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1. SISSEJUHATUS 

 

Käesolev uurimis-arendustöö „LOKSA LINNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 

AASTATEKS 2019–2028“ on koostatud HeatConsult OÜ poolt Loksa Linnavalitsuse 

tellimusel. 

 

Soojusmajanduse arengukava eesmärk on määratleda Loksa linna kaugküttepiirkonna 

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 Loksa linna territooriumil asuva võrgupiirkonna arengu 

koordineerimisele. 
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2. PIIRKONNA ISELOOMUSTUS JA PIKAAJALISED EESMÄRGID 

 

2.1. PIIRKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 

Loksa linn asub Põhja-Eestis, Harju maakonna kirdeosas, Soome lahe kaldal klindiesisel 

rannikumadalikul (maapinna absoluutne kõrgus on maksimaalselt 12 m). Linna läbib 

sügavasse ja tuulte eest kaitstud Hara lahte suubuv Valgejõgi, mille laius linna piires on 10 

kuni 70 meetrit. Jõe kaldad on järsud, madal jõelamm on suur – veeperioodil üle ujutatud. Jõe 

suudmealal paiknevat linna ümbritsevad Kuusalu vald (endise Loksa valla territoorium) ja 

Lahemaa Rahvuspark.  

 

Loksa linna pindala on 3,82 km2. Linna territooriumist 1/5 asub looduskaitsealadel (Lahemaa 

Rahvuspark 8,6 ha ehk 2,3% linna territooriumist ja Loksa maastikukaitseala 71,2 ha ehk 

18,6%). 

 

 

 

Joonis 2.1.1 – Loksa linna asukoht 

 

Loksa linna keskkonna põhiväärtusteks on selgepiiriline asustusstruktuur, kus korruselamud 

on koondunud linnakeskuse ümber ja väikeelamud peaasjalikult Nõmme linnaossa mere pool 

Valgejõge. Kaht peamist elamuala eraldab ja seob Valgejõe kallastel paiknev roheala koos 

parkmetsaga. Loksa linnaehituslik väärtus seisneb unikaalses loodusmiljöö ja linnamiljöö 

maastikulises põimumises, mis loob eeldused kuurordilaadse linnakeskkonna arendamiseks. 
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2.2. PIKAAJALISED EESMÄRGID 

Kokkuvõte Loksa linna pikaajalisest arengueesmärkidest on toodud allpool: 

 

• Loksa linna arengu peaeesmärgiks on inimest väärtustava ja taastootva turvalise 

elukeskkonna loomine.  

 

• Keskkond ja linnamajandus. Jätkub linnale vajalike maade munitsipaliseerimine – 

Mere, Rahu ja Männi tänavate äärsed riigi reformimata maa-alad, riigi metsamaa linna 

põhjaosas, üksikud vabad maa-alad  linna erinevates osades. On planeeritud teede ja 

tänavate ehitus- ja korrashoiutööd, kõnniteede ja kergliiklusteede ehitamine, Männi 

36b maaüksuse projekteerimine spordi- ja puhkealaks, linna ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni rekonstrueerimine II etapp, linna sadevee-ja drenaaži 

rekonstrueerimine ja ehitus, kalmistu aia renoveerimine, jäätmejaama laiendamine, 

Valgejõe suudme ja ürgoru korrastamine, jõe põhja ja kallaste puhastamine, 

savikarjääride maa-ala arendamine puhkealaks, supelranna arendamine ja 

teenindushoone ehitus.  

 

• Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö. Loksa Gümnaasiumi hoonete 

rekonstrueerimine, SA Loksa Kultuur kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimine, 

Loksa Linnaraamatukogu ruumide remont, linna bussijaama hoone ja ruumide 

rekonstrueerimine, spordi- ja mänguväljakute rajamine, korrastamine ja hooldus, uisu- 

ja tenniseväljaku projekteerimine ja ehitamine, Nõmme pargi terviseraja 

kaasajastamine, Loksa staadioni rekonstrueerimine, spordihoone laiendamine ja 

rekonstrueerimine.  

 

• Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid. Loksa perearstide tegevuse ja vähekindlustatud 

linnaelanike toetamine, Loksa kandi elanikele polüfunktsionaalse keskuse rajamine. 
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3. SOOJUSVARUSTUSSÜSTEEMIDE TEHNILINE SEISUND JA 

ISELOOMULIKUD NÄITAJAD 

 

Loksa linna soojusvarustusega tegeleb 2009. aastast firma N.R. Energy OÜ (enne 16.07.2014 

ärinimi Avoterm OÜ), mis toodab ja müüb soojust rohkem kui 30-st mehitamata kaug- ja 

lokaalkatlamajast. N.R. Energy OÜ tegutseb kogu Mandri-Eestis. Firma peakontor asub Järve 

külas, Toila vallas, Ida-Virumaal. 

 

N.R. Energy OÜ missiooniks on: 

• Säästa inimest, keskkonda ja loodust.  

• Hoida kaugkütte hindu tänu kaasaegse tehnoloogia ja parima võimaliku tehnika 

kasutamisele võimalikult madalal.  

• Arendada ja hallata Eestis kaugjälgitavate ja kaugjuhitavate katlamajade võrku, 

kasutades kõige paremat ja kaasaegsemat tehnoloogiat ning töökorraldust. 

• Teha koostööd välisriikide kaugküttesüsteemide tipptehnoloogidega. 

• Täiustada ja arvutiseerida tootmistehnoloogiat.  

• Säilitada ja kindlustada firma turupositsiooni olemasolevatel turgudel, jätkates 

laienemist. 

• Juurutada kvaliteedi-, keskkonna ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem 

vastavalt rahvusvahelisele standardile (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). 

 

N.R. Energy OÜ ainuomanduses on nii soojuse tootmisvõimsused kui soojusvõrgud.  

 

Loksa Linnavolikogu oli Loksa kaugküttepiirkonnaks määranud järgneva territooriumi: 

Tallinna tänav 9 majast mööda Tööstuse tänavat kuni Uus tänavani, edasi mööda Uus tänavat 

kuni Posti 27 hooneni ja edasi kuni linna piirini, sealt edasi kuni Rohuaia tänavani, Rohuaia 

tänavast kuni Tallinna tänavani, Tallinna tänav 40 majast mööda Valgejõe paremat kallast 

kuni Loksa laevatehaseni (lisa 1).  

25.07.2019 määrusega nr 8 Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 17 „Loksa linna 

kaugküttemäärus“ muutmine suurendati kaugküttepiirkonda ning sätestati, et Loksa linna 

kaugkütte piirkond hõlmab Valgejõe paremast kaldast põhja poole jäävat linna territooriumit. 

 

Kaugküttepiirkonnast väljajäävas piirkonnas kasutatakse küttematerjalina põhiliselt puitu.  

 

 

3.1. LOKSA KATLAMAJA 

Loksa katlamaja paikneb aadressil Nooruse tn 3a.  

