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Kokkuvõte. 

Sõmeru aleviku soojusmajanduse kava koostamisel vaadeldi kaugküttevõrgu senist olustikku ja 

võimalikku senisest soojustorustikust 700 meetri kaugusel asuva Sõmeru Põhikooli liitumist. 

Põhiliseks kujunes uue hakkekatlamaja võimalikust rajamisest tuleneva võimaliku soojuse hinna 

languse analüüs erinevatel tarbimise muutumiste variantidel. 

Vaatluse all oli Sõmeru Põhikooli liitumise mõju soojuse tarbimise kasvule, mõnede kortermajade 

tervikliku uuendamise mõju soojuse tarbimise vähenemisele, soojustorustiku juurdeehituse ja 

optimeerimise mõju, mõnede kortermajade asenduslahenduse mõju ja nimetatud mõjude 

koosmõjude analüüs ning lisaks veel ka võimaliku senise kaugküttevõrgu välise uue tootja soojuse 

müük kaugküttevõrku kahe erineva soojuse hinnaga ning selle tarbeks 900 meetrise soojustorustiku 

ehitusega.  

Analüüsi tulemusel saab tõdeda, et kavandatud soojuse ostu kolmandalt osapoolelt, tingimustes kus 

tuleb rajada ligi kilomeeter ühendustorustikku, ei ole võimalik soojuse hinda lõpptarbijaile alandada 

võrreldes kaugküttevõrgu lähedal hakkepuidust toodetava soojusega. 

Analüüsi tulemusel saab tõdeda, et Sõmeru Põhikooli liitmine võib osutuda võimaluseks senistele 

Sõmeru kaugkütte tarbijatele soojuse hinna alandamiseks, kui selle ühendustorustiku ja uue 

hakkpuidu katlamaja rajamiseks õnnestub saada investeeringutoetust selle maksimummäära 

ulatuses ning tarbimine ei kahane kiiremini prognoositust. 

Sõmerul asuvad tööstushooned, mis mõnekümne aasta eest kaugküttest lahkusid, ei ole kahjuks 

näidanud huvi kaugküttega taasliituda ja seetõttu ei ole ka ette näha häid võimalusi kaugkütte hinna 

vähendamiseks mastaabiefekti saavutamise kaudu. Mastaabiefekti all pean silmas soojuse 

püsikulude jagunemist suurema hulga tarbitavate soojuse ühikute vahel, kui täna. Ainuke, mis 

mastaabiefekti tekitada saab on Sõmeru Põhikool, kuid selle ühendamiseks tuleb rajada pikk 

ühendustorustik. 

Kaugkütte põhinäitajad peale Sõmeru Põhikooli liitumist oleksid järgmised. 

 

Selliseid näitajaid saab pidada Sõmeru aleviku puhul kaugkütte säilimise seisukohalt jätkusuutlikuks. 

Kaugküttevõrgu kasutegur väheneb, sest soojustorustik pikeneb Põhikooli liitumisel ligikaudu 700 

meetri võrra. Soojustorustiku kasutegur on torustikku sisestatud ja seal välja müüdud soojuse 

koguste suhe, ning see suhe on pikenenud torustiku ja muutunud soojushulkade tõttu suurem kui 

tänasel kaugküttevõrgul, vaatamata sellele, et Sõmerul on üle 50% soojustorudest eelisoleeritud. 

Sõmeru Põhikooli tarbeks ja Aasa 3 ja Aasa 5 kortermajade tarbeks vaadeldi ka asenduslahendusi, 

mille tulemused ei soosinud kaugküttest loobumist. 

 

Aare Vabamägi.  
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Sõmeru kaugkütte võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüs. 

Piirkonna iseloomustus. 

 

Parim iseloomustus Sõmeru valla kohta on toodud hiljuti valminud arengukavas 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/8201/5009/Arengukava%202025%20kinnitatud%20volikogus%2005.08.2015%20m32.pdf#). 

  
Sõmeru vald asub Lääne-Virumaa kirdeosas Tallinn-Narva maantee ääres Rakvere linna vahetus 

naabruses. Sõmeru valda ümbritsevad lisaks Rakvere linnale veel Vinni, Rägavere, Viru-Nigula, Haljala 

ja Rakvere vallad. Valla territoorium moodustab 167,2 km2. Valla keskusest Sõmerult on Rakvere 

kesklinna ligikaudu 5 km. Sõmerult on Tallinna 98 km, Tartusse 132 km ja Narva 114 km. Valda 

läbivad Tallinn-Narva ja Rakvere-Kunda raudtee. Lähimad sadamad asuvad Kundas (24 km) ja 

Tallinnas (98 km). 

Sõmeru vald on Eesti kontekstis hästi arenenud kohalik omavalitsus Rakvere ja Kunda linnade 

mõjupiirkonnas. Valda iseloomustavad aktiivne ettevõtluse areng ning suhteliselt noor ja stabiilne 

elanikkond. Sõmeru vald on tugev tööstuspiirkond, kus on olemas vajalik tehniline taristu, toimiv 

põllu- ja metsamajandus ning rikas kultuuripärand.  

Siseministeeriumi tellimusel koostatud omavalitsuste võimekuse pingereas asus Sõmeru vald Eesti 

omavalitsuste hulgas 2006-2009. aasta näitajate põhjal 43. kohal, 2010-2013. a koondandmetel 

37.kohal. 2013. aasta andmete alusel on Sõmeru vald tõusnud 20. kohale. Alla 5000 elanikuga KOV- 

üksuste lõikes asetseb Sõmeru vald 2013. aasta tulemuste põhjal 10. kohal.  

Hea asukoht ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolu on meelitanud ettevõtjaid investeerima nii 

tootmisse kui teenindusse, mis on kokkuvõttes taganud toimetuleku ka majanduslanguse ajal.  

Põllumajandus, ehitus, metallide töötlemine ja puidutööstus on peamised tegevusalad. Tähtsamad 

ekspordiartiklid on puit, turvas, metallitooted, lihatooted, ehitusmaterjal ja õmblustooted. 

Taastumas on huvi investeerimiseks elamumajandusse, kaks kortermaja on Sõmerul terviklikult 

uuendatud, sellesuunaline tegevus jätkub.  

Sõmeru vald on sotsiaalselt turvaline ja atraktiivne elukeskkond, kus on mitmekülgsed võimalused 

veeta kultuurselt vaba aega või harrastada erinevaid spordialasid. Sõmeru valla kahes põhikoolis ja 

lasteaias antakse heatasemelist haridust. Valla kuus noorte - ja külakeskust koondavad enda ümber 

palju erinevas vanuses inimesi. Sõmerul ja Ubjas tegutsevad seenioride päevakeskused.  

Uhtna hooldekodus saavad eakad ja puudega inimesed kaasaegse ning sõbraliku ööpäevaringse 

teeninduse osaliseks. Vallas käib tihe kultuuri - ja seltsielu, mis on koondunud peamiselt Sõmeru klubi 

ning Uhtna kultuuritoa ja raamatukogude ümber.  

Siinse   piirkonna  üldiseks  eripäraks  on  tihe  asustus,  mitmed  alevikusarnased  külad,  palju  

ettevõtteid, välisinvestorite suur osakaal, maavarade olemasolu, sadama lähedus, loodusressursside 

mitmekülgsus (mets, põllumaa, maapõuevarad) ning puhkemajanduse arenguks sobivad 

loodusressursid. Sõmeru vallal on soodne asend  Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteede 

ristumiskohal. Vallas on arenenud sotsiaalsfäär, hea põhikoolivõrk ja aktiivne noorsootöö. Sõmeru 

vald on maakonnakeskuse külje all ning nii ettevõtluse, teeninduse, kui tööhõive osas väga tihedalt 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/8201/5009/Arengukava%202025%20kinnitatud%20volikogus%2005.08.2015%20m32.pdf
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läbi põimunud Rakvere linnaga, olles osalt linna tagamaa. Lääne-Virumaa ja Rakvere piirkond on Eesti 

tööstusliku põhjaregiooni keskuseks, kuid avalikku teenust pakkuvad  asutused,  millel  varem  olid  

esindused  igas  maakonnakeskuses, on koondumas Rakverest Tallinna või Jõhvi. Tuleb arvestada, et 

Rakvere puhul pole riigiasutuste või nende erinevate rakendusüksuste poolt enam tegemist 

üleriigilise  tähtsusega  maakonnakeskusega  ja  paljudel  juhtudel  tuleb  Sõmeru  inimestel 

asjaajamiseks sõita teise maakonda. Sel juhul on kindel tõmbekeskus Tallinn, mida soodustab väga 

hea ühendus. Arengut mõjutavad ka välised tegurid. Need tegurid avaldavad mõju meie 

igapäevaelule, mistõttu tuleb neid arvestada tegevusplaane kavandades ja ellu viies. Tänapäeva 

kiiresti muutuvas maailmas on sageli peamiseks eduteguriks võime muutusteks õigel ajal valmis olla 

ja nendega kiiresti kohaneda. Võimet kohaneda kiiresti majandustingimuste muutustega nimetatakse 

ka elujõulisuseks. 

