud järgnevatele soojusvarustuse alternatiividele: 

- Alternatiiv 0 ehk baasvariant. Oodatav olukord aastaks 2018, mille kohaselt on teostatud 

planeeritud soojustrasside renoveerimistööd. Investeeringuid soojuse tootmisseadmetele ei 

tehta. Tarbesoojus ostetakse Savi-Jaama tänava kaugküttepiirkonnale firmalt Põlva SEJ 

OÜ. Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrgud ei ole 

omavahel ühendatud. 

- Alternatiiv 1. Sarnane alternatiiv 0-ga, kuid olemasoleva 4 MW katla juurde paigaldatakse 

suitsugaaside kondensaator ja Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu 

soojusvarustus toimub gaasikatelde baasil. 

- Alternatiiv 2. Sarnane alternatiiv 0-ga, kuid Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude 

soojusvarustuseks paigaldatakse uus tahkekütuste katel võimsusega 0,8–1,2 MW. 

- Alternatiiv 3 on esimese ja teise alternatiivi kombinatsioon. Olemasoleva 4 MW katla 

juurde paigaldatakse suitsugaaside kondensaator ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude 

soojusvarustuseks paigaldatakse uus tahkekütuste katel võimsusega 0,8–1,2 MW. 

- Alternatiiv 4. Soojuse tootmiseks kasutatakse olemasolevaid seadmeid. Lao-Vabriku 

tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste soojusvõrgud on omavahel ühendatud. 

- Alternatiiv 5. Sarnane alternatiiv 4-ga, kuid olemasoleva 4 MW katla juurde paigaldatakse 

suitsugaaside kondensaator ja Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgu 

soojusvarustus toimub gaasikatelde baasil. 

- Alternatiiv 6. Sarnane alternatiiv 4-ga, kuid paigaldatakse uus tahkekütuste katel 3–5 MW. 

- Alternatiiv 7 on viienda ja kuuenda alternatiivi kombinatsioon. Olemasoleva 4 MW katla 

juurde paigaldatakse suitsugaaside kondensaator ning uus tahkekütuste katel 3–5 MW. 

 Kõik pakutud investeeringute alternatiivid (suitsugaaside kondensaator ja uus biokütuste 

katel) mõjuvad positiivselt soojuse hinnale. Seda nii juhul kui Lao-Vabriku tänava /Savi-

Jaama tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrgud ühendatakse või mitte. Erandiks on 

suitsugaaside kondensaatori paigaldamine juba olemasoleva katla juurde ühendatud Lao-

Vabriku tänava/Savi-Jaama Põlva/Mammaste kaugküttevõrgus projekti läbiviimisel 

investeeringute toetuseta (alternatiiv 5).  
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 Investeering ainult Lao-Vabriku tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste 

kaugküttevõrkude ühendamisele ja soojuse tootmise jätkamine olemasolevate seadmetega 

tõenäoliselt tõstab hinda võrreldes baasalternatiiviga (alternatiiv 4). Lisainvesteeringud 

ühendustorustiku rajamiseks ning sellega kaasnevad lisa soojuskaod mõjuvad soojuse hinnale 

pigem negatiivselt, mis tulenevad olemasoleva biokütuste katla suuremast soojuse toodangust 

tänu suurenenud soojuse tarbimisele (lisanduvad Lao-Vabriku tänava /Savi-Jaama 

tänavapiirkonna tarbijad). Negatiivne mõju tuleneb sellest, et Lao-Vabriku tänava /Savi-

Jaama tänava kaugküttevõrgu soojustarbimine kevad/suvi/sügis perioodil on kesine ja ei paku 

võimalusi Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrkude osaliseks soojuse 

varustamiseks olemasolevast hakkepuidu katlast, et vähendada kalli maagaasi kasutamist ning 

parandada majandusnäitajaid vajalikus koguses. 

 Lao-Vabriku tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude ühendamine 

koos investeeringutega uutesse soojuse tootmisseadmetesse (uus biokütuste katel 

suitsugaaside kondensaatoriga või uus biokütuste katel ja suitsugaaside kondensaator 

olemasoleva katla juurde) tõenäoliselt vähendab hinda (alternatiivid 6 ja 7). Suurim mõju 

seisneb selles, et uus biokütuste katel suudab toota rohkem sooja, vähendades 

Põlva/Mammaste piirkonnas maagaasi tarbimist. Tekkiv majanduslik positiivne mõju ületab 

ühendustorustiku rajamisega kaasnevaid lisa soojuskadusid. 

 Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude 

mitteühendamisel (alternatiivid 2 ja 3) võrdlemisel selgub, et suitsugaaside kondensaatori 

paigaldamisest tulenev soojusehinna eeldatav langus võib moodustada keskmiselt 1–2 €/MWh 

kohta. Ühendatud soojusvõrkude korral Alternatiivide 6 ja 7 (vastavalt kas ainult uus 

biokütuste katel või uus biokütuste katel koos suitsugaaside kondensaatoriga vana 4 MW 

katla juurde) mõju soojuse hinnale on suhteliselt sarnane (mõju erinevus +-0,5 €/MWh kohta 

sõltuvalt WACC väärtusest ja investeeringute toetuse saamisest). See näitab, et arengukavas 

kasutatud eelduste juures vajab suitsugaaside kondensaator suhteliselt suuri investeeringuid. 

Samas on selle positiivne mõju soojuse hinnale pigem tagasihoidlik, kuid mõnede 

alternatiivide/arvutuskäikude juures ei ole see alati ilmne. 

 Kõige tundlikumad investeeringute toetuse saamisele on eelkõige alternatiivid 6 ja 7 

(investeeringute mahukad lahendused). Toetuse saamisel kaugkütevõrkude ühendamine ja uue 

katla ehitamine (vajadusel koos suitsugaaside kondensaatoriga vana 4 MW katla juurde) 

võimaldab saavutada kõige odavama soojuse hinna, mis on hinnanguliselt 8–10 €/MWh võrra 

väiksem baasstsenaariumist ja kuni 6 €/MWh väiksem võrreldes parimate alternatiividega kus 

Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrgud ei ole 

ühendatud.  

 Soojusvarustuse alternatiivide planeerimisel tuleb arvestada uue biokütuste katla ehitamisega, 

vaatamata sellele kas Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste 

kaugküttevõrgud ühendatakse või mitte (alternatiivid 2–3 ja 6–7). 

 Vajalikus koguses omavahendite olemasolul ning investeeringute toetuse saamisel on 

otstarbekas kaaluda Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste 

kaugküttevõrkude ühendamist ja seda ainult eeldusel, et ehitatakse uus biokütuste katel ja 

vajadusel ka suitsugaaside kondensaator (alternatiivid 6–7). Vastasel juhul on soovitav jätkata 

alternatiividega 2–3.  

 On otstarbekas kaaluda suitsugaaside kondensaatori paigaldamist ja seda ennekõike 

olemasolevas biokütuste katlamajas. Reaalne suitsugaaside kondensaatori ehitamise 

otstarbekus selgub siis, kui on teada kasutava biokütuse niiskus, kaugküttevõrgu töötamise 

temperatuurirežiim (peamiselt tagastuva vee temperatuur) ning laekuvad konkreetsed 

hinnapakkumised suitsugaaside kondensaatori ehitamisele ja konkreetse suitsugaaside 

kondensaatori spetsiifilised elektri- ja kemikaalide tarbimise näitajad käidukulude 

hindamiseks. 
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 Kui võrdleme lokaalkütte referentshindu (vt ptk 7) Põlva linna võrgupiirkonnas kehtivatega 

(vt ptk 5) võib järeldada, et Põlva võrgupiirkonnad on jätkusuutlikud ja üleminek 

lokaalküttele ei ole otstarbekas. 
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10.2. PERI KÜLA 

 

Soojusvarustussüsteemide tehniline seisund ja soojusvarustuse iseloomulikud näitajad 

 

 Peri küla soojusvarustusega tegeleb Peri Põllumajanduslik OÜ, kes on teatanud tsentraalse 

soojatootmise lõpetamise soovist. Soojusettevõtja on huvitatud loobumast soojuse tootmise 

tegevusest ning leida koostöös vallavalitsusega selleks sotsiaalmajanduslikult põhjendatud ja 

elanikele sobiv lahendus. Selle otstarbeks sai aastal 2013 koostatud Peri küla 

soojusmajanduse arengukava
29

 alternatiivsete lahendite pakkumiseks korterelamute elanikele. 