 

Konteinerkatlamajas paiknevad kaks katelt võimsusega 4,149 ja 1,3 MW. Suurem katel on 

ehitatud aastal 2004. Katla valmistaja on firma Loos International. Katla maksimaalne 

väljastatava vee temperatuur 110°C, maksimaalne töörõhk 10 bar ja testimise rõhk 16 bar. 

Väiksema katla töörõhuks on 10 bar ja maksimaalne väljastava vee temperatuur 120°C. 

 

Peale uue puiduhakke katlamaja ehitamist (vt. peatükk 6.1) hakkavad need põlevkiviõli katlad 

tagama reserv- ja tipukoormust.  
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3.2. SOOJUSVÕRGUD 

3.2.1. Üldiseloomustus 

Kaugkütepiirkonna soojusvõrgud kuuluvad võrguvaldajale, kelleks on N.R. Energy OÜ. 

Linna kaugküttevõrk koosneb suuremas osas kaasaegsetest eelisoleeritud terastorudest. 

Vähemal määral on ka eelisoleeritud plasttorudest kaugküttevõrku (põhiliselt Lille tänava 

piirkonnas). Enamus torustikust renoveeriti aastatel 2017-2018. Kuna praktiliselt kogu 

kaugküttevõrk on hiljuti rekonstrueeritud, puudub vajadus selle arenguid käsitleda. 

 

Aastal 2012 renoveeriti 1025 m soojustrassi. Trassi renoveerimine oli rahastatud kogu 

ulatuses võrguvaldaja vahenditest.  

 

Tarbijate küte käib läbi avatud soojusvarustuse süsteemi. Need elevaatortüüpi soojussõlmed 

olid renoveeritud aastal 1997. Soojussõlme rekonstrueerimisprojekti kohaselt on soojussõlm 

projekteeritud eeldusel, et soojuskandjaks on vesi parameetriga 95/70°C. Rekonstrueeritud 

soojussõlme põhimõtteline skeem on toodud lisas 5. 

 

Loksa linna kaugküttevõrgu skeem on toodud lisas 2.  

 

 

 

 

4. SOOJUSVÕRGU TARBIJAD, SOOJUSE VÄLJASTUS 

 

4.1. SOOJUSVÕRGU TARBIJAD 

Olemasolevad Loksa linna kaugkütte tarbimiskohad on toodud lisas 3.  

 

Suur soojustarbimine tööstuse poolt hetkel puudub, võib oodata siiski Loksa sadama 

piirkonna raskesti ennustatavat tarbimise kasvu. 

 

KOV on seisukohal, et tulevikuperspektiivis on oodata tarbimise aeglast kasvamist. 

Võimalikud uued kaugküttesüsteemiga liitujad on linna keskossa kavandatavad ühiskondlikud 

ja äriehitised ning täiendavad korterelamud. Lisaks sellele on plaanis rekonstrueerida 

bussijaama hoone ja viia ta üle elektriküttelt kaugküttele. Samuti võib oodata endiste 

soojatarbijate naasmist kaugküttevõrku. Potentsiaalsed tarbijad on toodud Lisas 4. 

 

4.2. SOOJUSE VÄLJASTUS 

4.2.1. Soojuse tarbimine ja tootmine 

Soojuse tootmise ja tarbimise statistika aastatel 2016 – 2019 oli esitatud N.R. Energy OÜ 

poolt ja see informatsioon on konfidentsiaalne. Statistiliste andmete kokkuvõte 

aastatarbimiste kohta on näidatud tabelis 4.2.1. Tabelis periood 2017-2018 kujutab 

soojatorustike rekonstrueerimise aega, kus erinevatel tarbijatel oli teatud perioodil soojuse 

tarbimine piiratud. 
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Tabel 4.2.1 – Soojuse tootmine ja tarbimine aastatel 2016 – 2019 

 

  Kogus 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Tarbijate arv tk 64 64 69 

Müügimaht MWh 11 133 10 886 11 515 

Tootmismaht MWh 14 775 14 422 14 306 

 

Soojuse väljastuse/tarbimise analüüsiks reaalsed aastased soojustarbimised saab üle viia 

normaalaastatele. Arvutused tehakse vastavalt metoodikale, mis on kirjeldatud Eesti 

Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi tellimisel TTÜ poolt tehtud töös „Eesti 

kraadpäevad“.  

 

Normaalaastale üleminekuks on kasutatud järgnev seos: 

         ,      4.1 

kus  

QN – normaalaasta soojustarbimine, MWh; 

Qteg – tegeliku aasta soojustarbimine, MWh; 

SN – normaalaasta kraadpäevade arv (lihtsad kraadpäevad), oCpäev; 

Steg – tegeliku aasta kraadpäevade arv, oCpäev; 

C – kraadpäevadest sõltumatu soojustarbimine, MWh.

 
 
 

Arvutused on tehtud järgnevatel eeldustel: 

• Tasakaalustustemperatuur. Loksa kaugkütte piirkonna keskmine sisetemperatuur 

(tasakaalutemperatuur) tB moodustab 17°C.  

• Võtmepiirkond. Loksa asub Eesti III võtmepiirkonnas, 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. 

Eeldame, et selle väärtuseks on 15% kogu soojuse tarbimisest. 
 
 

 

 

 

 

4 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%A4ev
ad.pdf [6.10.2014]   
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Tabel 4.2.2 – Soojuse tarbimine normaalaastatel 2012 – 2013. 

 
 

Tabelist 4.2.2 selgub, et Loksa kaugküttepiirkonna 2013. normaalaasta soojuse tarbimine on 

kasvanud 7,4% (10 747 MWh-st 11 543 MWh-i) võrreldes 2012. aasta näitajatega. Samas, 

aastal 2013 reaalne tarbimine oli väiksem võrreldes 2012. aasta faktilise tarbimisega 2,7% 

võrra (vt tabel 4.2.1).   
 

Katlamajas toodetud ja tarbijatele suunatud soojuse kogus koosneb tarbijate poolt vastuvõetud 

soojuse kogusest ja soojuskadudest kaugküttevõrgus. 

 

N.R. Energy OÜ andmetel maksimaalne katlamaja väljundvõimsus erinevatel aastatel olnud 

kuni 8-10 MW. Arvestades potentsiaalseid tarbijaid (vt Lisa 4), võib vajalik võimsus kasvada 

15-17 MW-ni. 
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5. SOOJUSE HIND, TARBIJATE MAKSEVÕIME 

 

Soojuse hind. Loksa võrgupiikonna kehtiv piirhind (käibemaksuta) lõpptarbijatele moodustab 

77,74 EUR/MWh. Hind kehtib alates 10.02.2017.  

 

Tarbijate maksevõime. Soojusvarustus peab olema kättesaadav jõukohase hinnaga. 