Soojusmajanduse valdkonnas on arengukavas toodud eesmärgid järgmised: 

 Sõmeru vallal on kehtiv soojamajandusea arengukava; 

 Elanikkond on teadlik, et küttekolded tuleb viia vastavusse tuleohutusnõuetega; 

 Uhtna , Sõmeru ja Näpi katlamajad kasutavad kütteks paralleelselt gaasile ka  kohalikku kütet 

(nt. hakkepuitu); 

 Uhtna, Ubja ja Vaeküla korterelamute küttelahendused on kaasajastatud ja nõuetele 

vastavad; 

 Korteriühistud  on  teadlikud,  et  hoonete soojustamine ning  korrastatud ja  kaasajastatud 

soojussõlmed on energiasäästlikud; 

 Soojakadude vähendamiseks on välja vahetatud olemasolevad vanad keskküttetrassid; 

 

Soojusmajanduse juhtimine KOV tasandilt. 

 

Sõmeru aleviku kaugküttevõrk ja  katlamaja on erastatud. Soojusvarustusega tegeleb Adven Eesti AS. 

Kaugküttevõrk rajati Sõmerule 1980-ndatel aastatel, kui arenes tormiliselt maaparandus, 

põllumajandus ja seda toetav tööstus ning rajati vastavalt ka elamispinda. 

Tänaseks on Sõmeru vallal soov arendada Sõmerul soojusmajandust koostöös soojusettevõtetega. 
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Katlamajade, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline seisund ja 

iseloomulikud näitajad.  
 

Katlamaja seadmed ja seisund. 

Sõmeru katlamajja on üles seatud kaks maagaasi katelt võimsusega 2*1,4 MW. Katlamaja ja katelde 

seisund on eeskujulik, võimsusest piisab tipukoormuse ja avariide katmiseks ning soojuse tootmise 

varustuskindlus on kõrge. Varustuskindluse teeb haavatavaks sõltuvus ühest kütusest. 

Fotod katlamajast. 

    

Kaugküttevõrgu (edaspidi võrgu) tehniline seisukord. 

Võrgu kogupikkus on 2133 jm, sh eelisoleeritud terastorudest 1109 jm, maapealsetest terastorudest 

321 jm. Torustiku kogumaht 50 m³,  suhteline soojuse kadu 2014.a oli 17,7 % võrku antud kogusest. 

Suvel soojuse tarbimine puudub ja võrk ei tööta.  

Maaalune raudbetoon-künades terastorustik on osaliselt kaetud klaasvati ja ruberoidiga, osaliselt 

kivivill-alumiinium-kattega koorikutega, maaalune eelisoleeritud võrk on valmistatud  II 

isolatsiooniklassi isolatsiooniga terastorudest ning maapealne võrk on valmistatud terastorudest, mis 

on osaliselt isoleeritud klaasvatiga, kaetud fooliumkattega ruberoidiga ja osaliselt isoleeritud 

kivivillakoorikuga ja kaetud  tsingitud terasplekiga. 

Sulgurid on võrgu harudel ja paljude tarbimiskohtade väljavõttepunktides, kokku on eelisoleeritud 

kraanidega teenindussõlmi 12 tk, kambrites paiknevaid teenindussõlmi 5 tk. Võrgu sulgureid 

hooldatakse regulaarselt. 

Künades paikneva võrgu  üldine seisukord on rahuldav. Terastorude pindkorrosiooni põhjustab 

puudulik hüdroisolatsioon. Klaasvatiga isoleeritud lõikudes on soojuse kadu suurim. Visuaalselt on  

künades paikneva võrgu isolatsiooni seisund halvem Tiigi tn 2 - k/2 (Aia tn 1 kinnistul K3 juures), K1-

Puiestee 2 võrgu lõikudes. Eelisoleeritud torude ehitamisel ei ole paigaldatud künades paiknevate 

võrgu ühenduskohtadesse vaatluse ja tuulutuse kaevusid. Seetõttu on piiratud mitmete võrgu 

lõikude (sh. K9-K10, Puiestee tn 7 ) visuaalse ülevaatuse ja tuulutamise võimalus. Maaaluste võrgu 

lõikude asendamine on otstarbekas teostada samaaegselt teiste ehitusöödega nt. tänavate 

rekonstrueerimisega. Võrgu seisukorda kontrollitakse regulaarselt visuaalse ülevaatuse ja 

survekatsete käigus.  

Eelisoleeritud võrgu üldine seisukord on hea. Mitmete tarbimiskohtade (nt. Puiestee tn 1, 3, 5 ette ei 

ole paigaldatud sulg- ja teeninduskraanisid, mis raskendab soojuskandja lekke koha tuvastamist, 

põhjustab võrgu remonditööde korral suuremat lisavee kulu. Diagnostik kontrollib regulaarselt 

signaalahela abil võrgu seisukorda. 
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Maapealse võrgu üldine seisukord on rahuldav. Maapealse torustiku isolatsioon on erineva 

kvaliteediga, kohati vajab asendamist (nt. katlamaja ja Tiigi tn 2 vaheline lõik). Põllu tn 3 A ja B 

tööstushoonetes, Põllu tn 7 elamu keldris paiknevale võrgule ei ole tagatud juurdepääsu. 

Perspektiivis võiks ehitada katlamajast Tiigi 2  suunas võrgu uues asukohas,  väljaspool hooneid. 

Võrgu ehitamine uues asukohas on otstarbekas teostada majandusliku tasuvuse (nt. uute liitujate 

lisandumise) korral. Võrgu seisukorda kontrollitakse regulaarselt visuaalse ülevaatuse ja survekatsete 

käigus.  

Fotod vanast õhus paiknevast soojustorustikust.  

   

Võrgu remonditööd ja asendustöid teostatakse remontitööde plaani ja asendusinvesteeringute kava 

alusel.  

Soojustarbijate soojussõlmed. 

Soojustarbijad on kaugküttevõrguga ühendatud läbi avatud soojussõlmede, millel  enamasti 

automaatika töötab ning võimaldab reguleerida sisetemperatuuri elamutes vastavalt elanike soovile.  

Soojusettevõtja paigaldas 2010-2011.a uued soojusmõõturid, mis tagavad täpse soojuse koguste 

mõõtmise ning viis need ka 2014.a üle igakuisele kauglugemisele. Seega ei pea tarbijad enam 

soojusmõõturi näite teatama. 

Sõmeru Põhikooli katlamaja. 

Katlamaja kuulub ja teda opereerib SW Energia alates 2010 suvest. Soojusenergia ostumüügileping 

Sõmeru vallaga kehtib kuni oktoobrini 2020. Kasutusel maagaasil töötav konteinerkatlamaja aastast 

1989 võimsusega 1,13 MW, mis on tegelikust vajadusest kordi suurem, aga tänu automaatikale 

suudab töötada vajalikul võimsusel. Hoolimata pikast ekspluatatsiooniajast on katel ja teised 

katlamaja seadmed tehniliselt heas/rahuldavas seisukorras ja tagavad katlamaja tõrgeteta töö 

lähiaastatel. Kaalutud on katla asendamist väiksema katlaga, kuid suureneva kapitalikulu tõttu 

loodetav kütusekulu vähenemine majanduslikku efekti ei anna. Koolimaja hoonet lähiaastail 

uuendada kavas ei ole ja perspektiivne soojavajadus seeläbi ei muutu.  

Fotod Sõmeru Põhikoolist. 
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Soojuse tarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord ja perspektiivsed soojuskoormused. 