 Peri küla katlamajas on paigaldatud kolm katelt. Kaks nendest on maagaasil töötavad ICI 

Caldaie RED/TNA/TSA 40 ja 50 katlad võimsusega vastavalt 0,45 ja 0,5 MW. Kolmas on 

vana renoveerimata ja amortiseerunud tahkekütuse reservkatel K-80V, mis on soojusliku 

võimsusega 0,5 MW. Sellega ei ole soojuse tootmine tehnilistel põhjustel võimalik.  

 Peri küla soojustrassid on ehitatud valdavalt 1983. aastal. Suuremahulisi renoveerimistöid 

teostatud pole ja nii torustikud, kui ka isolatsioon on üsna kehvas seisus. Paiguti on trassid 

olnud pinnasevee poolt uputatud. Remonditöid on teostatud vastavalt avariide 

likvideerimisele. Trasside kogupikkus on 1210 m ja aastakeskmine suhteline kadu on 20–

23,5%.  

 Tuginedes Peri küla soojusmajanduse arengukavale moodustab Peri küla normaalaasta 

soojusvajadus 1338 MWh ja vajalik võimsus on 0,564 MW.  

 Käibemaksuta soojuse müügi piirhind Peri võrgupiirkonnas oli 2014. aastal 65 €/MWh.  

 

Soojusvarustuse arenguvõimalused ja tehniline teostatavus 

 

 Maagaasi kasutamine soojuse baaskoormuse katmiseks pole kütuse hinda arvestades 

jätkusuutlik. 

 Investeeringute toetusega on Peri külas võimalik saavutada soojusmajanduse arengukavas 

esile toodud uue biokütuste katla ehitamisel võrreldes lokaalküttega konkurentsivõimelisem 

hind (~55 €/MWh aastaks 2018). Ilma investeeringute toetuseta on soojuse maksumuseks 

(~61 €/MWh aastaks 2018). See hind on ligilähedane lokaalkütte indikatiivse hinnaga riikliku 

toetuse saamisel (vt ptk 7). Põhilised riskid ja küsimused, mis võivad esile tõusta Peri küla 

uue võrguoperaatori ja/või soojuse tootja poolt, on seotud soojustarbimise vähenemisega nii 

tühjalt seisvate korterite osakaalu suurenemisel kui ka võimalike energiasäästumeetmete 

rakendamisel. 

 Juhul kui soojuse tootjad ei avalda soovi Peri küla soojusvarustuse konkursil osalemiseks või 

pakutud soojusehinnad ületavad indikatiivse lokaalküte hinna, tuleb jätkata tegevusi 

lokaalküttele üleminekuks. 

                                                
29

Peri küla soojamajanduse arengukava. Energiasäästu büroo. 2013. 

www: http://www.polva.ee/bw_client_files/polva_linn/public/img/File/document.pdf (12.04.2015) 
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11. SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 

 

Allpool toodud soojusmajanduse arengukava tegevuskava on indikatiivne ja võib muutuda 

arvestades objektiivseid põhjusi. Näiteks planeeritud tööde/tegevuste kvaliteetseks läbiviimiseks 

vajalik aeg (tööde teostamiseks laekunud pakkumustes välja toodud tööde teostamise kestus) 

ületab arengukavas näidatud või toetuste saamise/mittesaamise mõju tegevuste majanduslikule 

otstarbekusele. Tuleb arvestada ka avatud ja avatavate toetusmeetmete ajagraafikutega. 

 

11.1. PÕLVA LINN JA MAMMASTE KÜLA 

 

Tegevus Aeg 

Korrastada kaugküttepiirkondade määramisega seonduvad määrused (uuendada 

kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja kaugküttevõrgust 

eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning 

sätestada soojusettevõtjatele arenduskohustused). 

2016 

Soojustrasside renoveerimine vastavalt ettenähtud kavale (vt tabel 6.1). 

Investeeringute tegemiseks taotleda toetuse saamist meetme "Efektiivne 

soojusenergia tootmine ja ülekanne tegevuse Amortiseerunud ja ebaefektiivse 

soojustorustiku renoveerimine" raames. 

2016–2018 

Ühendada Savi-Jaama tänava ja Lao-Vabriku tänava kaugküttevõrgud. 

Hiljemalt 

2018. aasta 

suvi 

Arvestades investeeringute ja võimalike toetuste saamise võimalustega, 

otsustada Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava  ja Põlva/Mammaste 

kaugküttevõrkude ühendamise osas. Positiivne otsus peab võimaldama trasside 

ühenduse loomist 2018.aasta sügiseks. Otsus on oluline tegur, mis mõjutab 

soojuse ostukonkursi tehnilisi tingimusi.  

2016 

Ühendada Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava ja Põlva/Mammaste 

kaugküttevõrgud.
1
 

Hiljemalt 

2018. aasta 

september 

Koostada leping soojuse ostmise kavatsusest ja teavitada sellest vastavaid 

ametkondi vastavalt Kaugkütteseadusele ja Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrusele nr 47 "Soojuse ostmiseks 

konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika". Kui lepingu 

sõlmimiseks avaldab kirjalikult soovi mitu ettevõtjat, siis teavitab 

võrguettevõtja neid kirjalikult konkursi ettevalmistamisele asumisest. 

 

Otstarbekas on, et lepingu sõlmimise kavatsuse tekst arvestaks Savi-Jaama 

tänava/Lao-Vabriku tänava ja Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude 

ühendamise/mitteühendamise otsusest tulenevate omapärasustega (katlamaja 

eeldatav asukoht, ostetav soojuse kogus, maksimaalne võimsus jne). 

2016–2017 

Konkursi korraldamise vajaduse ilmnemisel tuleb koostada konkursi teate- ja 

pakkumiskutse ning kooskõlastada neid Konkurentsiametiga.  

 

Korraldada konkurss soojuse ostmiseks vastavalt Kaugkütteseadusele, 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrusele nr 47 "Soojuse 

ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika" ja 

koostatud pakkumise kutsedokumentidele. 

2016–2017  

Jätkata soojustrasside renoveerimist arvestades võrguvaldaja investeerimise 2019–… 
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võimalustega ja võimalike toetuste saamise võimalustega (kaasaarvatud 

meetmed "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" ja "Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine").  

Sõlmida soojuse ostuleping ja viia lepingujärgsed tegevused ellu enne 

ostulepingu lõppemist võrguvaldaja AS Põlva Soojus ja soojuse tootja Põlva 

SEJ OÜ vahel (oktoober 2018).  

Hiljemalt 

2018. aasta 

september 

Vallavalitsuse poolt tegutsevate soojusettevõtjate arendustegevuste jälgimine. Pidev 

Energiasäästualane selgitustöö vallavalitsuse tasandil, säästualaste teabepäevade 

korraldamine. 
Pidev 

Korteriühistute poolt energiasäästu meetmete rakendamine korterelamutes, 

elanike motiveerimine, teavitamine ja erinevate energiasäästumeetodite 

tutvustamine. 

Pidev 

Parimas seisukorras olevate korterelamute tutvustamine linna elanikele, 

energiatarbenäitudega kurssi viimine ning võrdlusmomendi loomine. 
Pidev 

1 
– tegevuse vajadus sõltub otsusest Savi-Jaama tänava/Lao-Vabriku tänava  ja 

Põlva/Mammaste kaugküttevõrkude ühendamise osas 
 

 

11.2. PERI KÜLA  

Tegevus Aeg 

Võrguvaldaja ja vallavalitsuse koostöös koostada soojuse ostmise kavatsustest 

Peri külas ning teavitada sellest vastavaid ametkondi vastavalt  

kaugkütteseadusele ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 

määrusele nr 47 "Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste 

hindamise metoodika". 