Arvestades tarbimise kasvu võib eeldada, et soojusvarustus Loksal on tänu hinna alanemisele 

muutunud jõukohasemaks.  
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6. SOOJUSVARUSTUSE ARENGU VÕIMALUSED, TEHNILINE 

TEOSTATAVUS SENISE SOOJUSVARUSTUSE SKEEMI SÄILIMISEL 

 

6.1. SOOJUSE TOOTMINE 

Võrguvaldaja poolt planeeritud tegevused. Soojuse tootmine ainult vedelkütusekateldega on 

kaasa toonud tootmise kulude suurenemise, koos hinnatõusuga tarbijatele. Soojuse 

müügihinna vähendamiseks võttis N.R. Energy OÜ arenduskohustuse, mille kohaselt teostab 

ettevõte majandusaastal 2019 investeeringu hakkepuidukatlamaja ettevalmistustöödesse. 

 

Soojatootja praegune tulevikuplaan näeb ette, et praeguse katlamaja territooriumile (Nooruse 

tn 3a) ehitatakse uus hakkpuidul töötav katlamaja, mille võimsus võiks olla  4,5-5,5 MW. 

 

Hinnang planeeritud tegevustele ja eesmärkidele. Üleminek säästlikumatele kohalikele 

kütustele on õige suund, mis tagab kindlasti tarbijatele soodsamad soojuse hinnad.  

 

6.2. SOOJUSVÕRGUD 

Võrguvaldaja poolt varem planeeritud tegevused.  
 

N.R. Energy OÜ investeeris 2017-2018 soojustrassidesse, alandades sellega trassikadusid. 

2018.a lõpuks renoveeriti soojusvõrk 100% ulatuses, asendades vanad torud kaasaaegsete 

eelisoleeritud torudega.  

 

Hinnang tegevustele ja eesmärkidele. Soojusvõrkude renoveerimine on ülioluline tegevus, 

kuna soojusvõrkude renoveerimisega parandatakse kogu soojusvarustussüsteemi kasutegurit, 

mis omakorda tähendab väiksemat kütuse tarbimist, väiksemat lisavee vajadust ja väiksemat 

saasteainete emissiooni. 

 

On otstarbekas määrata Loksa kaugküttepiirkonnale sobivam küttegraafik. See peab 

arvestama praeguse soojusvarustuse olukorraga ja pakkuma pikaajaliselt soodsama soojuse 

väljastamise reguleerimisviisi.  
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7. SOOJUSVARUSTUSE ARENGUVÕIMALUSED 
 

7.1. BAASSTSENAARIUM 

Hinnangu andmiseks on oluline määrata ja piiritleda kõige tõenäolisem arengustsenaarium, 

ehk baasstsenaarium.  

 

Baasstsenaarium on iseloomustatud järgnevate algandmetega. 

 

Soojuse tootmine, soojuse väljastus ja soojuse kaod. Baasstsenaariumi korral on eeldatud, et: 

• Aastaks 2018 on renoveeritud soojusvõrk 100% ulatuses, vanad torud asendatud 

kaasaaegsete eelisoleeritud torudega, misläbi soojustrasside suhteline trassikadu 

väheneb 25%-lt 10%-ni. 

• Soojustrassid on rajatud eeldusel, et uus katlamaja saab paikneda Loksa linnas 

Nooruse tn 3a (asukoht tagab torustike hüdraulikatingimused). 

• Lähiaastatel on oodata soojustarbijate kasvu (vt. peatükk 4.2). Samas on oodata 

energiasäästu meetmete rakendamist kortermajades. On eeldatud, et soojuse tarbimine 

ei jää praegusele tasemele ning lisanduva soojustarbimise kasvu ei kompenseeri 

energiasäästumeetmete rakendamine. 

 

Seadmete tehnilised ja majanduslikud näitajad. On eeldatud, et:  

• Uue tahke biokütuste katla kasutegur on 85%. See väärtus on konservatiivne ja võetud 

määrusest „Soojuse müügi ajutise hinna kehtestamise kord“ kui minimaalne kasutegur 

soojuse tootmisel tahkekütusest.  

• Paigaldatavate põlevkiviõli katelde (vt. peatükk 3.1) kasutegur on N.R. Energy OÜ 

spetsialistide arvamuse kohaselt 90%. 

 

 

7.2. SOOJUSE TOOTMINE 

Käesolev töö on fokusseeritud Loksa linna tehniliselt sobivatele ja majanduslikult 

otstarbekatele energiatootmise tehnoloogiatele. Arvestades sellega, et tänasel päeval Loksa 

linna gaasivõrgu rajamist pole ette näha, maagaasil põhinevaid energiatootmise tehnoloogiad 

ei käsitleta. 

 

Energiatootmise tehnoloogiate alternatiivide valikul on arvestatud Eesti Arengufondi poolt 

aastal 2013 valminud uuringuga „Kaugkütte Energiasääst“. Selle uuringu eesmärgiks on: 

• analüüsida olukorda Eesti kaugküttevõrkudes ja hinnata energiasäästupotentsiaali ning 

määrata leitud kriteeriumite alusel kaugküttevõrkude jätkusuutlikus; 

• pakkuda välja lokaalküttele ülemineku võimalikud lahendused ja hinnata ülemineku 

maksumust ning pikaajaliselt prognoosida soojuse hinda ja tarbimist. 

 

Selle töö raames tehtud soojuse hinnaprognoosid kaugküttevõrkude tarbijatele näitavad, et: 

• kõige soodsamaks tootmislahenduseks on kohalikel biokütustel töötav katel.  

• koostootmistehnoloogiate (nii ORC tehnoloogia kui ka auruturbiin) kasutamist on 

otstarbekas kaalutleda kaugküttevõrkudes mille aastane müügimaht on üle 20 000 

MWh.  

 

Kohalike biokütuste kasutamise otstarbekust toetavad konkurentsiameti kooskõlastatud 

soojuse hindade andmed ning soojuse tootjate investeeringud kohalikel biokütustel 

töötavatesse kateldesse.  
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Arvestades eeltooduga on järgnevates alampeatükkides käsitletud kohalikke biokütuseid, 

nende põletamiseks ettenähtud tehnoloogiaid ja lahendusi.  

 

• 7.2.1. Kütused  

Puidukütused. Puidukütuseid võib liigitada tooraine päritolu järgi metsast (traditsiooniline 

küttepuit, raiejäätmed, kännud, puidutöötlemise jäätmed) ja energiametsast (kiirestikasvavad 

puuliigid tervikuna) saadavateks ning korduvkasutusega kütusteks (lammutuspuit, ehituspuit, 

pakkepuit).  
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Tabel 7.2.1  – Puitkütuste liigitamise näited 

 
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 
Hakkpuit 
Saepuru 
Pressitud puidujäätmed 

Väärindatud puitkütused 
Brikett 
Pelletid 
Puidutolm 

 

Teiseks võimaluseks puidukütuseid liigitada on väärindamise astme järgi. Väärindamata 

kütusteks loetakse selliseid, mida töötlemise käigus on vaid peenestatud või pakitud, kuid 

mille mehhaanilised omadused on jäänud muutmata. Väärindamata puidukütusteks on 

traditsiooniline küttepuu, hakkepuit, pressitud puidujäätmed ja puidutöötlemise jäätmed 

(saepuru ja laastud). Väärindatud puidukütuste tüüpilisteks esindajateks on puidubrikett ja 

pelletid (tabel 7.2.1).⁷ 

 

Katlakütusena kasutatakse puitkütustest põhiliselt hakkepuitu. 