Sõmeru Põhikool on maakonna suurim põhikool ja laste arv on püsiv. Koolimaja on mõned aastad 

tagasi korrastatud, välispiirded soojustatud ja seetõttu lähiaastail koolimajale suuri välispiirete 

uuendusinvesteeringuid kavas ei ole. Koolimaja köetakse maagaasi katlamajast, mis on võimsam kui 

vajadus, aga on heas korras ja tagab varustuskindluse. 

Tabel 1. Sõmeru Põhikooli soojusvarustuse näitajad. 

 

Soojuse tarbimises suurenemist ette näha ei ole, muutus võib tulla vaid teadlikuma tarbimise ja 

tehnosüsteemide seadistamise kaudu vähenemise suunas. Aastaseks tarbimise mahuks edasiseks 

analüüsiks prognoosin tagasihoidlikult 380 MWh  keskmisel aastal ning kaugküttega liitumise puhul 

ka sooja tarbevee valmistamist kaugküttesoojusest, millega kaasneb hinnanguliselt 20 MWh jagu 

tarbimise kasvu ja samavõrra elektri tarbimise vähenemist. Perspektiivselt, Sõmeru Põhikooli osas 

variandis, kus ta liitub kaugküttega, aastane tarbimine kaugküttesüsteemist 400 MWh. 

Sõmeru asula kaugküttesüsteemis tarbib soojust kokku 21 tarbijat. Tarbimise maht on olnud 2700 – 

3100 MWh aastas. Soojust toodetakse maagaasist, soojuse hind sõltub maagaasi hinnast ja viimastel 

aastatel kõikunud vahemikus 76 – 83 EUR MWh, koos käibemaksuga 91 – 99 EUR MWh. 

Kaugküttesüsteemi põhinäitajad 2014 aasta alusel on toodud tabelis 

Tabel 2. Sõmeru kaugkütte näidikud 2015. 

 

Üle poole Sõmeru kaugküttevõrgust on uuendatud eelisoleeritud torudega, täisautomaatsed 

maagaasi katlad toimivad kõrge kasuteguriga. Soojustarbijad on enamike kortermajade puhul 

otsaseinad ja pööningud soojustanud, kahel majal on tehtud terviklik soojustamine, ühel see veel 

kindlalt plaanis. Soojustatud majade soojuse tarbimine (eritarbimine suletud netopinna m2-le) on 

soojustamata elamute tarbimisest tunduvalt madalam. Need on teistele eeskujuks ja ilmselt tuleb 

terviklikult uuendatavaid kortermaju veel juurde. 

       

Aasta 2012 2013 2014

Toodetud MWh/a           460             409             424   

Müüdud MWh/a 428,00 385,00 386,00

Kadu MWh/a             32               25               39   

Soojuskadu % 7,00% 6,00% 9,10%

Soojuse müügihind (km-ga) 89,5 98,6 93,7

Aastased kulud 38298,1 37973,1 36156,2

97%

Võrgu kasutegur 83%

Kaugküttesüsteemi kasutegur 80%

Soojuse tarbimistihedus, MWh/m 1,3

Soojustorustiku kao võimsus, W/m 46

Katlamaja kasutegur
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Olemasolevate tarbijate tarbimise prognoos. 

Sõmeru kaugküttevõrgust tarbivad soojust 18 kortermaja, 2 omavalitsuse hoonet ja 1 ärihoone.2 

kortermaja (Puiestee 1 ja 16) on välispiirded terviklikult soojustanud, ülejäänud on soojustanud 

otsaseinu ja osaliselt pööninguid. Sõmeru lasteaed ( Aia tn.1 ) ja Sõmeru Noortekeskus ( Tiigi tn.2 )  

on terviklikult uuendatud. 

Tabelis 3 on välja toodud kraadpäevade meetodiga normaliseeritud soojuse eritarbimised suletud 

netopinna kohta ja prognoositud maksimaalne võimalik ja reaalselt tõenäoline soojuse sääst ning 

tarimise vähenemine lähimal 10 aastal. 

Tabel 3. Sõmeru soojustarbijad, maksimaalne ja reaalne soojustarbe muutuse hinnang. 

 

Kortermajade kui põhitarbijate soojustarbe muutuse põhjustab eelkõige majade välispiirete 

soojustamine, küttesüsteemi soojusväljastuse reguleeritavus ja soojustagastusega 

õhuvahetusseadmete kasutamine. Kortermajadele on juba aastaid olnud kasutada  SA Kredexi 35 – 

40%-line toetus majade terviklikuks uuendamiseks. Seda on täies ulatuses kasutanud vaid 1 maja - 

Puiestee 16. Selle maja puhul on graafikult näha ka järsk tarbimise langus. Korterelamu Puiestee 1 

soojustati juba enne 2011.a.  

Esimeste eeskuju ja soojustarbe vähenemine innustab teisigi kortermaju võtma ette terviklikku 

uuendamist. Sõmerul on asi liikumas samas suunas, paar maja on juba huvi tundnud tervikliku 

uuendamise toetuse tingimuste vastu ja pidanud maha esimesed korterühistu koosolekud sellel 

teemal. 

Sõmeru lasteaias  parendati 2015  küttesüsteemi ja lisati ventilatsioonisüsteemile õhu eelsoojendus 

kaugküttesoojusest. Selle muutuse tulemused saavad näha olema alates 2015/2016 kütteperioodist.  

Lisaks on võimalik soojuse sääst lasteaia töötajate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste 

muutmise (tuulutamiseks akna avades lülitatakse termoregulaatorventiil 0 asendisse, ööseks ja 

Tarbimiskoht

Suletud 

netopind/  

Köetav pind 2012 2013 2014

Terviklik 

uuendamine Hinnang

Sääst 

max

Sääst 

hinnang

Muutus 

max

Muutus 

hinnang

Puiestee tn 5 2382 83 92 92 50 90 -42 -2 -101,2 -5,9

Põllu tn 4 1109 178 183 189 50 80 -139 -109 -154,1 -120,8

Aia tn 1 1164 175 179 180 70 170 -110 -10 -127,9 -11,5

Puiestee tn 3 2422 76 78 78 50 75 -28 -3 -68,2 -7,7

Puiestee tn 10 1817 92 96 98 50 95 -48 -3 -86,9 -5,2

Puiestee tn 12 1780 99 100 94 50 90 -44 -4 -77,8 -6,6

Puiestee tn 14 1683 95 97 92 50 90 -42 -2 -70,8 -3,5

Puiestee tn 13 1551 91 86 93 50 90 -43 -3 -66,2 -4,2

Puiestee tn 15 1648 92 90 86 50 50 -36 -36 -60,0 -60,0

Mäe tn 4 1803 80 79 74 50 70 -24 -4 -43,9 -7,8

Puiestee tn 1 2334 56 55 57 50 55 -7 -2 -15,5 -3,8

Puiestee tn 7 998 112 111 118 50 80 -68 -38 -68,0 -38,1

Põllu tn 9 837 144 128 135 50 80 -85 -55 -71,3 -46,2

Põllu tn 7 1077 96 96 102 50 80 -52 -22 -55,9 -23,6

Aasa tn 3 1240 82 89 86 50 85 -36 -1 -45,2 -1,8

Põllu tn 3d 759 119 123 139 100 130 -39 -9 -29,8 -7,1

Aasa tn 5 1249 85 88 84 50 80 -34 -4 -42,8 -5,3

Puiestee tn 11 911 127 108 110 50 80 -60 -30 -55,0 -27,7

Puiestee tn 16 1770 119 101 52 50 50 -2 -2 -3,3 -3,3

Puiestee tn 2 475 181 176 192 50 180 -142 -12 -67,4 -5,6

Tiigi tn 2 1265 82 81 71 70 70 -1 -1 -1,6 -1,6

MWh -1312,82 -397,19 Tarbimise vähenemine tõhususe kasvust
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nädalavahetuseks reguleeritakse temperatuur madalamaks) kaasabil ning tehnosüsteemide 

reguleerimisega (nt  nädala programmiga küttegraafik arvestades maja tegelikku kasutust ja 

soojusinertsi, sooja õhu sissepuhkega ventilatsiooniseadmete temperatuuride täpne seadistus, et 

parandada õhuvahetust ja välistada vajadus akende kaudu õhku vahetada (tuulutada).  