 

Kui lepingu sõlmimiseks avaldab kirjalikult soovi mitu ettevõtjat, siis teavitab 

võrguettevõtja neid kirjalikult konkursi ettevalmistamisele asumisest. 

2016 

Konkursi korraldamise vajaduse ilmnemisel koostada konkursi teate- ja 

pakkumiskutse ning kooskõlastada neid Konkurentsiametiga.  

 

Korraldada konkurss soojuse ostmiseks vastavalt kaugkütteseadusele, 

majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrusele nr 47 "Soojuse 

ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika" ja 

koostatud pakkumise kutsedokumentidele.  

2016–2017
1
 

Juhul kui parim pakutud soojuse hind on vastuvõetav, siis sõlmida soojuse 

ostuleping ja viia lepingujärgsed tegevused ellu. 
2017–2018

1
 

Juhul kui soojuse ostmiseks ei avalda kirjalikult soovi ühtegi ettevõtjat või 

parim pakutud hind ei ole vastuvõetav, siis alustada tegevusi Peri küla 

soojustarbijate lokaalküttele üleminekuks.  

Lokaalküttele ülemineku tegevuskava koostamisel tuleb arvestada hoonete 

energiatõhususe tõstmise võimalustega (hinnata Rekonstrueerimise toetuse30 

saamise võimalusi) ning taotleda meetme "Efektiivne soojusenergia tootmine ja 

 ülekanne" raames tegevuse "Lokaalsete küttelahenduste ehitamine 

kaugküttelahenduse asemel"  toetuse saamist. 
3132

 

2016–2017
2
 

                                                
30

 Sihtasutuse KredEX koduleht. http://www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-

toetus/ (27.04.2015). 
31

 Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide meetmed. 

http://www.struktuurifondid.ee/public/meetmete_nimekiri_15_12_2014.xls (24.04.2015) 
32

 Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleht. http://www.kik.ee/et/euroopa-liidu-toetused-2014-

2020/meede%3Aefektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekanne (04.05.2015) 
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Viia ellu lokaalküttele ülemineku tegevuskava ja loobuda Peri 

kaugküttepiirkonnast. 
2017–2019

2
 

Vallavalitsuse poolt tegutseva soojusettevõtja arendustegevuste jälgimine Pidev
1
 

Energiasäästualane selgitustöö vallavalitsuse tasandil, säästualaste teabepäevade 

korraldamine. 
Pidev 

Korteriühistute energiasäästumeetmete rakendamine korterelamutes, elanike 

motiveerimine, teavitamine ja erinevate energiasäästumeetodite tutvustamine. 
Pidev 

Parimas seisukorras olevate korterelamute tutvustamine linna elanikele, 

energiatarbenäitudega kurssi viimine ning võrdlusmomendi loomine. 
Pidev 

1 
– tegevused, mis on suunatud kaugkütte säilitamisele või on rakendatavad kaugkütte 

säilitamisel 
 

2 
–  tegevused, mis on rakendatavad jätkusutlike kaugkütte säilitamise võimaluste puudumisel 
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Põlva valla soojusmajanduse arengukava 

aastateks 2016–2030 

Lisa 1 
 

PÕLVA LINNA JA MAMMASTE KÜLA SOOJUSVARUSTUSE 

ARENDUSALTERNATIIVIDE MAJANDUSLIK HINNANG 
 

Investeeringute toetuseta, WACC = 6,07% 
 

3 Aastad 2016 2017

13 Alternatiivid 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

 1.1 Põlva ja Mammaste kaugküttevõrkude soojuse tarbimine MWh 25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  

 1.2 Lao-Vabriku tänava kaügküttevõrku soojuse tarbimine MWh 1 781     1 781     1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    

 1.3 Savi-Jaama tänava kaügküttevõrku soojuse tarbimine MWh 1 912     1 912     1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    

 1.4 Kogu soojuse tarbimine MWh 28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  

 2.1
Põlva + Mammaste kaugküttevõrk (planeeritud 

renoveerimistöödega)
% 21,1 20,2 19,0 19 19 19 19 19 19 19

 2.2
Põlva + Mammaste kaugküttevõrk planeeritud 

renoveerimisega
MWh 6 769     6 419     5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    

 2.3 Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk % 20,6 20,6 20,6 21 21 21 21 21 21 21

 2.4 Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk MWh 496,4 496,4 496,4 496 496 496 496 496 496 496

 2.5 Lao-Vabriku tänava  kaugküttevõrk % 10,7 10,7 10,7 11 11 11 11 11 11 11

 2.6 Lao-Vabriku tänava  kaugküttevõrk MWh 628,1 628,1 628,1 628 628 628 628 628 628 628

 2.7 Uue soojustorustiku kadude kompenseerimine MWh 800 800 800 800

 2.8 Keskmine soojuskadu % 20,4 19,7 18,6 18,6 18,6 18,6 20,4 20,4 20,4 20,4

 3.1 Põlva ja Mammaste kaugküttevõrku väljastatud soojus MWh 32 061  31 711  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  

 3.2 Lao-Vabriku tänava kaügküttevõrku väljastatudatud soojus MWh 1 993     1 993     1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    

 3.3 Savi-Jaama tänava kaügküttevõrku väljastatud soojus MWh 2 409     2 409     2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    

 3.4 Uue soojustorustiku kadude kompenseerimine MWh 800       800       800       800       

 3.5 Kogu soojuse väljastus MWh 36 463  36 113  35 613  35 613  35 613  35 613  36 413  36 413  36 413  36 413  

 4.1 Puiduhake EUR/MWh 13,2 13,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

 4.2 Maagaas EUR/MWh 45 46,1 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5

 4.3 Sisseostetav soojus EUR/MWh 53,7 55,0 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7

 5.1 Muutuvkulud, va sisseostetav soojus ja kütused EUR/MWh 2,260 2,317 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386

 5.2 Muud kulud, va muutuvkulud EUR 458259 469716 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807

 5.3 Lisa muutuvkulud SGK toodetud eergiaühiku kohta EUR/MWh 3,06 3,13 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23

 6.1 4 MW hakkepuidu katla soojuse väljastus MWh 23638 23540 23619 22612 23619 22612 24607 23775 24607 23775

 6.2 Gaasikateldega soojuse väljastus MWh 10416 10165 9585 10288 8089 6383 11806 9785 1552 1165

 6.3 Sisseostetav soojus MWh 2409 2409 2409 0 0 0 0 0 0 0

 6.4 Suitsugaaside kondensaatori soojuse toodang MWh 2713 0 2713 0 2853 0 2853

 6.5 Uue hakkepuidukatla soojuse väljastus MWh 0 3905 3905 0 0 10254 8620

 7.1 Puiduhake katla kasutegur % 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

 7.2 Gaasikatelde kasutegur % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

 8.1 Suitsugaaside kondensaator

 8.2 Suitsugaaside kondensaatori investeering EUR 400000 400000 400000 400000

 8.3 Suistugaaside kondensatori kapitalikulu EUR aastas 26667 26667 26667 26667

 8.4 Suistugaaside kondensatoriga kaasnev põhjendatud tulukus EUR aastas 22661 22661 22661 22661

 8.5 Hakkepuidu katel

 8.6 Uus hakkepuidu katel EUR 500000 500000 1160000 1160000

 8.7 Uue hakkepuidu katla kapitalikulu EUR aastas 25000 25000 58000 58000

 8.8 Uue hakkepuidu katlaga kaasnev põhjendatud tulukus 28833 28833 66891 66891

 8.9 Soojustrasside renoveerimine

 8.10 Investeering EUR 240 000 300 000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000

 8.11 Renoveeritud soojustrasside kumulatiivne kapitalikulu EUR aastas 6000 13500 27250 27250 27250 27250 27250 27250 27250 27250

 8.12 Renoveeritud soojustrasside jääkväärtus 234000 520500 1043250 1043250 1043250 1043250 1043250 1043250 1043250 1043250