 

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.  

 

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 kas ei ole üldse äratuntav või on mingil määral äratuntav.  

 

Põhilised kütteturba liigid on freesturvas, tükkturvas, turbabriketid ja pelletid. Katlakütusena 

kasutatakse turbakütusest põhiliselt frees- ja tükkturvast.⁸ 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
7 Vares, V., Muiste, P., Kask, Ü., Pihu, T., Soosaar, S. 2005. Biokütuste kasutaja käsiraamat. Tallinn, 2005, lk 27. 
ISBN 9985-59-595-5.   
8 Vares, V., Muiste, P., Kask, Ü., Pihu, T., Soosaar, S. 2005. Biokütuste kasutaja käsiraamat. Tallinn, 2005, lk 35. 
ISBN 9985-59-595-5.   
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7.2.2. Tehnoloogiad ja tehnilised lahendused 

Katlamajad. Biokütustel töötavate katlamajade ja katelde kirjeldusi ning omapärasusi võib 

leida mitmetest allikatest, näiteks varem 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, nii kolde põletusseadmete kui kogu 

katlamaja tehnoloogiline skeem ja lahendus on seda keerukamad, mida mitmekesisema ja 

madalama kvaliteediga kütust kasutatakse. Niiske puiduhakke ja turba, koore ja jäätmete 

kasutamiseks on vaja keerukamaid ja kallimaid lahendusi. ⁹ 
 

Võrreldes puiduga tekitab turvas katlamajades kasutamisel rohkem muret. Korralikuks 

põletamiseks vajab turvas keerulisemaid kütteseadmeid.  

 

Üldiselt turba ja hakkepuidu kasutamisel saavutatav soojuse hind on ligilähedane. Turba kui 

kütuse madalam hind (vahe ~ 4 EUR/MWhkütus,) on kompenseeritud suuremate 

keskkonnamaksude ja tuha käitluse kuluga (vahe 2 – 4,5 EUR/MWhkütus)¹⁰ millele lisandub 

kogu katlamaja komplitseeritumast skeemist tulenev suurem investeering. 

 

Puhtalt turbal töötava katla valikul tuleb arvestada asjaoluga, et „Taastuvenergiaallikate 

laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks toetuse 

andmise tingimuste ja korra kehtestamine“ meetme raames ei loeta turvast taastuvkütuseks, 

mis on omakorda üks võimaliku investeeringu toetuse andmise tingimustest. 

 

Samas, vastavate abisüsteemidega universaalne katel, mis lisaks hakkepuidule võimaldab 

põletada ka turbakütuseid, on positiivne tegur. Ta annab võimalusi valida kahe kütuse 

kasutamise vahel tagamaks parima soojuse hinna. 

 

Suitsugaaside kondensaator. Kütuse põlemisel aurustub kütuses olev vesi (niiskus) ning 

moodustab osa suitsugaasidest. Suitsugaaside kondensaator on seade, kus lahkuvad 

suitsugaasid jahutatakse kastepunktini, tekitades sellega 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 7.2.3.).  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
9 Vares, V., Muiste, P., Kask, Ü., Pihu, T., Soosaar, S. 2005. Biokütuste kasutaja käsiraamat. Tallinn, 2005, lk 

73. ISBN 9985-59-595-5.  

10 Katlamajade maksumuse, tehnilise lahenduse ja tegevuskulude eksperthinnang. ÅF-Estivo, 2010, 
Tallinn..2014)   
www: http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/2/2c/AF_Estivo._Katlamajade_maksumuse_tehnilise_ 
lahenduse_ja_tegevuskulude_eksperthinnang.pdf (09.11 
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Suitsugaaside kondensaatori töö eripärad on: 

• Mida suurem on kütuse niiskuse sisaldus, seda kõrgem on suitsugaaside kondensaatori 

lisavõimsus; 

• Mida madalama on tagastuva kaugküttevee temperatuur, seda kõrgem on 

suitsugaaside kondensaatori soojuse tagastus; 

• Suitsugaaside pesur võimaldab kulutada vähem kütust vajaliku soojuse koguse 

tootmiseks (kasvab katlamaja kasutegur). 

 

Biokütuste katla ehitamisel ja olemasoleva kaugküttevõrgu temperatuurigraafiku säilitamisel 

uus suitsugaaside kondensaator võimaldaks saavutada üle 10% katla lisavõimsust (on 

eeldatud, et kütuse niiskus on 50% ja tagastuva vee temperatuur 65°C).  

 

 

Joonis 7.2.3. – Suitsugaaside kondensaatori võimsuse sõltuvus tagastuva kaugküttevee 

temperatuurist ja kasutatava kütuse niiskusest¹¹ 

 

Suitsugaaside kondensaatori indikatiivseks erimaksumuseks on 30 000 – 40 000 EUR ¹² ¹³  

katla ühe nimivõimsuse MWs kohta. 

 

_____________________ 
11 Katlamajade maksumuse, tehnilise lahenduse ja tegevuskulude eksperthinnang. ÅF-Estivo, 2010, Tallinn, lk 
8,9. www: 
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/2/2c/AF_Estivo._Katlamajade_maksumuse_tehnilise_lahenduse_j
a_tegevuskulude_eksperthinnang.pdf (09.11.2014)    
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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 kondensaatori paigutus võimaldab tõsta soojuse tootmist nendel perioodidel kus 

soojuse nõudlus ületab katla maksimaalset võimsust või vähendada kütuse tarbimist nendel 

perioodidel, kus nõudlus ei ületa katla ja kondensaatori väljundvõimsust.  

 

Suitsugaaside kondensaator võib osutuda efektiivseks vahendiks kütuse säästmiseks ja 

soojuse hinna alandamiseks. On otstarbekas kaaluda suitsugaaside kondensaatori paigaldamist 

üleminekul tahketele biokütustele. Järgmises peatükis tehtud uue tahketel biokütustel töötava 

katla majanduslikud arvutused põhinevad eeldusel, et suitsugaaside kondensaator on osa 

investeeringust. Samas, reaalne tasuvusaeg ja suitsugaaside kondensaatori ehitamise 

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

temperatuurirežiim (peamiselt tagastuva vee temperatuur) ning laekuvad konkreetsed 

hinnapakkumised suitsugaaside kondensaatori ehitamisele.  

 

7.2.3. Majanduslik hinnang 

 

Tahketel kohalikel biokütustel töötava katla ehitamise ja integreerimise maksumus sõltub 

järgnevatest põhiteguritest: 

• Loksa katlamajas olemasolevate seadmete sobivus ja ühilduvus uue biokütuse katlaga; 

• Uue katla asukoht (kas katlamaja hoone sees või konteinerkatlamaja lahendus).  