Graafikul 1 on hallide tulpadega tähistatud ühiskondlikud ja ärihooned. 

Graafik 1. Sõmeru hoonete soojuse eritarbimised, soojustarbe ülevaade. 

 

Graafikult on näha, et elamute Põllu tn 4 ja Puiestee 7 ja 11  eritarbimine on teiste elamute omast 

märgatavalt kõrgem. Nende elamute korteriomanikud peaksid tõsiselt mõtlema elamu terviklikule 

uuendamisele toetuse kaasabil. 

Ei ole tõenäoline, et kõik 18 maja enda järgmise 10 aasta jooksul terviklikult uuendavad, sest need 

majad kellel otsaseinad ja pööning soojustatud, leiavad, et tehtud on piisavalt ja ei lähe tõenäoliselt 

terviklikule uuendamisele. Sellest lähtuvalt ei pea tõenäoliseks, et realiseeruks tabelis 3 arvutatud 

„Sääst max“ variant kogumahus 1 313 MWh aastas.  

Tõenäoliseks pean varianti, kus täna kõige suurema eritarbega kortermaja ja veel mõni lähima viie 

aasta jooksul, kui on saadaval kortermajadele tervikliku uuendamise toetus, võtab ette tervikliku 

uuendamise ja realiseerub variant, kus säästetakse aastas kuni 400 MWh soojust. Sellest tulenevalt 

on ka edaspidine soojuse tarve kõigis tuleviku prognoosides vähendatud 400 MWh esimese viie aasta 

jooksul võrdselt 80 MWh aastas. 
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Graafik 2.Tarbimise võimalikud muutused MWh-des järgnevatel aastatel. 

 

Edasiste arengute analüüsimisel kasutan müügimahte, mis tulenevad eeltoodud graafikul kirjeldatud 

oludest, kus kaugküttega liitub või ei liitu Sõmeru Põhikool ja elamud soojustavad või ei soojusta end 

5 aasta jooksul mõjuga -80 MWh aastas (näiteks sinine langev joon graafikul).  

Soojuse hind ja tarbijate maksevõime. 

Sõmeru võrgupiirkonnas on soojuse piirhind 78,75 EUR MWh, millele lisandub käibemaks, 

lõpptarbijale seega pea 95 EUR. Seda võib pidada suhteliselt kõrgeks soojuse hinnaks, 

Konkurentsiameti andmeil on väikestes kaugküttepiirkondades (müügimaht alla 3 000 MWh aastas) 

kaalutud keskmine soojuse hind 73 EUR MWh (käibemaksuta) ja MKMi hinnangul on mõistlik 

kaugkütte hind kuni 75 EUR MWh (90 EUR km-ga), seda ületades on üldjuhul MKM hinnangul (1. 

allikas) majanduslikult mõistlikum rakendada alternatiivseid lokaalkütteallikaid (maasoojuspump, 

pelletiküte) ning tuleks kindlasti enne uute investeeringute tegemist analüüsida piirkonna 

jätkusuutlikust ja alternatiivseid küttelahendusi. 

Kehtestatud piirhinda võib pidada maagaasiga töötava katlamaja puhul suhteliselt normaalseks 

arvestades, et Sõmeru soojustorustiku uuendamiseks on tehtud arvestatavaid investeeringuid.  

Soojustarbijate jaoks on hind siiski talutavuse piiril, ollakse külla harjunud kõrge hinnaga, aga ei olda 

sellega rahul. 

Mitmed kortermajad on seetõttu asunud soojustama, üks on kaugküttest loobunud, võimalikud 

liitujad on pelglikud. 

Sel aastal on aga maagaasi hind pööranud järsult langusesse, mis on võimaldanud ka soojusettevõtjal 

korduvalt soojuse müügihinda alandada. Maagaasi puuduseks ongi eelkõige hinna kiired kõikumised 

ja selle varustatuse poliitiline risk. 

Hakkpuitu põletava katlamaja rajamine peaks andma võimaluse ka soojuse hinda lõpptarbijatele 

alandada või stabiilsemana hoida ning välistada poliitilisi riske. Kasuks tuleb, kui kaugküttevõrguga 

liitub veel tarbijaid. Täpsemalt saame vastuse erinevad arenguvõimalused läbi kaaludes. 

On ka teada, et kui tarbitava soojuse hulka oluliselt vähendada, siis selle ühiku hind tõuseb, sest 

püsikulude osakaal ühele soojuse ühikule kasvab.    
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Soojusvarustuse arengu võimalused.  

Vaatluse all on 2 põhiarengut: 

1. kas ehitada toetuse abil uus hakkekatlamaja võimsusega 1 MW kaugküttevõrgu vahetusse 

lähedusse 

2. investeerida toetuse abil 0,9 km soojustorustiku ehituseks OÜ ARDOR planeeritava soojuse 

ja elektri koostootmisjaamani ning osta sealt 80% Sõmerul vajaminevast soojusest (20% 

toodetaks tänases gaasikatlamajas).  

ARDOR OÜ territooriumilt soojustorustiku ehituseks asula võrguni on võimalik torustik kahel trassil:  

1. Tööstuse tänavat mööda Põllu tänavani ja sealt mööda Põllu tänavat kuni Põllu 3d juurest 

pöördega olemasoleva katlamajani Põllu 3b. Soojustorustiku pikkuseks oleks orienteeruvalt 

700 meetrit, ehitusmaksumuseks 350 EUR meeter, sest torustik läbib vastvalminud 

asfaltkattega teelõike.  

Joonis 1. Soojustorustiku võimalik asend, (sinine joon, pikkus 700 meetrit.) 

 
 

2. Tööstusala tagant Pikale tänavale ja sealt üle Puiestee tänava olemaoleva soojustorustikuni. 

Soojustorustiku pikkuseks oleks orienteeruvalt 900 meetrit, ehitusmaksumuseks 350 EUR 

meeter, sest torustiku esimene lõik oleks tühermaal, aga viimane lõik asfaltkattega ja 

heakorrastatud asula keskel. Valla poolt on soovitulik torustiku asukoht joonisel 2 toodu, 

kuna selle ehitus mõjutaks vähem hiljuti valminud Põllu tn teekatteid.  
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Joonis 2. Soojustorustiku võimalik asend, (punane joon, pikkus 900 meetrit). 

 

Lisaks eelnevale soojusvarustuse kahele variandile vaatleme soojustarbe järgnevaid variante 

 Sõmeru Põhikooli ühendamist Sõmeru kaugküttesüsteemiga, ehitades välja 700 meetrit 

soojustorustikku ehitusmaksumusega 250 EUR meeter ning suurendades kaugküttest tarbimist 

400 MWh.  

Joonis 3. Soojustrass Sõmeru Põhikoolini (punane joon, 700 meetrit) 

 

 Asenduslahendusena Sõmeru Põhikoolile sobiva võimsusega (150 kW) hakkepuidu katlamaja 

rajamist investeeringu maksumusega 110 000 EUR, et seeläbi vähendada küttekulusid 

maagaasiga võrrelduna. 

 Soojustorustiku õgvendamist ja uuendamist elamute Aasa 3 ja 5 suunal. Eesmärk on jätta 

kasutusest välja nende tarbijate juurde viivad õhus paiknevad soojustorustik ja  asendada need 
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lühema eelisoleeritud maaaluse soojustorustikuga. Joonisel 4 on uus torustik, mis asendaks 

kollaseid väljajäävaid torusid, märgitud musta joonega.  

 Asenduslahendusena kortermajadest tarbijate Aasa tn 3 ja 5  oma soojusallika paigaldamine. 

Joonisel 4 tähistavad kollane joon kasutusest väljajäävat soojustorustikku. Ehitatakse uus 

soojustorustik Katlamajast kaevuni O6 pikkusega 80 meetrit ja maksumusega 20 000 EUR. 