 8.13 Renoveeritud soojustrassidega kaasnev põhjendatud tulukus 14204 31594 63325 63325 63325 63325 63325 63325 63325 63325

 8.14
Investeeringuga kaasnev võrgukao vähenemine võrreldes 

eelmise aastaga
MWh 300 350 500 500 500 500 500 500 500 500

 8.15 Uute soojustrasside ehitamine

 8.16 Investeering EUR 1000000 1000000 1000000 1000000

 8.17 Uute soojustrasside kapitalikulu EUR aastas 25000 25000 25000 25000

 8.18 Uute soojustrassidega kaasnev põhjendatud tulukus 59183 59183 59183 59183

 8.19 Investeeringuga kaasnev võrgukao suurenemine MWh 800 800 800 800

 9.1 Puiduhake EUR 368395 376028 388621 372044 452867 436290 404868 391180 573587 533008

 9.2 Maagaas EUR 494391 494528 480313 514491 404532 319220 590430 489357 77621 58282

 9.3 Sisseostetav soojus EUR 129347 132581 136558 0 0 0 0 0 0 0

 9.4 Muutuvkulud, va sisseostetav soojus ja kütused EUR 82415 83665 84981 84981 84981 84981 86890 86890 86890 86890

 9.5 Muud kulud (ka põhjendatud tulukus), va muutuvkulud EUR 458259 469716 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807

 9.6 Investeeringutega seotud kapitalikulu ja põhjendatud tulukus EUR 20204 45094 90575 139903 144408 193736 174758 224086 299649 348977

 9.7 SGK tööga seotud kulud EUR 0 0 0 8757 0 8757 0 9208 0 9208

 9.8 Kokku EUR 1553011 1601611 1664856 1603984 1570595 1526791 1740752 1684528 1521555 1520172

Soojuse hind  10.1 Soojuse hind tarbijale EUR/MWh 53,6 55,3 57,4 55,3 54,2 52,7 60,1 58,1 52,5 52,4

Hinna kujundamine

2018

Soojuse tarbimine

Soojuse väljastus 

kaugküttevõrku

Kütust ja sisseostetava 

soojuse maksumused

Soojuse väljastus

Investeeringud

Trassikaod

Püsikulud, 

muutuvkulude ja 

kütuste tase

Seadmete kasutegurid
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Investeeringute toetusega, WACC = 6,07% 

 
3 Aastad 2016 2017

13 Alternatiivid 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

 1.1 Põlva ja Mammaste kaugküttevõrkude soojuse tarbimine MWh 25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  

 1.2 Lao-Vabriku tänava kaügküttevõrku soojuse tarbimine MWh 1 781     1 781     1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    

 1.3 Savi-Jaama tänava kaügküttevõrku soojuse tarbimine MWh 1 912     1 912     1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    

 1.4 Kogu soojuse tarbimine MWh 28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  

 2.1
Põlva + Mammaste kaugküttevõrk (planeeritud 

renoveerimistöödega)
% 21,1 20,2 19,0 19 19 19 19 19 19 19

 2.2
Põlva + Mammaste kaugküttevõrk planeeritud 

renoveerimisega
MWh 6 769     6 419     5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    

 2.3 Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk % 20,6 20,6 20,6 21 21 21 21 21 21 21

 2.4 Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk MWh 496,4 496,4 496,4 496 496 496 496 496 496 496

 2.5 Lao-Vabriku tänava  kaugküttevõrk % 10,7 10,7 10,7 11 11 11 11 11 11 11

 2.6 Lao-Vabriku tänava  kaugküttevõrk MWh 628,1 628,1 628,1 628 628 628 628 628 628 628

 2.7 Uue soojustorustiku kadude kompenseerimine MWh 800 800 800 800

 2.8 Keskmine soojuskadu % 20,4 19,7 18,6 18,6 18,6 18,6 20,4 20,4 20,4 20,4

 3.1 Põlva ja Mammaste kaugküttevõrku väljastatud soojus MWh 32 061  31 711  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  

 3.2 Lao-Vabriku tänava kaügküttevõrku väljastatudatud soojus MWh 1 993     1 993     1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    

 3.3 Savi-Jaama tänava kaügküttevõrku väljastatud soojus MWh 2 409     2 409     2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    

 3.4 Uue soojustorustiku kadude kompenseerimine MWh 800       800       800       800       

 3.5 Kogu soojuse väljastus MWh 36 463  36 113  35 613  35 613  35 613  35 613  36 413  36 413  36 413  36 413  

 4.1 Puiduhake EUR/MWh 13,2 13,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

 4.2 Maagaas EUR/MWh 45 46,1 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5

 4.3 Sisseostetav soojus EUR/MWh 53,7 55,0 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7

 5.1 Muutuvkulud, va sisseostetav soojus ja kütused EUR/MWh 2,260 2,317 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386

 5.2 Muud kulud, va muutuvkulud EUR 458259 469716 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807

 5.3 Lisa muutuvkulud SGK toodetud eergiaühiku kohta EUR/MWh 3,06 3,13 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23

 6.1 4 MW hakkepuidu katla soojuse väljastus MWh 23638 23540 23619 22612 23619 22612 24607 23775 24607 23775

 6.2 Gaasikateldega soojuse väljastus MWh 10416 10165 9585 10288 8089 6383 11806 9785 1552 1165

 6.3 Sisseostetav soojus MWh 2409 2409 2409 0 0 0 0 0 0 0

 6.4 Suitsugaaside kondensaatori soojuse toodang MWh 2713 0 2713 0 2853 0 2853

 6.5 Uue hakkepuidukatla soojuse väljastus MWh 0 3905 3905 0 0 10254 8620

 7.1 Puiduhake katla kasutegur % 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

 7.2 Gaasikatelde kasutegur % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

 8.1 Suitsugaaside kondensaator

 8.2 Suitsugaaside kondensaatori investeering EUR 200000 200000 200000 200000

 8.3 Suistugaaside kondensatori kapitalikulu EUR aastas 13333 13333 13333 13333

 8.4 Suistugaaside kondensatoriga kaasnev põhjendatud tulukus EUR aastas 11331 11331 11331 11331

 8.5 Hakkepuidu katel

 8.6 Uus hakkepuidu katel EUR 250000 250000 580000 580000

 8.7 Uue hakkepuidu katla kapitalikulu EUR aastas 12500 12500 29000 29000

 8.8 Uue hakkepuidu katlaga kaasnev põhjendatud tulukus 14416 14416 33446 33446

 8.9 Soojustrasside renoveerimine

 8.10 Investeering EUR 120 000 150 000 275000 275000 275000 275000 275000 275000 275000 275000

 8.11 Renoveeritud soojustrasside kumulatiivne kapitalikulu EUR aastas 3000 6750 13625 13625 13625 13625 13625 13625 13625 13625

 8.12 Renoveeritud soojustrasside jääkväärtus 117000 260250 521625 521625 521625 521625 521625 521625 521625 521625

 8.13 Renoveeritud soojustrassidega kaasnev põhjendatud tulukus 7102 15797 31663 31663 31663 31663 31663 31663 31663 31663

 8.14
Investeeringuga kaasnev võrgukao vähenemine võrreldes 

eelmise aastaga
MWh 300 350 500 500 500 500 500 500 500 500

 8.15 Uute soojustrasside ehitamine

 8.16 Investeering EUR 500000 500000 500000 500000

 8.17 Uute soojustrasside kapitalikulu EUR aastas 12500 12500 12500 12500

 8.18 Uute soojustrassidega kaasnev põhjendatud tulukus 29591 29591 29591 29591

 8.19 Investeeringuga kaasnev võrgukao suurenemine MWh 800 800 800 800

 9.1 Puiduhake EUR 368395 376028 388621 372044 452867 436290 404868 391180 573587 533008

 9.2 Maagaas EUR 494391 494528 480313 514491 404532 319220 590430 489357 77621 58282

 9.3 Sisseostetav soojus EUR 129347 132581 136558 0 0 0 0 0 0 0

 9.4 Muutuvkulud, va sisseostetav soojus ja kütused EUR 82415 83665 84981 84981 84981 84981 86890 86890 86890 86890

 9.5 Muud kulud (ka põhjendatud tulukus), va muutuvkulud EUR 458259 469716 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807