 

Katla valikul on oluline arvestada lisaks paigaldatava katla majandusprognoosidega ka kogu 

katlamaja majandusnäitajatega, mis omakorda määravad soojuse hinna. Soojatootja plaan on 

paigaldada uus biokütuse katel. Uue katlamaja paigaldamise tööde käigus katlamaja hoone 

ehitatakse uus (juurdepääsud ja manööverdamisalad korrastatakse, olemasolevad maa-alused 

õlimahutid likvideeritakse). Tööde täpne maht selgub projekteerimistööde käigus. 

 

Katla valik sõltub ka arvutuste aluseks võetud prognooside ja eelduste täpsustest, kus üks 

olulisim kriteerium on soojuse nõudluse prognoos. Juhul, kui soojuse nõudlus kahaneb 

kiiremini kui prognoos seda ette nägi, siis valitud katel võib osutuda üledimensioneerituks ja 

töötada ebasoodsatest tingimustes (liigne investeering, kõrge soojuse hind). Juhul, kui 

nõudluse kasv ületab prognoose, siis tehtud investeering võib jääda vähem efektiivseks, kuna 

väike biokütuste katla võimsus ei võimalda asendada põlevkiviõli piisavates kogustes (kalli 

kütuse osakaal on kõrge, kõrgem soojuse hind). 

 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

12 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=mdqEVB

h-xV7j3LxTSugskw (10.11.2014)  

13 Svensk Rökgasenergi presentatsioon, www: 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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Baasstsenaarium arvestab järgnevate tingimustega: 

• On arvestatud peatükkides 7.1 ja 7.2.1 toodud baasstsenaariumi algandmetega ja 

eeldustega. 

• Kütusest mittesõltuvate kulude prognoos on keeruline, konsultandil puudub 

informatsioon praegusest soojuse hinna jaotusest katlamajas. On eeldatud, et kütusest 

mittesõltuv aastane kulu aastal 2015 moodustas 299 000 EUR. 

• On rakendatud kõik investeeringud, ehk soojustrassid on renoveeritud, on ehitatud uus 

tahketel biokütustel töötav katel. 

• Uus tahketel biokütustel töötav katel alustab tööd 2022. aastal.  

 

Uue tahketel biokütustel töötava katla väljaehitamisel on oodata soojuse ühikhinna kütusest 

mittesõltuva osa tõusu. Ühelt poolt põlevkiviõli katelde mõningad muutuvkulud 

absoluutväärtuses kaovad ära kuid lisanduvad muud biokütuste katla muutuvkulud 

(tuhakäitlus, suurem elektri erikulu, suitsugaaside filtri elektritarbimine) ja püsikulud (on 

võimalik lisapersonali vajadus ja koolitus, hooldus ja remondi kulud jne). Lisaks eeltoodule 

võivad soojustrasside renoveerimisel ja üleminekul uuele temperatuurirežiimile muutuda 

tsirkulatsioonipumpade elektritarbimine ja vähendada kaugküttevee kaod.  

 

Selleks, et võimalikult täpselt hinnata soojuse hinnamuutust investeeringute rakendamise 

järgsetel aastatel on tehtud ka Konkurentsiameti metoodikal baseeruv hinnang. Hinnangu 

läbiviimiseks on täiendatud Konkurentsiameti poolt koostatud Hinnataotluse vorm soojuse 

piirhinna kooskõlastamiseks¹⁴, abileht J. Põhjendatud tulukus järgnevalt:  

• Arvutused on tehtud ~5 MW tahke biokütuste baasil töötavale seadmele. 

• Kapitalikulude arvutamisel arvestame soojustrasside kuluminormiga 2,5% (eluiga 40 

aastad) ja tahkete biokütuste baasil töötava seadme kulunormiga 5% (eluiga 20 

aastad)¹⁴.  
• Tegevuskulude tõus on võrdne investeeringutega seotud lisa püsikuludega  

• Muutuvkulude tõus on võrdne kütuse kulude muutmise ja investeeringutega seotud 

lisa muutuvkulude summaga. 

• Kütuse kulude muutmine on peale investeeringute rakendamist kütuse kulude ja 

kütuse kulude olukorras kus investeeringuid ei tehta vahe. 

• Arvutusvalemis on sisestatud investeeringute kogusumma (ei ole maha arvatud 

kapitalikulu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  
14 Hinnataotluse vormi soojuse piirhinna kooskõlastamiseks. Konkurentsiamet.  

www: http://www.konkurentsiamet.ee/file.php?26476 (22.12.2014)  

15 Soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seotud põhivarade kasuliku eluea hinnang, SusDev Consulting OÜ, 

EV MKM Konkurentsiamet, 2012. lk 55.   
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Tabel 7.2.4 – Investeeringute tasuvusarvutuste mõju soojuse hinnale  

aastaks 2022 (Konkurentsiameti metoodika alusel) 

 

 

 

 

 

7.2.4.  Investeeringute riskid 

 

Soojustarbimine. Baasstsenaariumi korral on eeldatud, et lähiaastatel on oodata 

soojusetarbijate kasvu (vt. peatükk 4.2). Samas on oodata energiasäästu meetmete 

rakendamist kortermajades  

 

Baasstsenaariumile tehtud arenguvõimaluste majanduslik hinnang näitab, et praeguse 

soojustarbimise juures ja trassikadude vähendamisel on otstarbekas katta baaskoormust, mis 

moodustab 2,5 – 3 MW tahketel biokütustel baseeruvatel soojustootmisvõimsustega (see 

tähendab kas ainult katel, või katel + suitsugaaside kondensaator, kus konkreetne skeem 

selgub hanke käigus läbiviidud laekunud pakkumuste võrdlemisel ja majanduslikult parima 

lahenduse arvutamisel). 

 

Kui enne katlamaja hanget on näha uute soojustarbijate lisamise perspektiivi (nt endine Loksa 

laevatehas avaldab soovi liituda Loksa linna kaugküttevõrguga ja/või muud uued 

soojustarbijad), siis tuleb eelistada üle 4,5 – 5,5 MW tahketel biokütustel baseeruvaid 

soojustootmisvõimsuseid, kus täpsem võimsus peab sõltuma lisanduvate soojustarbijate 

soojuse tarbimise kogustest ja nende koormusgraafikutest.    
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8. ENERGIASÄÄSTU MEETMETE RAKENDAMINE 

 

Energiasäästu meetmete rakendamine on võimalik igal tasemel, ehk energia tootja tasemel, 

energia transportimisel lõpptarbijani kui ka lõpptarbija juures. Energiasäästu võimaluste 

selgitamiseks peaks alati pöörduma sõltumatute konsultantide poole, 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, teoreetilisel tasandil, 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, kus põhilised on: 

• Välis- ja sisekliima;  

• Hoone soojapidavus; 

• Õhuvahetuse korraldamine; 

• Tehnosüsteemide seadistamise õigsus ja automatiseeritavuse 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.16 

 

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

mistõttu hoone korrastamisele asudes, tuleb seda enam tegutseda õiges ja loogilises 

järjekorras. Renoveerimise üldine tegevusskeem võiks olla järgmine:17 

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

Kui omanikul/haldajal jääb vajaka teadmistest, tuleb kindlasti kaasata töösse 

tehnosüsteemide- ja ehitusala asjatundjad. 