Kaalun ka varianti, kui Põllu – Aasa lõiku ei asenda eelisoleeritud torudega, vaid Aasa 3 ja Aasa 

5 tarbeks ehitatakse eraldi asenduslahendus. Asenduslahenduseks võiks olla väikeste maagaasi 

katelde paigaldamine koos gaasitorustiku viimisega krundile. Selle investeeringu tagajärjel jääb 

kasutusest välja joonisel 4 kollasega märgitud vana soojustorustik aastase soojuskaoga 190 

MWh (vt joonis 4 ja tabel 4) ja asendatakse uue torustiku lõiguga Katlamaja-O6 kao suurusega 

15 MWh. Kortermajadele asenduslahenduse investeeringu suuruseks kokku on hinnanguliselt 

60 000 EUR. Arvestades, et lokaalne katlamaja võiks kuuluda soojusettevõtjale jääb soojuse 

hinnaks kaugküttesoojuse hind, eeldades et investeering ja käidukulud kajastuvad 

kaugküttesoojuse hinnas. Siin olen eeldanud, et fossiilkütusel asenduslahenduse 

paigaldamiseks toetust ei võimaldata. Seega tarbijale see asenduslahendus hinnamuutust ei 

too, vaatlen vaid selle kasulikkust kogu kaugküttevõrgule majanduslikkuse osas edaspidi.  

Joonis 4. Aasa 3 ja 5 asenduslahendus või uue soojustorustiku ehitus. 

 

Joonisel 4 kollasega märgitud torustiku lõigud (kokku 197 meetrit õhus paiknevat torustikku, 46 

meetrit uut torustikku ja 100 meetrit vana maaalust torustikku summeeritud soojuskaoga 190 MWh 

aastas) läheksid kasutusest välja ja asendataks mustaga märgitud uute torudega kas pikkusega 80 

meetrit maksumusega 20 000 EUR või lisaks Põllu tn Aasa tn pikkusega 170 meetrit, maksumusega 

30 000 EUR ja soojuse kaoga vastavalt 22 ja 15 MWh aastas) (allikas 4.). 
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Joonis 5. Uute eelisoleeritud soojustorude pikkus (punased jooned, 250 meetrit) 

 
(allikas 6). 
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Vanade õhus ja maas asuvate soojustorude kao leidmine suunal  Aasa 3 . 

Et leida asenduslahenduse või uute soojustorude soojuskao muutust leian seniste soojustorude (vt 

joonis 4) aastase soojuskao suuruse ja väärtuse lõikudel Katlamaja – O1-O5, O1-O2 (õhus paiknev) ja 

maaalustel torudel lõikudel O5-O6 ning O2-O4 (kogu kasutusest väljajääv torustik märgitud 

kollasega).  

Tabel 4. Aasa tn suunal soojustorustiku kadu. 

 

Roheline tekst – õhus paiknev, Sinine tekst – vana torustik, Punane tekst – eelisoleeritud uus torustik. (Allikas 5) 

Aastane säästetud kao väärtus kasutustundide arvu 5256 juures, kui kütuse osa (hakkepuidu hind on 

12 EUR pm3, kütteväärtus 0,8 MWh/pm3, katla kasutegur on 85%) maksumus soojuse hinnas 

moodustab 17,65 EUR MWh, on (153*17,65) 2 700 EUR. 

Lihtne tasuvusega uutele torustiku lõikudele (joonisel 4 märgitud mustaga) on 50 000/2700=18 

aastat, investeeringuteotusega 50% 9 aastat ja toetusega 30% 13 aastat. Tasuvusajad on suhteliselt 

lühikesed soojustorustike kohta seetõttu, et õhus paikneva torustiku soojuskadu on suhteliselt suur. 

  

Trass Trassi pikkus

Toru läbi 

mõõt Erisoojus kadu

Arvestuslik 

kadu

Lõik m mm W/meetrile MWh aastas

KM - O1 64,6 200 150 -50,8

O1-O5 53,7 100 101 -28,6

O5-O6 29,5 80 35 -5,4

O1-O2 78,2 150 125 -51,5

O2-O3 16,4 80 35 -3,0

O3-O4 100 125 97 -50,9

Uus trass

KM - O6 80 65 35 14,7

Põllu-Aasa 170 40 25 22,3

MWh -153,2Trassikao vähenemine
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Kaugkütte soojustorustike uuendamine. 

Kokku on soojustorustikke Sõmerul 2,1 km, sellest on uus soojustorustik pikkusega 1,1 km ja õhus 

paiknev soojustorustik pikkusega 0,3 km. Ülejäänud soojustorustik on uuendamata, mis tähendab, et 

torustik on ehitusaegne, betoonkünades terastorud isoleeritud klaasvilla ja ruberoidiga, sulgventiilid 

isoleerimata. Torude täpne läbimõõt lõikude kaupa on teada, soojusvõrkude asukoht ja ehitusviis on 

välja kujunenud vastavalt kaugkütte tarbijate (tootmishoonete ja kortermajade ehitamine) tekkele 

erinevatel aegadel. Soojustorustiku seisundit jälgitakse ja avariide ning soojuskandja lekete 

tihenemisel planeeritakse vanade torude väljavahetamist. Soojusettevõttel on selleks koostatud oma 

protseduurid. Veel uuendamata soojustorustikke on vaja 10 aasta jooksul uuendada eelkõige 

varustuskindluse tagamiseks. Soojustorustike uuendamisel on otstarbekas nende läbimõõt ja asukoht 

valida võimalikult lühemana, et vähendada soojuskadu ning kulu investeeringule. 

Uute tarbijate ühendamine kaugküttevõrku. 

Uute (välja arvatud Sõmeru Põhikool), olulise mõjuga tarbijate liitumist reaalselt lähiajal ette näha ei 

ole, nende liitumisel aga on see kõigile kaugkütte tarbijale vaid kasuks, sest see võimaldab soojuse 

ühiku hinda langetada püsikulude suuremale hulgale jaotamisega. 

Kui liidetakse Sõmeru koolimaja ja selle tarbeks ehitatakse uus soojustorustik, siis soovitan jätta 

ehituse käigus väljavõtte soojustorustikust Sõmeru vallamajale, et tulevikus, kui soojuspumba 

seadmed vajavat uut investeeringut, liituda hoopis kaugküttega. 
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Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus. 
 

Erinevate arenguvariantide kaalumiseks on koostatud Excel töölehed, millesse on mudelina 

kirjeldatud tänane kaugkütte olustik ja selle alusel on erinevate sisendite muutmisega läbi arvutatud 

võimalikud arenguvariandid ja saadud tulemused edaspidi välja toodud. Töölehel olev teave on 

soojatootja poolt konfidentsiaalne ja kavas näidatakse vaid tulemusi. 

Eeltingimused, mida kasutan arvestustes.  

1. Soojuse tarbimine Sõmeru kaugküttesüsteemis väheneb 2022. aastaks 400 MWh võrra (vt 

tabel 3). 

2. Soojust toodetakse hakkepuidust, hakkepuidu hind on 12 EUR pm3, kütteväärtus 0,8 

MWh/pm3, katla kasutegur on 85%, maagaasist toodetakse lisaks 20% vajaminevast 

soojusest, maagaasi katla kasutegur on 90%, maagaasi hind primaarenergiana on 44 EUR 

MWh. 

3. ARDOR-ilt sisseostetava soojuse hind on 30 - 40 EUR MWh, maagaasist toodetakse lisaks 20% 

vajaminevast soojusest, maagaasi katla kasutegur on 90%, maagaasi hind primaarenergiana 

on 44 EUR MWh ja kütteväärtus 9,3 MWh 1000 m3 (allikas 2). 

4. Soojustorustiku rajamine ARDOR-ini maksab 900 m*350 EUR/meeter=315 000 EUR 

5. Soojustorustiku rajamine Sõmeru Põhikoolini maksab 700 m*250 EUR/meeter=175 000 EUR 

6. Soojustorustiku rajamine uude Sõmeru hakkekatlamajja olemasolevast võrgust maksab 

25 000 EUR 

7. Hakkekatlamaja rajamine Sõmeru Põhikoolile maksab  110 000 EUR, asendatav tarbimine 400 

MWh aastas. 

8. Asenduslahenduse (maagaasi torustik ja katlamajad) rajamine  Aasa 3 ja Aasa 5 

kortermajadele ja Põllu tn magistraallõigu ehitamine maksab 60 000 EUR, majade tarbimine 

on 200 MWh aastas. Investeeringu asenduslahendusse teeb  Adven Eesti AS. 