 9.6 Investeeringutega seotud kapitalikulu ja põhjendatud tulukus EUR 10102 22547 45288 69952 72204 96868 87379 112043 149825 174489

 9.7 SGK tööga seotud kulud EUR 0 0 0 8757 0 8757 0 9208 0 9208

 9.8 Kokku EUR 1542909 1579064 1619568 1534032 1498391 1429924 1653373 1572485 1371730 1345684

Soojuse hind  10.1 Soojuse hind tarbijale EUR/MWh 53,2 54,5 55,9 52,9 51,7 49,3 57,0 54,3 47,3 46,4

Püsikulud, 

muutuvkulude ja 

kütuste tase

Soojuse väljastus

Seadmete kasutegurid

Investeeringud

Hinna kujundamine

2018

Soojuse tarbimine

Kütust ja sisseostetava 

soojuse maksumused

Soojuse väljastus 

kaugküttevõrku

Trassikaod
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Investeeringute toetuseta, WACC = 8,32% 

 
3 Aastad 2016 2017

13 Alternatiivid 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

 1.1 Põlva ja Mammaste kaugküttevõrkude soojuse tarbimine MWh 25 292   25 292   25 292   25 292   25 292   25 292   25 292   25 292   25 292   25 292   

 1.2 Lao-Vabriku tänava kaügküttevõrku soojuse tarbimine MWh 1 781     1 781     1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    

 1.3 Savi-Jaama tänava kaügküttevõrku soojuse tarbimine MWh 1 912     1 912     1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    

 1.4 Kogu soojuse tarbimine MWh 28 985   28 985   28 985   28 985   28 985   28 985   28 985   28 985   28 985   28 985   

 2.1
Põlva + Mammaste kaugküttevõrk (planeeritud 

renoveerimistöödega)
% 21,1 20,2 19,0 19 19 19 19 19 19 19

 2.2
Põlva + Mammaste kaugküttevõrk planeeritud 

renoveerimisega
MWh 6 769     6 419     5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    

 2.3 Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk % 20,6 20,6 20,6 21 21 21 21 21 21 21

 2.4 Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk MWh 496,4 496,4 496,4 496 496 496 496 496 496 496

 2.5 Lao-Vabriku tänava  kaugküttevõrk % 10,7 10,7 10,7 11 11 11 11 11 11 11

 2.6 Lao-Vabriku tänava  kaugküttevõrk MWh 628,1 628,1 628,1 628 628 628 628 628 628 628

 2.7 Uue soojustorustiku kadude kompenseerimine MWh 800 800 800 800

 2.8 Keskmine soojuskadu % 20,4 19,7 18,6 18,6 18,6 18,6 20,4 20,4 20,4 20,4

 3.1 Põlva ja Mammaste kaugküttevõrku väljastatud soojus MWh 32 061   31 711   31 211   31 211   31 211   31 211   31 211   31 211   31 211   31 211   

 3.2 Lao-Vabriku tänava kaügküttevõrku väljastatudatud soojus MWh 1 993     1 993     1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    

 3.3 Savi-Jaama tänava kaügküttevõrku väljastatud soojus MWh 2 409     2 409     2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    

 3.4 Uue soojustorustiku kadude kompenseerimine MWh 800       800       800       800       

 3.5 Kogu soojuse väljastus MWh 36 463   36 113   35 613   35 613   35 613   35 613   36 413   36 413   36 413   36 413   

 4.1 Puiduhake EUR/MWh 13,2 13,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

 4.2 Maagaas EUR/MWh 45 46,1 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5

 4.3 Sisseostetav soojus EUR/MWh 53,7 55,0 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7

 5.1 Muutuvkulud, va sisseostetav soojus ja kütused EUR/MWh 2,260 2,317 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386

 5.2 Muud kulud, va muutuvkulud EUR 458259 469716 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807

 5.3 Lisa muutuvkulud SGK toodetud eergiaühiku kohta EUR/MWh 3,06 3,13 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23

 6.1 4 MW hakkepuidu katla soojuse väljastus MWh 23638 23540 23619 22612 23619 22612 24607 23775 24607 23775

 6.2 Gaasikateldega soojuse väljastus MWh 10416 10165 9585 10288 8089 6383 11806 9785 1552 1165

 6.3 Sisseostetav soojus MWh 2409 2409 2409 0 0 0 0 0 0 0

 6.4 Suitsugaaside kondensaatori soojuse toodang MWh 2713 0 2713 0 2853 0 2853

 6.5 Uue hakkepuidukatla soojuse väljastus MWh 0 3905 3905 0 0 10254 8620

 7.1 Puiduhake katla kasutegur % 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

 7.2 Gaasikatelde kasutegur % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

 8.1 Suitsugaaside kondensaator

 8.2 Suitsugaaside kondensaatori investeering EUR 400000 400000 400000 400000

 8.3 Suistugaaside kondensatori kapitalikulu EUR aastas 26667 26667 26667 26667

 8.4 Suistugaaside kondensatoriga kaasnev põhjendatud tulukus EUR aastas 31061 31061 31061 31061

 8.5 Hakkepuidu katel

 8.6 Uus hakkepuidu katel EUR 500000 500000 1160000 1160000

 8.7 Uue hakkepuidu katla kapitalikulu EUR aastas 25000 25000 58000 58000

 8.8 Uue hakkepuidu katlaga kaasnev põhjendatud tulukus 39520 39520 91686 91686

 8.9 Soojustrasside renoveerimine

 8.10 Investeering EUR 240 000 300 000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000

 8.11 Renoveeritud soojustrasside kumulatiivne kapitalikulu EUR aastas 6000 13500 27250 27250 27250 27250 27250 27250 27250 27250

 8.12 Renoveeritud soojustrasside jääkväärtus 234000 520500 1043250 1043250 1043250 1043250 1043250 1043250 1043250 1043250

 8.13 Renoveeritud soojustrassidega kaasnev põhjendatud tulukus 19469 43306 86798 86798 86798 86798 86798 86798 86798 86798

 8.14
Investeeringuga kaasnev võrgukao vähenemine võrreldes 

eelmise aastaga
MWh 300 350 500 500 500 500 500 500 500 500

 8.15 Uute soojustrasside ehitamine

 8.16 Investeering EUR 1000000 1000000 1000000 1000000

 8.17 Uute soojustrasside kapitalikulu EUR aastas 25000 25000 25000 25000

 8.18 Uute soojustrassidega kaasnev põhjendatud tulukus 81120 81120 81120 81120

 8.19 Investeeringuga kaasnev võrgukao suurenemine MWh 800 800 800 800

 9.1 Puiduhake EUR 368395 376028 388621 372044 452867 436290 404868 391180 573587 533008

 9.2 Maagaas EUR 494391 494528 480313 514491 404532 319220 590430 489357 77621 58282

 9.3 Sisseostetav soojus EUR 129347 132581 136558 0 0 0 0 0 0 0

 9.4 Muutuvkulud, va sisseostetav soojus ja kütused EUR 82415 83665 84981 84981 84981 84981 86890 86890 86890 86890

 9.5 Muud kulud (ka põhjendatud tulukus), va muutuvkulud EUR 458259 469716 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807

 9.6 Investeeringutega seotud kapitalikulu ja põhjendatud tulukus EUR 25469 56806 114048 171776 178568 236296 220168 277896 369855 427583

 9.7 SGK tööga seotud kulud EUR 0 0 0 8757 0 8757 0 9208 0 9208

 9.8 Kokku EUR 1558276 1613322 1688329 1635857 1604756 1569352 1786163 1738338 1591760 1598778

Soojuse hind  10.1 Soojuse hind tarbijale EUR/MWh 53,8 55,7 58,2 56,4 55,4 54,1 61,6 60,0 54,9 55,2