2. Remondiprogrammi koostamine ja esialgse 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. 

 

 

 

 

 

16 Hoonete Energiasäästust, Teet-Andrus Kõiv, TTÜ. BEEN konverentsi presentatsioon. 2006.  

www: http://www.kredex.ee/public/Energiatohusus/BEEN/Konverents/Teet_Andrus_K__iv.ppt (18.11.2014)  
17 Tallinna munitsipaalhoonete energiaauditid ja energeetiline sertifitseerimine III, TTÜ Soojustehnika instituut, 2006.  

www: www.tallinn.ee/est/g6786s41601 (18.11.2014)   
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4. Projekti koostamine, millele võib vajaduse korral eelneda projekteerimistingimuste 

taotlemine omavalitsusest ja hiljem, pärast vajalikke kooskõlastusi erinevate 

ametkondadega (päästeamet, tervisekaitseinspektsioon jne), projekti kinnitamine 

omavalitsuses. Linnavalitsuse poole tuleb pöörduda juhtudel, kui kavatsus on muuta 

eluruumi kasutusotstarvet, ehitada olemasolevale hoonele mahtu külge, peale või alla, 

muuta fassaade. 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 konkurssi teel. Siinjuures on 

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

järgneb lepingu sõlmimine. Suur viga on töövõtja (kui selles küsimuses targema) 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 omal 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 peale 

eluasemele minevate otseste kulutuste vähenemise ka kvaliteetsema elukeskkonna, pikeneb 

eluaseme kasutusiga, 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 omanike 

poolset laenukoormise vastuvõetavat taset, tehakse otsus võimalike valikute vahel. 

 

See, milliseid energiasäästumeetmeid rakendatakse, sõltub nii tarbijate maksevõimest, kui ka 

riigi energiasäästu edendamise ja toetamise poliitikast, kuna mõningate energiatõhususe 

seisukohalt tehnilise lahenduste rakendamine (nt. katuse ja välisfassaadi soojustamine) võib 

olla väga pika tasuvusajaga (ligikaudu 20 – 25 aastat) või mustema stsenaariumi puhul 

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. 18 

 

___________________ 
18 Harmoniseeritud energiasäästu potentsiaali andmebaas. www:http://www.eepotential.eu/esd.php 
(18.11.20)   
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Joonis 8.1 - Energiasäästu saavutamise potentsiaal majapidamistes sõltuvalt riigi 

energiasäästu edendamise poliitikast 

 

Prognooside kohaselt (vt. joonis 8.1), madala poliitilise mõju stsenaariumi korral (low policy 

intensity scenario, ehk LPI) aastaks on oodata ~13%-se tarbimise vähenemist. Kõrge 

poliitilise mõju (high policy intensity scenario, ehk HPI) stsenaariumil selle väärtuseks on 

33%. 

 

8.2.  ENERGIASÄÄSTUVÕIMALUSED SOOJUSE TOOTMISEL 

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 (enamasti põlevkiviõli), mille hind on kõrge ja lõpptarbija hinnas 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 hakkpuitu.  

 

Väga paljudes kaugküttevõrkudes sooja tarbevett ei toodeta ja katlamajade kütteperiood on 

4500 tundi. Kuid neis piirkondades, kus sooja vett toodetakse ka suvisel ajal (kaasaarvatud 

Loksa) on majandusnäitajad veelgi halvemad seoses katelde ebaefektiivsete režiimide ja 

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 hoonetes olevate termoregulaatorite ja soojustagastusega 

ventilatsiooni arvelt. 19 

 
19 Kaugküte Energiasääst, Arengufond, 2013. www: 
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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Soovituslikult tuleks baaskoormuse katmiseks paigaldada puiduhakkel töötav tahkekütuse 

katel, mille eeldatav keskmine kasutegur kütteperioodi jooksul on keskmiselt 85%. 

 

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

abiseadmete kasutamisel. Konkreetse seadme asendamisvajadus peab põhinema 

majandustehnilisel analüüsil. Üheks näiteks on tsirkulatsioonpumpade efektiivsuse hindamine 

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

uus perspektiivne kaugküttegraafik. 

 

8.3. ENERGIASÄÄSTUVÕIMALUSED SOOJUSE ÜLEKANDEL 

Soojuse ülekandel soojustorustikes on võimalik saavutada energiasäästu kolme komponendi 

arvelt: 

 

• vanade torude asendamisel eelisoleeritud torudega; 

• torude mõõtude vastavusse viimisel tegeliku tarbimisega; 

• soojuskandja töötemperatuuri alandamisel. 20 

 

Vastavalt kontrollarvutustele (vt. peatükk 3.2.2) on võimalik kogu soojusvõrgu 

renoveerimisel vähendada ülekandekadu ca 2 korda. Hinnanguliselt vähenevad soojuskaod 

25%-st 12%-ni. Arvestades, et katlamaja keskmine kasutegur on 85%, toob soojuskadude 

vähendamine kaasa primaarenergia tarbimise 14 – 18%-se vähenemise.  

 

Lisa energiasääst on võimalik soojuskandja temperatuuri vähendamisel ja torude mõõtude 

optimeerimisel. Alandades tagastuva vee temperatuuri 65oC-lt 40oC-ni väheneb kadu umbes 

2% võrra ja sama palju torude mõõtude optimeerimisel. Ülalmainitud soojuskadude 

vähendamise hinnang kehtib vaid siis, kui soojusvõrku tarbimistihedus ei vähene.  

 

Siinjuures tuleb mainida, et üleminek madalamale tagastuva vee temperatuurile eeldab 

tarbijate soojussõlmede kaasajastamist. Töötemperatuuri alandamine vähendab kadusid, kuid 

suurendab elektrienergia kulu pumpamisel. Tegelik sobiv töötemperatuur valitakse iga võrgu 

andmete alusel ja selleks on otstarbekas tellida vastavasisuline uuring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
20 Kaugküte Energiasääst, Arengufond, 2013. www: 
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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9. PIKAAJALINE ENERGEETIKA ARENGUKAVA JA SOOVITUSED 

OMAVALITSUSELE ENERGIAPOLIITIKA TEOSTAMISEKS 

 

9.1. ENERGIAPOLIITILISED SOOVITUSED 

Loksa linna senine soojusvarustusskeem on jätkusuutlik. Kuid praeguse skeemi säilimisel 

suurt soojushinna langust prognoosida ei saa, kuna kaugkütte hind on otseselt seotud kalli 

põlevkiviõli hinnaga. Tulevikus tuleks kaaluda erinevaid võimalusi biokütusele üleminekuks. 

 

Energiapoliitilised soovitused on järgnevad: 

• Energiaettevõtte (N.R. Energy OÜ) arengu jälgimine. 