9. Soojustorustiku õgvendamine ja uuendamine Aasa 3 ja 5 osas maksab kokku 50 000 EUR. 

Vana soojustorustiku kadu 190 MWh aastas läheb arvestusest välja ja asendub uuendatud 

soojustorustiku kaoga 37 MWh aastas. Soojuskao väärtus on (hakkepuidu hind on 12 EUR 

pm3, kütteväärtus 0,8 MWh/pm3, katla kasutegur on 85%)  soojuse hinnas 17,65 EUR MWh. 

Arenguvariandid. 

1. Hakkekatlamaja rajamine Sõmerule 

2. Sõmeru Põhikooli ühendamine Sõmeru kaugküttevõrku 

3. Sõmeru Põhikoolile oma hakkekatlamaja rajamine 

4. Soojuse sisseost Sõmeru kaugküttevõrku AS Ardor katlamajast 

5. Aasa tn 3 ja 5 asenduslahenduse rajamine. 
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Variant 1. Uue 1 MW-se võimsusega hakkekatlamaja ehitamine asula keskele kaugkütte 

magistraaltorustiku vahetusse lähedusse (max 100 meetri kaugusele). Investeeringute puhul on 

kolme võimalusega arvestus - investeering toetuseta, toetusega 30% ja toetusega 50%. Tänane 

soojuse piirhind Sõmerul on 78,75 EUR MWh (käibemaksuga 95 EUR MWh). Soojustarbe vähenemine 

kortermajade soojustamise tõttu 400 MWh aastaks 2022.  

Variandi puhul on kasutatud AS Adven poolt esitatud tarbimise ja tehnilisi andmeid, mida ettevõte 

peab konfidentsiaalseks ja seetõttu on kavas välja toodud vaid nende andmete alusel saadud 

tulemid. 

Graafik 3. Soojuskoormusgraafik Sõmeru hakkekatlamajale (ilma Sõmeru Põhikoolita) 

 

Tabel 5. Kaugküttesüsteemi põhinäidikud Sõmerule hakkekatlamaja rajamisel. 

 

Soojuskoormusgraafik 3 viitab, et 1 MW-se võimsusega hakkekatel tagab vajaliku võimsuse Sõmeru 

kaugkütte tarbijate nõudluseks tavaolukorras (kuni -24 °C). Kaugkütte näidikud viitavad suhteliselt 

hajali asuvatele tarbijatele, soojustorustiku kao võimsus on kohane suures osas eelisoleeritud 

soojustrassidele. Variant 1 tulemid soojuse hinnana on toodud võrreldavana tabelis 6.  
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Variant 2. Samaaegselt uue katlamaja ehitusega Sõmeru koolimaja ühendamine Sõmeru 

kaugküttevõrguga 700 meetrise soojustrassiga, soojustarbe kasv 400 MWh. Tänane soojuse hind 

Sõmeru Põhikoolis on 94 EUR MWh (km-ga ). Kogu kaugküttevõrgus soojustarbe vähenemine 

kortermajade soojustamise tõttu 400 MWh aastaks 2022. 

Tabel 6. Hakkekatla ehituse ja Sõmeru Põhikooli liitumise mõju kaugküttesoojuse hinnale. 

 

Graafik 4. Soojuskoormusgraafik Sõmeru hakkekatlamajale koos Sõmeru Põhikooliga. 

 

Tabel 6. Kaugkütte näidikud koos Sõmeru Põhikooliga 

 

Soojuskoormusgraafik 4 viitab, et 1 MW-se võimsusega hakkekatel vajab gaasikatla tuge vajaliku 

võimsuse tagamiseks Sõmeru kaugkütte tarbijate ja Sõmeru Põhikooli nõudluseks tavaolukorras (kuni 

-24 °C). Tarbijate välispiirete soojustamine vähendab sõltuvust tipukoormuse katmiseks ja tulevikus 

vajatakse gaasi aina vähem. Kaugkütte näidikud viitavad suhteliselt veelgi rohkem hajali asuvatele 

tarbijatele, sest koolimajani viiv soojustorustik on 700 meetri ulatuses ilma tarbijateta. 

Soojustorustiku kao võimsus on kahanenud, sest koolimajani viivad soojustorud on uued ja seega 

kogu soojusvõrk veelgi suuremas osas eelisoleeritud. Variant 2 tulemid soojuse hinnana on toodud 

võrreldavana tabelis 6. Koolimaja on mõtet ühendada üksnes siis kui ühendustorustiku rajamisel 

saadakse toetust või osaleb selle rajamisel vald ning kooli tarbimine ei vähene.  

Tarbimine 

aastas Investeering

Toetuse 

osakaal

Soojuse hind 

lõpptarbijale

Soojuse hind 

ilma km-ta

MWh EUR % EUR MWh EUR MWh

2730 475 000 0 90,67 75,56

2730 332 500 30 84,11 70,09

2730 237 500 50 79,73 66,44

3130 675 000 0 90,11 75,09 Aastal 2017

3130 472 500 30 82,52 68,77 Aastal 2017

3130 337 500 50 77,46 64,55 Aastal 2017

2330 475 000 0 91,55 76,29 Aastal 2022

2330 332 500 30 84,94 70,78 Aastal 2022

2330 237 500 50 80,53 67,11 Aastal 2022

2730 675 000 0 90,00 75,0 Aastal 2022

2730 472 500 30 82,46 68,72 Aastal 2022

2730 337 500 50 77,44 64,53 Aastal 2022

Hakke 

katlamajast 

soojus

Sõmeru 

Põhikooli 

liitumine

Sõmeru 

Põhikool ei 

liitu

Kool imaja  

l i i tub, l i saks  

majade 

soojustamine

Tegevus
Märkus, 

piirhind km-ga 

Sõmerul 2015 

95 EUR MWh, 

Põhikoolis 94 

EUR MWh.
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Variant 3. Soojustorustiku ehitamine (0,9 km) AS Ardor ehitatava koostootmisjaama juurde ja sealt 

soojuse ost kaugküttevõrku. Investeering soojustorustiku ehituseks toetuseta, toetusega 30% ja 50%, 

soojuse sisseostu hind 40 ja 30 EUR MWh. 

Tabel 7. Kaugküttesoojuse hinnad lõpptarbijale soojuse sisseostu korral. 

 

Soojuse hinna lõpptarbijale muudab sisseostu soojuse puhul hakkekatlast toodetud soojusest 

kallimaks asjaolu, et sisseostetava soojuse hind on ka soojusvõrgu kao hind, ehk siis soojusvõrgu kao 

MWh maksab samuti 30 või 40 EUR MWh. 

Hakkekatla puhul on soojusvõrgukao hind aga vaid kütusest toodetud soojuse hind, mis hakke hinna 

12 EUR pm3, kütteväärtuse 0,8 MWh pm3 ja katla kasuteguri 85% juures on 17,6 EUR MWh võrreldes 

sisseostu hinnaga 30 või 40 EUR MWh. Lisaks sellele on küllalt mõjusa toimega soojuse hinna tõusule 

ka 900 meetrise soojustorustiku rajamine ning selle soojuskadu. 

Tabel 8 kõrval on toodud veelkord ka piltlikult soojuse hindade erinevused ning tulpade kaupa on 

võrreldavad olud, kui soojuse tarbimine oleks tavapärane (tulbad 1 – 3), seejärel Sõmeru Põhikooli 

liitudes kasvab soojustarve 400 MWh aastas (tulbad 3 – 6) ning kortermajade soojustamise järgselt 

aastal 2022, kui soojuse tõhusama kasutamise tagajärjel on tarbimine vähenenud 400 MWh aastas. 

Parima hinna lõpptarbijale tagab Sõmeru Põhikooli liitumine kaugküttevõrguga ja liitumise 

väljaehitamine investeeringu toetusega 50%, mille tulemusena võib soojuse hind lõpptarbijale olla 77 

EUR MWh. Kui Põhikool ei liitu, siis majade soojustamise tagajärjel soojuse hind alla 80 EUR MWh ei 

küündi (vt tabel 6). 

Tabel 8. Hakkekatlamaja ja sisseostu soojuse lõpphinnad.  