Kütust ja sisseostetava 

soojuse maksumused

Soojuse väljastus 

kaugküttevõrku

2018

Soojuse tarbimine

Trassikaod

Püsikulud, 

muutuvkulude ja 

kütuste tase

Soojuse väljastus

Seadmete kasutegurid

Investeeringud

Hinna kujundamine
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Investeeringute toetusega, WACC = 8,32% 
 

3 Aastad 2016 2017

13 Alternatiivid 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

 1.1 Põlva ja Mammaste kaugküttevõrkude soojuse tarbimine MWh 25 292   25 292   25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  25 292  

 1.2 Lao-Vabriku tänava kaügküttevõrku soojuse tarbimine MWh 1 781     1 781     1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    1 781    

 1.3 Savi-Jaama tänava kaügküttevõrku soojuse tarbimine MWh 1 912     1 912     1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    1 912    

 1.4 Kogu soojuse tarbimine MWh 28 985   28 985   28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  28 985  

 2.1
Põlva + Mammaste kaugküttevõrk (planeeritud 

renoveerimistöödega)
% 21,1 20,2 19,0 19 19 19 19 19 19 19

 2.2
Põlva + Mammaste kaugküttevõrk planeeritud 

renoveerimisega
MWh 6 769     6 419     5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    5 919    

 2.3 Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk % 20,6 20,6 20,6 21 21 21 21 21 21 21

 2.4 Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk MWh 496,4 496,4 496,4 496 496 496 496 496 496 496

 2.5 Lao-Vabriku tänava  kaugküttevõrk % 10,7 10,7 10,7 11 11 11 11 11 11 11

 2.6 Lao-Vabriku tänava  kaugküttevõrk MWh 628,1 628,1 628,1 628 628 628 628 628 628 628

 2.7 Uue soojustorustiku kadude kompenseerimine MWh 800 800 800 800

 2.8 Keskmine soojuskadu % 20,4 19,7 18,6 18,6 18,6 18,6 20,4 20,4 20,4 20,4

 3.1 Põlva ja Mammaste kaugküttevõrku väljastatud soojus MWh 32 061   31 711   31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  31 211  

 3.2 Lao-Vabriku tänava kaügküttevõrku väljastatudatud soojus MWh 1 993     1 993     1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    1 993    

 3.3 Savi-Jaama tänava kaügküttevõrku väljastatud soojus MWh 2 409     2 409     2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    2 409    

 3.4 Uue soojustorustiku kadude kompenseerimine MWh 800       800       800       800       

 3.5 Kogu soojuse väljastus MWh 36 463   36 113   35 613  35 613  35 613  35 613  36 413  36 413  36 413  36 413  

 4.1 Puiduhake EUR/MWh 13,2 13,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

 4.2 Maagaas EUR/MWh 45 46,1 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5

 4.3 Sisseostetav soojus EUR/MWh 53,7 55,0 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7

 5.1 Muutuvkulud, va sisseostetav soojus ja kütused EUR/MWh 2,260 2,317 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386 2,386

 5.2 Muud kulud, va muutuvkulud EUR 458259 469716 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807

 5.3 Lisa muutuvkulud SGK toodetud eergiaühiku kohta EUR/MWh 3,06 3,13 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23

 6.1 4 MW hakkepuidu katla soojuse väljastus MWh 23638 23540 23619 22612 23619 22612 24607 23775 24607 23775

 6.2 Gaasikateldega soojuse väljastus MWh 10416 10165 9585 10288 8089 6383 11806 9785 1552 1165

 6.3 Sisseostetav soojus MWh 2409 2409 2409 0 0 0 0 0 0 0

 6.4 Suitsugaaside kondensaatori soojuse toodang MWh 2713 0 2713 0 2853 0 2853

 6.5 Uue hakkepuidukatla soojuse väljastus MWh 0 3905 3905 0 0 10254 8620

 7.1 Puiduhake katla kasutegur % 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

 7.2 Gaasikatelde kasutegur % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

 8.1 Suitsugaaside kondensaator

 8.2 Suitsugaaside kondensaatori investeering EUR 200000 200000 200000 200000

 8.3 Suistugaaside kondensatori kapitalikulu EUR aastas 13333 13333 13333 13333

 8.4 Suistugaaside kondensatoriga kaasnev põhjendatud tulukus EUR aastas 15531 15531 15531 15531

 8.5 Hakkepuidu katel

 8.6 Uus hakkepuidu katel EUR 250000 250000 580000 580000

 8.7 Uue hakkepuidu katla kapitalikulu EUR aastas 12500 12500 29000 29000

 8.8 Uue hakkepuidu katlaga kaasnev põhjendatud tulukus 19760 19760 45843 45843

 8.9 Soojustrasside renoveerimine

 8.10 Investeering EUR 120 000 150 000 275000 275000 275000 275000 275000 275000 275000 275000

 8.11 Renoveeritud soojustrasside kumulatiivne kapitalikulu EUR aastas 3000 6750 13625 13625 13625 13625 13625 13625 13625 13625

 8.12 Renoveeritud soojustrasside jääkväärtus 117000 260250 521625 521625 521625 521625 521625 521625 521625 521625

 8.13 Renoveeritud soojustrassidega kaasnev põhjendatud tulukus 9734 21653 43399 43399 43399 43399 43399 43399 43399 43399

 8.14
Investeeringuga kaasnev võrgukao vähenemine võrreldes 

eelmise aastaga
MWh 300 350 500 500 500 500 500 500 500 500

 8.15 Uute soojustrasside ehitamine

 8.16 Investeering EUR 500000 500000 500000 500000

 8.17 Uute soojustrasside kapitalikulu EUR aastas 12500 12500 12500 12500

 8.18 Uute soojustrassidega kaasnev põhjendatud tulukus 40560 40560 40560 40560

 8.19 Investeeringuga kaasnev võrgukao suurenemine MWh 800 800 800 800

 9.1 Puiduhake EUR 368395 376028 388621 372044 452867 436290 404868 391180 573587 533008

 9.2 Maagaas EUR 494391 494528 480313 514491 404532 319220 590430 489357 77621 58282

 9.3 Sisseostetav soojus EUR 129347 132581 136558 0 0 0 0 0 0 0

 9.4 Muutuvkulud, va sisseostetav soojus ja kütused EUR 82415 83665 84981 84981 84981 84981 86890 86890 86890 86890

 9.5 Muud kulud (ka põhjendatud tulukus), va muutuvkulud EUR 458259 469716 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807 483807

 9.6 Investeeringutega seotud kapitalikulu ja põhjendatud tulukus EUR 12734 28403 57024 85888 89284 118148 110084 138948 184927 213791

 9.7 SGK tööga seotud kulud EUR 0 0 0 8757 0 8757 0 9208 0 9208

 9.8 Kokku EUR 1545542 1584919 1631305 1549969 1515472 1451204 1676079 1599390 1406833 1384986

Soojuse hind  10.1 Soojuse hind tarbijale EUR/MWh 53,3 54,7 56,3 53,5 52,3 50,1 57,8 55,2 48,5 47,8

Kütust ja sisseostetava 

soojuse maksumused

Soojuse väljastus 

kaugküttevõrku

2018

Soojuse tarbimine

Trassikaod

Püsikulud, 

muutuvkulude ja 

kütuste tase

Soojuse väljastus

Seadmete kasutegurid

Investeeringud

Hinna kujundamine
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PÕLVA KAUGKÜTTEVÕRGU SKEEM 
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SAVI-JAAMA TÄNAVAKAUGKÜTTEVÕRGU SKEEM 
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LAO-VABRIKU TÄNAVA KAUGKÜTTEVÕRGU SKEEM 
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MAMMASTE KÜLA KAUGKÜTTEVÕRGU SKEEM 
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PERI KÜLA KAUGKÜTTEVÕRGU SKEEM 

 

 



Põlva valla soojusmajanduse arengukava 

aastateks 2016–2030 

 

69 
 

Põlva valla soojusmajanduse arengukava 

aastateks 2016–2030 

Lisa 7 

 

SUITSUGAASIDE KONDENSAATOR 

 

Kütuse põlemisel aurustub kütuses olev vesi (niiskus) ning moodustab osa suitsugaasidest. 