• Energiasäästu alase tegevuse koordineerimine. 

• Energiaauditite teostamise korraldamine munitsipaalasutustes ja –ettevõtetes. 

• Parima võimaliku tehnoloogia kasutamise nõude juurutamine linna 

tehnosüsteemide arendamisel. 

• Investeerides taristusse, ettevõtetesse, elamutesse tuleb kasutada võimalikult 

energiasäästlikke tehnoloogiaid. 

• Kaaluda biokütuse kasutuselevõttu. 

 

9.2. SOOVITUSED ENERGIASÄÄSTU MEETMETE RAKENDAMISEKS 

Energiasäästu meetmete rakendamise soovitused on järgnevad: 

• Energiasäästualane selgitustöö linnavalitsuse tasandil. 

• Säästualaste teabepäevade korraldamine, kutsuda kohale Tallinna Tehnikaülikooli 

lektoreid või spetsialiste konsultatsioonifirmadest. 

• Elanike motiveerimine, teavitamine ja erinevate energiasäästumeetodite 

tutvustamine. 

• Parimas seisukorras olevate elamute tutvustamine linna elanikele, 

energiatarbenäitudega kurssi viimine, võrdlusmomendi loomine. 

• Kaugküttetarbijate automaatsete soojussõlmede töökorras hoidmine ning 

majasiseste püstakute tasakaalustamine, mis kokkuvõttes aitab parandada elamute 

soojuskvaliteeti. 

 

9.3. SOOVITUSED ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVA 

RAKENDAMISEL  

Loksa linna soojusmajanduse arengukavas on antud iseloomustus linna soojusvarustuse 

olukorrale. Välja on toodud põhilised murekohad, mis hõlmavad tarbijaid ning soojatootmist. 

Välja on toodud põhilised suunad kuhu linna soojusmajandus peaks edasi liikuma, et tagada 

jätkusuutlik kaugküte. 

 

Tegevuskava saab aluseks võtta konkreetsete projektide jaoks. Projektide teostamisel on 

oluline finantseerimisvõimaluste selgitamine ning edasiste finantsanalüüside koostamine. 

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

projekti käikuminekut on vajalik täpsem analüüs, mis sisaldab hinnanguid majanduslikele 

tagajärgedele ning hinnangut laenu tagasimaksetele. 

 

Koostatud arengukava on abivahendiks ja alusmaterjaliks Loksa linna soojusvarustuse 

edasisel planeerimisel ja ümberkorralduste teostamisel. 



Loksa soojusmajanduse arengukava aastateks 2019 – 2028 

26 | 33 
 

10. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

 

Soojusvarustussüsteemide tehniline seisund ja soojusvarustuse iseloomulikud näitajad 

 

• Loksa linna soojusvarustusega tegeleb 2009. aastast firma N.R. Energy OÜ (enne 

16.07.2014 ärinimi Avoterm OÜ). 

• Loksa katlamaja territooriumil on kaks amortiseerunud raske kütteõli katelt (iga katla 

võimsus 4 MW).  

• Katlamaja omanik on ühendanud võrku uue põlevkiviõlil töötava konteinerkatlamaja, mis 

on põhikoormuse kandjaks. Uus konteinerkatlamaja koosneb kahest katlast võimsusega 

4,149 ja 1,3 MW. 

• Kaugkütepiirkonna soojusvõrgud kuuluvad võrguvaldajale, kelleks on N.R. Energy OÜ. 

Linna kaugküttevõrk on täielikult rekonstrueeritud. 

• Tarbijate küte käib läbi avatud soojusvarustuse süsteemi. Need elevaatortüüpi 

soojussõlmed olid renoveeritud aastal 1997. Soojussõlme rekonstrueerimisprojekti kohaselt 

on soojussõlm projekteeritud eeldusel, et soojuskandjaks on vesi parameetriga 95/70oC. 

• Ainult mõni üksik soojussõlm on soojusvahetiga kinnine süsteem, enamik on 

soojusvahetita.  

• Soojusvahetid on paigaldatud ainult sooja tarbevee tootmiseks. 

• Loksa võrgupiikonna kehtiv piirhind (käibemaksuta) lõpptarbijatele moodustab 77,74 

EUR/MWh. Hind kehtib alates 10.02.2017. 

 

Soojusvarustuse arengu võimalused ja tehniline teostatavus 

 

• Põlevkiviõli kasutamine pole kütuse hinda arvestades jätkusuutlik. 

• Soojuse hinna alandamiseks on otstarbekas investeerida kohalikel tahketel biokütustel 

töötava katlamaja rajamisse. 

• Puhtalt turbal töötava katla valikul tuleb arvestada asjaoluga, et „Taastuvenergiaallikate 

laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks 

toetuse andmise tingimuste ja korra kehtestamine“ meetme raames ei loeta turvast 

taastuvkütuseks, mis on omakorda üks võimaliku investeeringu toetuse andmise 

tingimustest. 

• Soojustrasside toetuseta renoveerimisel (biokütuste katelt ei paigaldata), sõltuvalt WACC 

väärtusest on oodata kas soojuse hinna mõningat alanemist (kuni 1 EUR/MWh) või 

soojuse hinnatõusu kuni 4,5 EUR/MWh. Toetusega soojustrasside renoveerimine 

võimaldab alandada soojuse hinda 2 – 4,5 EUR/MWh, sõltuvalt rakendatud WACC 

väärtusest. 

• Toetuseta investeeringute rakendamisel (soojustrasside renoveerimine, uue biokütustel 

töötavate soojusvõimsuste ehitamine) oodatav soojuse hinnalangus moodustab esimestel 

aastatel 10 – 20 EUR/MWh (soojuse maksumus 65 – 73 EUR/MWh) ja 22 – 27 

EUR/MWh (soojuse maksumus 55 – 60 EUR/MWh) 50% toetusega, kus pakutud vahemik 

sõltub investeeringule rakendatud WACC väärtusest. 

• Olemasoleva informatsiooni kohaselt sobivad Loksa linnale 4,5 – 5,5 MWs biokütustel 

baseeruvad soojustootmisvõimsused. Enne katla ja abiseadmete valikut tuleb veelkord 

analüüsida soojustarbimise muutumise tendentsi, ehk kas soojuse tarbimine pigem tõuseb 

või langeb ja millised on võimalike uute soojustarbijate lisandumise perspektiivid (nt 

endise Loksa laevatehase majanduslik seisukord paraneb ning ta avaldab soovi liituda 
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Loksa linna kaugküttevõrguga ja/või muud soojustarbijad). Sõltuvalt sellest tuleb 

korrigeerida ostetavate seadmete soojuse tootmisvõimsuseid. 
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10. 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 ära näidatud tööde 

teostamise kestus) ületab arengukavas näidatud.  

Tegevus Aeg 

Uue põlevkiviõlil töötava konteinerkatlamaja ühendamine soojusvõrku. mai 2015. a. 