   

Soojuse 

sisseostu 

hind

Tarbimine 

aastas Investeering

Toetuse 

osakaal

Soojuse hind 

lõpptarbijale

Soojuse hind 

ilma km-ta
EUR MWh MWh EUR % EUR MWh EUR MWh

40 2730 315 000 0 112,57 93,81

40 2730 220 500 30 108,73 90,61

40 2730 157 500 50 106,18 88,48

30 2730 315 000 0 99,96 83,3

30 2730 220 500 30 96,12 80,1

30 2730 157 500 50 93,56 77,97

30 3130 490 000 0 99,62 83,02

30 3130 343 000 30 94,61 78,84

30 3130 245 000 50 91,26 76,05

30 2730 490 000 0 100,86 84,05 Aastal 2022

30 2730 343 000 30 95,75 79,79 Aastal 2022

30 2730 245 000 50 92,34 76,95 Aastal 2022

Soojuse sisseost

Sõmeru 

Põhikooli 

liitumine

Tegevus

Märkus, 

piirhind km-

ga Sõmerul 

2015 a             

95 EUR MWh, 

Põhikoolis                

94 EUR MWh.

lisaks majade 

soojustamine
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Variant 4. Sõmeru Põhikoolile oma hakkekatlamaja rajamine gaasikatlamaja asemele. Aastane 

soojustarve 400 MWh, katlamaja võimsus 150 kW. 

Tabel 9. Sõmeru Põhikoolile oma hakkekatlamaja ehitus. 

 

Asenduslahendus pakub Sõmeru Põhikoolile soojuse hinnaks 50% toetusega 69 EUR MWh. Sõmeru 

Põhikooli liitumine toetusega Sõmeru kaugküttevõrguga võimaldaks kaugkütte hinda saada tasemele 

77 EUR MWh. Kui Sõmeru Põhikool liituks, siis saaks sellest soojuse hinna languse näol kasu kõik 

Sõmeru kaugkütte tarbijad, eeltoodud arvutuse alusel on Sõmeru Põhikooli kasu asenduslahendusest 

versus kaugküttega liitumine aastas 3 200 EUR, kulude vähenemine on ka kaugküttega liitudes 

suurusjärgus 6 800 EUR aastas. Kui Sõmeru Põhikool kaugküttega ei liituks ja kortermajad end 

tasapisi soojustavad, siis tõuseb Sõmerul kaugküttesoojuse hind üle 80 EUR MWh-st (vt tabel 6).   

Tehnilised näitajad

Ehitatava seadme võimsus: 0,153 MW

Hakkekatla kasutegur 85%

Puiduhakke primaarenergia hind 18 EUR MWh

Tipukatla (maagaas) primaarenergia hind 45 EUR MWh

Tipukatla kasutegur 90%

Tipukatla osakaal soojuse tootmisel 10%

Sooja tarbevee hulk 20 MWh

Soojuse hulk kütteks koos trassikaoga 400 MWh

Seade kasutusel aastas 8 kuud

Seadme kasutusaeg 5760 h

Soojustarve lõpptarbijale aastas: 400 MWh

Investeering

Piirang kapitali tootlusele: 6,0%

Hakkekatlamaja investeeringu ühik 600 000 EUR MW

Investeeringu eluiga 20,0 aastat

Rekonstrueerimise maksumus: 110 000  €  

Omafinantseering eelarvest -  €          

Toetuseta osa: 50%

Kulud 

Lisanduvad Hooldus- ja käidukulud: 6 800  €      aastas

KULUD ja HINNAKUJUNDUS EUR aastas

Hakkepuidu kütuse kulu 8 005       

Tipukatla kütuse kulu 2 100       

Hooldus- ja käidukulud: 6 800       

Katlamaja  regulatiivne kapitalikulu 2 750       

Katlamaja  regulatiivne ärikasum 3 270       

Soojuse kulud kokku 22 925  €    

Investeeringujärgne soojuse MWh maksumus: 69  €           

Võrreldav hind

Hetkel soojuse ühiku maksumus gaasikatlaga 94  €           MWh

Ilma toetuseta asenduslahenduse soojuse ühiku maksumus 87  €           MWh

Toetusega 50% asenduslahenduse ühiku maksumus 69  €           MWh

Toetusega 50% Kaugküttega liitumisel ühiku maksumus 77  €           MWh

Projekti (50% toetust) lihtne tasuvusaeg aastates

Gaasikaltamaja asendus toetusel hakkekatlaga 6 aastat

Gaasikatlmaja asendus kaugküttega 13 aastat

Kulude muutus hakkekatlamajast 10 000 €-     aastas

Kulude muutus kaugkütet kasutades 6 800 €-       aastas
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Variant 5. Kortermajade Aasa 3 ja 5 lahkumist kaugküttevõrgust ja asenduslahenduse ehitus või õhus 

asuvate ja maaaluste vanade soojustorustike asendamine maaaluste eelisoleeritud torudega (vt 

joonis 4) .  

Aasa 3 ja Aasa 5 kortermajad asuvad kaugkütte võrgu viimases otsas ja nendeni viib õhus ja maas 

paiknev soojustorustik hinnangulise kao suurusega kokku 153 MWh aastas (vt tabel 4 ja joonis 4), 

aastane keskmine soojustarve kahes majas kokku on 200 MWh. 

Joonis 6. Aasa tn lahendus gaasikateldega  Joonis 7. Aasa tn lahendus kaugküttega 

           

Gaasikütte lahenduse puhul  nende elamute kaugküttevõrgust lahutamisel rajataks sinna 

gaasikatlamajad, kuid soojuse müük jätkuks ikka senise soojusettevõtja poolt Sõmeru alevikus 

kehtiva soojuse hinna alusel. Asenduslahendusel (joonisel 6 kollase ja musta joonega) ehitatakse 

uute eelisoleeritud torudega lõik katlamajast kaevuni 06 pikkusega 80 meetrit maksumusega 20 000 

EUR ja lisaks gaasitorustik olemasolevasse soojustorustiku trassi (joonisel kollase joonega) pikkusega 

250 meetrit maksumusega 20 000 EUR. Lisaks rajatakse kortermajadele gaasikatlamajad 

kogumaksumusega 20 000 EUR. Soojustorustiku kao kokkuhoid on 175 MWh. Gaasiküttelahenduse 

investeering kokku 40 000 EUR, millele lisandub uue soojustorustiku maksumus (20 000 EUR) Põllu 

tänava tarbijate tarbeks kokku 60 000 EUR. 

Kaugküttelahenduse puhul ehitatakse (joonisel 7 musta joonega) uute eelisoleeritud torudega lõik 

katlamajast kaevuni 06 pikkusega 80 meetrit maksumusega 20 000 EUR ja lisaks Põllu tn Aasa tn lõik 

pikkusega 170 meetrit, maksumusega 30 000 EUR ning soojuskaoga vastavalt 15 ja 22 MWh aastas. 

Soojustorustiku kao kokkuhoid on 153 MWh. Kaugküttelahenduse uuendamise investeering kokku 

50 000 EUR. 

Tabel 10. Asenduslahenduste näidikud. 

 

Aasa 3 ja Aasa 5 lahendused

Kaug kütte 

lahendus

Gaasi kütte 

lahendus

Investeering EUR 50000 60000

Tarbimise vähenemine 

kaugküttevõrgust MWh a - 200

Soojuse sääst  MWh a 153 175

Säästu maksumus EUR a 2703 3097

Tasuvusaeg a 18 19

Tasuvusaeg a, toetus 30% 13 -

Tasuvusaeg a, toetus 50% 9 -
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Saadud andmete alusel sisestan muutused (trassikao vähenemine, tarbimise muutus, gaasi kulu 

muutus, varade muutus) Sõmerule hakkekatlamaja rajamise varianti 1 ja saan tulemused, kuidas 

gaasikatlamaja või asenduslahendus mõjutaks kogu kaugküttesüsteemi hinda. 

Mõju hindamiseks on aluseks Variant 1 ehk Sõmerule uue hakkekatlamaja ehituse variandile 

sisestatud uute soojustorude ehituse maksumus, seeläbi lisanduv soojuskadu ja varade väärtus, 

samas ka vähenev soojuskadu vanade soojustorude kasutusest väljumisel.  

Sarnane kulude muutust arvestav  sisend on ka gaasitorustiku ja gaasikatlamaja rajamisel, välja jääb 

vana soojustorustik ja rajamata jääb Põllu ja Aasa vahele uus torustik, soojuse tarbimine 

hakkepuidust toodetuna  väheneb 200 MWh aastas, sest selle asendab maagaasist toodetav soojus. 