Suitsugaaside kondensaator on seade, kus lahkuvad suitsugaasid jahutatakse kastepunktini 

tekitades suitsugaasides sisalduva veeauru kondenseerumist. Kondenseerumise käigus eraldub 

nii vesi kui ka kondenseerumissoojus, mida saab kasutada katlamaja kasuteguri tõstmiseks. 

Olulisemad tegurid, mis mõjutavad suitsugaaside kondensaatori efektiivsust on kaugküttevõrku 

tagastuva vee temperatuur ja kütuse niiskus (vt joonis L.7.1.).  

 

Suitsugaaside kondensaatori töö eripärad on: 

- Mida suurem on kütuse niiskuse sisaldus, seda kõrgem on suitsugaaside kondensaatori 

lisavõimsus; 

- Mida madalam on tagastuva kaugküttevee temperatuur, seda kõrgem on suitsugaaside 

kondensaatori soojuse tagastus; 

- Suitsugaaside pesur võimaldab kulutada vähem kütust, et toota vajalik kogus soojust 

(kasvab katlamaja kasutegur). 
 

 
Joonis L.7.1. – Suitsugaaside kondensaatori võimuse sõltuvus tagastuva kaugküttevee 

temperatuurist ja kasutatava kütuse niiskusest
33

 

 

                                                
33

 Katlamajade maksumuse, tehnilise lahenduse ja tegevuskulude eksperthinnang. ÅF-Estivo, 2010, Tallinn, lk 8,9.  

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/2/2c/AF_Estivo._Katlamajade_maksumuse_tehnilise_lahenduse_ja_tege

vuskulude_eksperthinnang.pdf (09.03.2015) 
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Biokütuste katla ehitamisel ja olemasoleva kaugküttevõrgu temperatuurigraafiku säilitamisel 

võimaldaks uus suitsugaaside kondensaator saavutada umbes 12%-lise katla lisavõimsuse (on 

eeldatud, et kütuse niiskus on 40–45% ja tagastuva vee temperatuur 55–60°C). 

 

Suitsugaaside kondensaatori indikatiivseks erimaksumuseks on ~100 000 eurot katla ühe 

nimivõimsuse MWs kohta. Suitsugaaside kondensaatori töö vajab elektrit, kus elektri tarbimise 

indikatiivseks väärtuseks on 1–5 kWe katla ühe nimivõimsuse MWhs kohta. Elektritarbimine on 

seda suurem, mida kõrgem on kondensaatori lisavõimsus. Suitsugaaside kondensaatorist tulenev 

muutuvkulude taseme lisa on ~3 EUR iga suitsugaaside kondensaatoriga toodetud energiaühiku 

kohta. Suitsugaaside kondensaatori elueaks on valitud 15 aastat.
34,35

 

 

Suitsugaaside kondensaatori paigutus võimaldab tõsta soojuse tootmist nendel perioodidel, kus 

soojuse nõudlus ületab katla maksimaalset võimsust. Samuti vähendab see kütuse tarbimist 

nendel perioodidel, kus nõudlus ei ületa katla ja kondensaatori väljundvõimsust.  

 

Üldiselt võib suitsugaaside kondensaator osutuda efektiivseks vahendiks kütuse säästmisel ja 

soojuse hinna alandamisel. 

 

Majandushinnangute andmisel on eeldatud, et: 

- suitsugaaside kondensaatori lisavõimsus moodustab 12% katla hetkevõimsusest; 

- tahke biokütuste katel katab baaskoormuse ja gaasikatel tipukoormuse ning 

soojusvõimsuse, mis jääb allapoole biokütustel töötava katla tehnilist piiri. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34

 Case study: Installation of a flue gas condenser in district heating company “Limbažu siltums” boiler house, 31 

Cēsu Street, Limbaži, Latvia. www: www.bioregions.eu%2Fproject%2Fdeliverable%2Fen_GB%2Fcase-study-

installation-of-a-flue-gas-condenser-in-district-heating-company-limbazu-siltums-boiler-house-31-cesu-street-

limbazi-

latvia&ei=72xgVN_xHZbtaOXegrgE&usg=AFQjCNHEBZG3Wvzx8zBzUJkogA23HAK8QA&sig2=mdqEVBh-

xV7j3LxTSugskw (10.11.2014) 
35

 Svensk Rökgasenergi presentatsioon,  http://www.host.nl/wp/wp-content/uploads/2008/01/svensk-rokgasenergi-

sre-mr-per-egeberg_tcm24-253601.pdf (10.11.2014) 
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TAHKETE BIOKÜTUSTE KATLAD 

 

Kohalike biokütuste kasutamise otstarbekust toetavad konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 

soojuse hindade andmed ning soojuse tootjate investeeringud kohalikele biokütustel töötavatesse 

kateldesse. Üleminekut kohalikele biokütustele iseloomustavad statistikaameti andmed 

energiasektoris kasutatavate katelde arvude kohta (vt joonis L.8.1.). 

 

Statistikaameti andmete kohaselt perioodil 2010–2013 on nii vedelkütustel kui ka tahketel 

kütustel (väljaarvatud puit) töötavate katelde arv on vähenenud. Samal ajal kui põlevkiviõlil 

töötavate katelde arv vähenes 22% võrra, kasvas puidukütustel töötavate katelde arv umbes 

30%
36

. 

 

Katlamajad. Biokütustel töötavate katlamajade ja katelde kirjeldusi ning omapärasusi võib leida 

mitmetest allikatest, näiteks allpool viidatud "Biokütuste kasutaja käsiraamatus". 

 

Siinjuures on oluline teada, et katla kolde konfiguratsioon ja põletustehnoloogilised lahendused 

sõltuvad tugevasti kütuste omadustest (kütteväärtus, lendainesisaldus, niiskus jne). Selleks, et 

biokütuste põletusseadmeid õigesti valida ja rakendada, on vajalik mõista nende komplitseeritud 

kütuste põlemise iseärasusi. Üldiselt on nii kolde põletusseadmete kui kogu katlamaja 

tehnoloogiline skeem ja lahendus seda keerukamad, mida mitmekesisema ja madalama 

kvaliteediga kütust kasutatakse. Niiske puiduhakke, turba, koore ja jäätmete kasutamiseks on 

vaja keerukamaid ja kallimaid lahendusi.
37

 
 

 
 

Joonis L.8.1. – Katelde arv kasutatava kütuse järgi energiasektoris 
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37
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Võrreldes puiduga on turba kasutamine katlamajades rohkem murettekitav. 

Universaallahendused puiduhakke ja turba põletamiseks vajavad mõnevõrra teisi, reeglina 

kallimaid katlamaja seadmeid.  

 

Üldiselt on turba ja hakkepuidu kasutamisel saavutatav soojuse hind üpris sarnane. Turba 

madalaim kütuse hind (vahe ~4 €/MWhkütus, vt joonis 7.3.2.) on kompenseeritud suuremate 

keskkonnamaksude ja tuha käitluse kuluga (vahe 2–4,5 €/MWhkütus)
38

. Universaalkatla 

kasutamise korral lisandub reeglina suurem investeering. 

 

Puhtalt turbal töötava katla valikul tuleb arvestada asjaoluga, et varem kehtinud 

"Taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude 

parendamiseks toetuse andmise tingimuste ja korra kehtestamine" meetme raames ei loeta turvast 

taastuvkütuseks. Uus toetamist võimaldav määrus "Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse 

vahetus" on ettevalmistamisel (informatsioon toetuse saamise võimalustest turbal töötavatele 

kateldele hetkel puudub). 

 

Samas võimaldab vastavate abisüsteemidega universaalne katel põletada lisaks hakkepuidule ka 

turbakütuseid, mis on väga positiivne. See annab võimaluse valida kahe kütuse kasutamise vahel, 

tagamaks parima soojuse hinna. 