Kaugküttevõrgu hüdraulilise arvutuse koostamine ja täielik 

kaardistamine võrgu erinevate kitsaskohtade leidmiseks. 
2015. a. 

Kaugküttevõrgu tehniliselt ja majanduslikult optimaalse 

rekonstrueerimisprojekti teostamine. Selle käigus tuleb: 

- selgeks teha, kas olemasolevad elevaatortüüpi rekonstrueeritud 

soojussõlmed on võimelised töötama alandatud soojusvõrkude 

temperatuurirežiimi korral; 

- määrata optimaalne soojustrassi konfiguratsioon ja soojustorustiku 

läbimõõt. 

2015 - 2016.a. 

Soojustrasside renoveerimine 2015 – 2018.a. 

Kaugküttevõrgu rekonstrueerimise projekti abitegevuste elluviimine. 

Tegevuste nimekiri hakkab sõltuma rekonstrueerimise projekti 

tulemustest. Võimalikeks tegevusteks on soojussõlmede renoveerimine, 

tsirkulatsioonpumpade väljavahetamine jne. Tähtajad on indikatiivsed. 

2015 – 2027.a. 

Uue kohalikel tahke biokütustel töötava katla ehitamise 

ettevalmistustööde teostamine (tehnilise dokumentatsiooni koostamine, 

hankedokumentatsiooni koostamine, hanke läbiviimine, 

investeeringutoetuse taotlemine jne). 

2019 – 2020.a. 

Uue kohalikel tahke biokütustel töötava katla ehitamine. 2020 – 2022.a. 

Soojusettevõtte (N.R. Energy) arengu jälgimine. Pidev 

Energiasäästualane selgitustöö linnavalitsuse 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, võrdlusmomendi loomine. 
Pidev 
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LISA 1 – LOKSA LINNA KAUGKÜTTEPIIRKOND  
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LISA 2 – LOKSA LINNA KAUGKÜTTETORUSTIKU PLOKKSKEEM 
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LISA 3 - LOKSA LINNA KAUGKÜTTE TARBIMISKOHTADE NIMEKIRI 

Jrk nr Tarbimiskoht Tarbija tüüp Jrk nr Tarbimiskoht Tarbija tüüp 

1 Tallinna 45 admin 42 Posti 32 KÜ 

2 Pärna 1/1 garaaž 43 Posti 34 KÜ 

3 Pärna 1/2 garaaž 44 Posti 36 KÜ 

4 Tallinna 47A kultuurikeskus 45 Posti 40 KÜ 

5 Tallinna 47/B noortekeskus 46 Posti 42 KÜ 

6 Tallinna 47/1 kool 47 Posti 44 KÜ 

7 Tallinna 47/2x kool 48 Pärna 1 teenindus 

8 Tallinna 47/4x kool 49 Rohuaia 9 KÜ 

9 Lasteaia 3 lasteaed 50 Tallinna 25 eramu 

10 Tallinna 47B/2 ujula 51 Tallinna 27 KÜ 

11 Tallinna 47/4 võimla 52 Tallinna 35 KÜ 

12 Lasteaia 5 KÜ 53 Tallinna 39 KÜ 

13 Lasteaia 6 KÜ 54 Tallinna 26 hooldekodu 

14 Lasteaia 8 KÜ 55 Uus 1 KÜ 

15 Lasteaia 10 KÜ 56 Uus 3 KÜ 

16 Lille 2 eramu 57 Uus 5 KÜ 

17 Lille 3 eramu 58 Uus 4 KÜ 

18 Lille 4-1 eramu 59 Uus 6 KÜ 

19 Lille 4-2 eramu 60 Uus 8 KÜ 

20 Lille 6 eramu 61 Uus 10 KÜ 

21 Lille 7 eramu 62 Uus 12 KÜ 

22 Lille 10-1 eramu 63 Posti 27 tootmishoone 

23 Lille 11-1 eramu 64 Uus 2 eramu 

24 Lille 11-2 eramu 65 Uus 18 KÜ 

25 Lille 15 eramu 66 Uus 20 eramu 

26 Nooruse 2 KÜ 67 Lille 5 eramu 

27 Posti 20 KÜ 68 Lille 9 eramu 

28 Nooruse 4 KÜ 69 Lille 10-2 eramu 

29 Nooruse 5 KÜ 70 Nooruse 7 KÜ 

30 Nooruse 9 KÜ 71 Posti 18 KÜ 

31 Papli 7 KÜ 72 Posti 24 KÜ 

32 Nooruse 8 KÜ 73 Posti 28 KÜ 

33 Papli 46 KÜ 74 Posti 38 KÜ 

34 Papli 5 KÜ 75 Tallinna 24 KÜ 

35 Posti 17A kirik 76 Uus 16 eramu 

36 Posti 19 admin 77 Posti 11 sotsiaalkeskus 

37 Posti 22 KÜ 78 Tallinna 47/5 garaaž 

38 Posti 23 admin 79 Nooruse 1 KÜ 

39 Posti 26 KÜ 80 Nooruse 3 KÜ 

40 Posti 29 ravikeskus 81 Tallinna 36 kauplus 

41 Posti 30 KÜ 82 Männi 23 eramu 

   83 Lille 9-2 eramu 
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LISA 4. LOKSA LINNA KAUGKÜTTE POTENTSIAALSED 

TARBIMISKOHAD 

Jrk nr Tarbimiskoht Tarbija tüüp Liitumistaotlus Kütte-võimsus kW 

1 Papli 2 teenindus jah 120 

2 Tallinna 28/30 majutus jah 270 

3 Lasteaia 2     150 

4 Tallinna 40 kaubandus   30 

5 Tallinna 49 bussijaam jah 65 

6 Rohuaia 6 kaubandus jah 400 

7 Tallinna 5A tööstus   5000 

8 Tallinna 18 kaubandus   160 

9 Tallinna 24 KÜ oli varem kaugküttes 50 

10 Nooruse 1 KÜ oli varem kaugküttes 35 

11 Nooruse 3 KÜ oli varem kaugküttes 35 

12 Nooruse 7 KÜ oli varem kaugküttes 76 

13 Posti 10 KÜ oli varem kaugküttes 35 

14 Posti 12 KÜ oli varem kaugküttes 35 

15 Posti 14 KÜ oli varem kaugküttes 35 

16 Posti 15 KÜ oli varem kaugküttes 50 

17 Posti 16 KÜ oli varem kaugküttes 35 

18 Posti 17 KÜ oli varem kaugküttes 50 

19 Posti 18 KÜ oli varem kaugküttes 35 

20 Posti 21 KÜ oli varem kaugküttes 35 

21 Posti 24 KÜ oli varem kaugküttes 50 

22 Posti 25 KÜ oli varem kaugküttes 50 

23 Posti 28 KÜ oli varem kaugküttes 50 

24 Posti 34 KÜ oli varem kaugküttes 50 

25 Posti 38 KÜ oli varem kaugküttes 50 

26 Posti 29 hooldekodu oli varem kaugküttes 210 

    Kokku võimsus 7161 
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