 

Biokütuste katla võimsuse valikul tuleb lähtuda sellest, et katlaga, mille võimsus on umbes 50–

60% maksimaalsest soojuskoormusest, on võimalik toota 80–90% aastasest soojusvajadusest
39

. 
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Põlva valla soojusmajanduse arengukava 

aastateks 2016–2030 

Lisa 9 

 

TAHKED BIOKÜTUSED 

 

Puidukütused. Puidukütuseid võib liigitada tooraine päritolu järgi metsast (traditsiooniline 

küttepuit, raiejäätmed, kännud ning puidutöötlemise jäätmed) ja energiametsast (kiirestikasvavad 

puuliigid tervikuna) saadavateks ning korduvkasutusega kütusteks (lammutuspuit, ehituspuit, 

pakkepuit).  

 

PUIDUKÜTUSTE LIIGITUS TOORAINE 

Tooraine päritolu 

Metsast saadavad kütused 

Traditsiooniline küttepuit 

Raiejäätmed 

Kännud 

Puidutöötlemise jäätmed 

Energiametsast saadavad kütused 
Kiirestikasvavad 

puuliigid tervikuna 

Korduvkasutusega kütus 

Lammutuspuit 

Ehituspuu 

Pakkepuu 

Väärindamise aste 

Väärindamata puitkütused 

Traditsiooniline küttepuit 

Hakkepuit 

Saepuru 

Pressitud puidujäätmed 

Väärindatud puitkütused 

Brikett 

Pelletid 

Puidutolm 

Tabel L.9.1  – Puitkütuste liigitamise näited 

 

Puitkütuseid on võimalik liigitada ka väärindamise astme järgi. Väärindamata kütusteks loetakse 

selliseid kütuseid, mida on töötlemise käigus vaid peenestatud või pakitud, kuid mille 

mehhaanilised omadused on jäänud samaks. Väärindamata puidukütusteks on traditsiooniline 

küttepuu, hakkepuit, pressitud puidujäätmed ja puidutöötlemise jäätmed (saepuru ja laastud). 

Väärindatud puidukütuste tüüpilisteks esindajateks on puidubrikett ja pelletid (tabel L.9.1)
40

. 

 

Katlakütusena kasutatakse puitkütustest põhiliselt hakkepuitu (vähesel määral ka pelleteid, 

raiejäätmeid ja saeveskite jäätmeid). 

 

Turvas. Turvas on maavara, mis on tekkinud taimejäänustest nende osalisel lagunemisel 

hapnikuvaeses veerohkes keskkonnas. Turvas koosneb peamiselt osaliselt lagunenud 

taimejäänustest ja huumusest. Turba iseloomustamiseks kasutatavatest näitarvudest on 

olulisemad turba lagunemisaste, niiskus, mineraalosa- (tuha-)sisaldus, tihedus ja kütteväärtus.  
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Kuigi turvas on bioloogilise päritoluga, ei loeta teda tavaliselt taastuvaks biokütuseks, vaid 

aeglaselt taastuvaks bioloogilise päritoluga kütuseks, mille põletamisel tekkiv CO2 võetakse 

kasvuhoonegaasina arvele nagu fossiilse päritoluga kütustelgi.  

 

Kütteturbana kasutatakse peamiselt suurema lagunemisastmega vanemat turvast, kus 

taimestruktuur pole kas üldse või on vähesel määral äratuntav. 

 

Põhilised kütteturba liigid on freesturvas, tükkturvas, turbabriketid ja pelletid. Katlakütusena 

kasutatakse turbakütustest põhiliselt frees- ja tükkturvast
41

. 

 

Energiaallikate hinnad. Tükkturba ja hakkepuidu maksumuste statistika on toodud allpool 

oleval joonisel.  

 
Joonis L.9.1. – Tükkturba ja hakkepuidu maksumused 

 

Viimase kolme aasta jooksul (2010–2013) on hakkepuidu ja tükkturba energia maksumused 

muutunud vastavalt -1% ja 20%
42, 43

. 

 

Majandusarvutuste eeldused: 

- Maagaasi energiahind on 2016. aastal 45 €/MWh 

- Tahke kohaliku biokütuse energiaühiku maksumuseks on 2016. aastal 13 €/MWh 

(puiduhakke hind aastal 2013 oli 12,42 eurot puistekuupmeetri kohta ja kütteväärtus 0,8 

MWh puistekuupmeetri kohta)
44,45
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Põlva valla soojusmajanduse arengukava 

aastateks 2016–2030 

Lisa 10 

 

HINNANG KATELDE OPTIMAALSELE VÕIMSUSELE 

 

Biokütuste katla võimsuse valikul tuleb lähtuda sellest, et katlaga, mille võimsus on umbes 50–

60% maksimaalsest soojuskoormusest, on võimalik toota umbes 80–85% aastasest 

soojusvajadusest
46

. 

 

Lähtudes sellest teooriast Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama tänava kaugküttevõrgu jaoks 

(maksimaalse soojuskoormus ~1,75 MW), on katla optimaalseks võimsuseks 0,8–1,1 MW ning 

Lao-Vabriku tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste ühendatud kaugküttevõrgu 

optimaalseks võimsuseks 5–6 MW. 

 

Arvestades sellega, et Lao-Vabriku tänava /Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste ühendatud 

kaugküttevõrku on juba ehitatud biokütuste katel ja katlaga kaetakse vaid osa tipukoormusest, on 

soojuskoormusegraafiku kuju erinev klassikalise kaugkütte soojuskoormuse kestusgraafikust 

(uue katla tööaeg jääb väiksemaks). Seda kõike arvesse võttes tuleb teha mõned 

kontrollarvutused. 

 

Kontrollarvutuste tulemused on koondatud tabelis L.10.1. Kontrollarvutuste eeldused: 

- Puiduhakke maksumus on 13 €/MWh ja maagaasi maksumus on 45 €/MWh 

- Uue katla kasutegur on 85%. Maagaasikatelde kasutegur on 94,8% 

- Aastane kapitalikulu (kulum) ja põhjendatud tulukuse summa leitakse annuiteetmakse 

valemi (MS Excel finantsfunktsioon PMT) alusel. Funktsiooni eesmärgiks on jagada 

põhjendatud ja soojuse tootmiseks vajalike investeeringute maksumuse summalt 

arvutatud kapitalikulu ja põhjendatud tulukus võrdselt investeeringu tehnilise eluea 

pikkusele. Annuiteetmakse valemis on kasutatud periood 20 aastat ja WACC = 7% 

 

Tabel L.10.1. Optimaalse soojusvõimsusega katla valik 

 

Optimaalseks soojusvõimsuseks võib pidada katelt, mille baasil väljaehitatud lahenduse rahaline 

võit aastas on maksimaalne. Rahalist võitu iseloomustab rahaline vahe maagaasiga energia 
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tootmisel (hall rida tabelis L9.1) ja teatud võimsusega tahketel biokütustel töötavate katelde 

kulude (kütusekulud koos investeeringute kapitalikulu ja põhjendatud tulukuse summaga) vahel. 

 

Arvutused näitavad, et optimaalseks valikuks on 3–5 MW katel. Sellise võimsusega tahkete 

biokütustega soojuse tootmise osakaal moodustab 77–93%. Rahaline võit on 180 000–205 000 

€/aastas. 

 

Optimaalseks biokütustel töötava katla võimsuseks Lao-Vabriku tänava/Savi-Jaama 

tänava kaugküttevõrgu jaoks võib pidada 0,8–1,2 MW (alternatiivid 2, 3) ja Lao-Vabriku 

tänava/Savi-Jaama tänava ja Põlva/Mammaste ühendatud kaugküttevõrgu jaoks 3–5 MW 

(alternatiivid 6, 7). 

 

Pakutud katelde võimsused on soovituslikud ja põhinevad mitmetel eeldustel 

(soojustarbimise tase, katelde parameetrid, eeldatud ühikmaksumused, praeguse 

võrgurežiimi tingimused jne). Uue tahke biokütuste katlamaja seadmete valikul ja 

võimsuste planeerimisel peab arendaja investeeringu otsuse tegemise ajal arvestama 

kehtiva olukorraga ja trendidega, valides konkurentsivõimelisema katlamaja 

kontseptsiooni ja soojuse hinna tarbijatele. 
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