Gaasi seadmete soetusel on eeldatud, et neile ei laiene võimalus saada toetust, toetuse mõju seal on 

tingitud sellest, et soojustorustiku uus lõik Katlamaja – kaev 06 on toetatav.  

Samas on MKM välja töötamas kaugküttevõrgust lahutatavatele objektidele toetuse meedet. Seega 

võib ka gaasitorustiku ja gaasikatlamaja rajamine kvalifitseeruda toetuskõlbulikuks, aga kaugküttest 

lahkuvad tarbijad, juhul, kui see ei mõjuta soodsalt allesjäävate tarbijate olukorda, ei tohiks olla 

toetuse saajad. 

Tabel 11. Asenduslahenduste mõju kaugküttesoojuse hinnale. 

 

Nagu selgub on Aasa 3 ja 5 soojustorustiku õgvendus ja uue soojustorustiku rajamine oluliselt 

väiksema (vaid 0,7 kuni 0,15 EUR MWh kohta) mõjuga, kui asenduslahendusena gaasikatla rajamine 

Aasa 3 ja 5 hoonetesse, mille mõju oleks 2,1 kuni 2,5 EUR MWh kohta suurem. Põhiliselt seetõttu, et 

selle tagajärjel väheneb odavama hakkekütuse ja suureneb kallima gaasikütuse  tarbimine koos 

katelde kasutegurite mõjuga  ning gaasitorustiku ja gaasikatlamajade rajamise maksumus on kõrgem, 

kui 200 meetri uue soojustorustiku rajamise maksumus Põllu tänavalt Aasa tänavani. Sellest lähtuvalt 

ei ole vajadust hinnata veel teiste variantide koosmõju, sest gaasikatla asenduslahenduse mõju 

hinnatõusuks säilib. Tabelis on toodud kaugkütte näidikud peale majadeni uue soojustorustiku viimist 

ja gaasikütte lahendusest loobumist (ilma Sõmeru Põhikooli liitumiseta). 

Tabel 12. Sõmeru kaugkütte näidikud peale Aasa 3 ja 5 torustiku uuendamist Põllu tn suunalt. 

 

Variant

Hakke 

katlamajast 

soojus

Aasa 3 ja 5 

toustiku 

õgvendus ja 

uuendamine

Aasa 3 ja 5 

oma 

gaasikatel ja 

gaasitoru

Toetuse 

osakaal

Soojuse hind 

ilma km-ta

Soojuse hind 

ilma km-ta

Soojuse hind 

ilma km-ta

% EUR MWh EUR MWh EUR MWh

0 75,56 76,25 78,01

30 70,09 70,27 72,34

50 66,44 66,29 68,56

Katlamaja kasutegur 85%

Võrgu kasutegur 83%

Kaugküttesüsteemi kasutegur 71%

Soojuse tarbimistihedus, MWh meetri võrgu kohta 1,2

Võrgu kao võimsus, W meetri võrgu kohta 35
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Tabel 13. Kaugkütte näidikud koos liitunud Sõmeru Põhikooliga. 

 

Aasa 3 ja Aasa 5 asenduslahendus maagaasi katlamaja ja gaasitorustiku rajamisel, ei ole 

kaugküttevõrgu seisukohalt otstarbekas, sest selle tulemusena tõuseb kaugküttesoojuse hind 

võrreldes lahendusega, kus Aasa 3 ja Aasa 5 hooneteni tuuakse Põllu tn poolt uus eelisoleeritud 

soojustorustik ja Aasa kortermajad jäävad kaugküttesoojust tarbima. 

Soojustarbe kulude alandamise võimalused. 

Sõmeru valla eelarvele on analüüsitud variantide alusel kasu Variandist 1, mis näeb ette Sõmerule 

uue hakkekatlamaja ehitust ja Sõmeru koolimaja liitmist Sõmeru kaugküttevõrguga, sest siis väheneb 

kulu Lasteaia ja Põhikooli kütmisele eelarvest kõige enam, hinnanguliselt kuni 10 500 EUR aastas. 

Süsinikdioksiidi vähenemine maagaasi kasutuse vähenemisel. 

Hakkepuidu kasutusega Sõmerul väheneb maagaasi kasutus eeldatavalt 80% senisega võrreldes, 

tuues kaasa 317 070 kuupmeetri maagaasi põletamata jätmise, mille käigus jääb atmosfääri 

paiskamata 624 tonni süsinikdioksiidi (allikas 3). 

Tabel 14. Sõmeru kaugkütte heitmete vähenemine. 

 

Sõmeru koolimaja katlamaja üleviimisel hakkeküttele või ühendamisel Sõmeru kaugküttevõrguga 

väheneb maagaasi kasutus eeldatavalt 80% senisega võrreldes, tuues kaasa 38 232 kuupmeetri 

maagaasi põletamata jätmise, mille käigus jääb atmosfääri paiskamata 75 tonni süsinikdioksiidi. 

Katlamaja kasutegur 85%

Võrgu kasutegur 83%

Kaugküttesüsteemi kasutegur 71%

Soojuse tarbimistihedus, MWh meetri võrgu kohta 0,9

Võrgu kao võimsus, W meetri võrgu kohta 35

Sõmerule hakkekatlamaja ehituse järgne heitme vähenemine

Kütus 1: maagaas

Hakkekatlaga asendatud gaasikatla gaasi tarve 317070 m3/a

Säästetud kütus 317070 m3/a

Kokkuhoitud CO2 emissioon:

M C= 0,17025 GgC

B
1
= B*Q

r
*n 11,1831 TJ

Kütteväärtus Q
r
= 35,27 MJ/m³ 48,9861 MJ/kg

Kütuse kogus B= 317 070 m³ 228290 kg

koefitsent n= 1000000

Tihedus ρ= 0,72 kg/m³

Süsiniku eriheide qc 15,3 tC/TJ

Oksüdeerunud süsiniku osa kütuse põlemisel Kc 0,995

Valem M CO 2= Mc*44/12 0,62423 GgCO2

624,233 MgCO2

624,233 tonni CO2/a

624,2 tonni CO2/a

10 
-3

*B
1
*qc*Kc
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Tabel 15. Sõmeru Põhikooli heitmete vähenemine. 

 

Majandusnäitajate selgitus. 

Analüüsitud variantide juures on välja toodud majandusnäitajana vaid  lihtne tasuvusaeg, sest muid 

majandusnäitajaid analüüsib oma tarbeks investor ehk siinsel juhul AS Adven. Selgituseks, et 

Lihtne tasuvusaeg on aeg aastates, mille jooksul tehtud investeering (siinkohal juba toetusega 

summa, aga ilma laenu kuludeta) suudetakse tasa teenida saavutatud säästu aastaste summadega 

ehk mitme aasta jooksul investeering end tagasi teenib. 

Kuna kaugkütte teenus on reguleeritav Konkurentsiameti poolt, siis määrab investeeringu tootluse 

regulatsioon. 

 

  

Sõmeru Põhikooli kaugküttega liitumise järgne heitme vähenemine

Kütus 1: maagaas

Koolimaja liitumisel kokkuhoitud maagaasi kogus 38232 m3/a

Säästetud kütus 38232 m3/a

Kokkuhoitud CO2 emissioon:

M C= 0,02053 GgC

B
1
= B*Q

r
*n 1,34844 TJ

Kütteväärtus Q
r
= 35,27 MJ/m³ 48,9861 MJ/kg

Kütuse kogus B= 38 232,00 m³ 27527 kg

koefitsent n= 1000000

Tihedus ρ= 0,72 kg/m³

Süsiniku eriheide qc 15,3 tC/TJ

Oksüdeerunud süsiniku osa kütuse põlemisel Kc 0,995

Valem M CO 2= Mc*44/12 0,07527 GgCO2

75,2694 MgCO2

75,3 tonni CO2/a

10 
-3

*B
1
*qc*Kc
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Soovituslik tegevuskava. 
Sõmeru vallavalitsusel 

1. Organiseerida Kortermajadele Sõmeru valla eestvedamisel ja toetusel vallamajas või muus 

sobiva saali ja esitlustehnikaga kohas õhtused loengud kortermajade terviklikust 

uuendamisest ja selleks võimaldatud toetustest. 

2. Sõmeru Lasteaias, Noortekeskuses ja Põhikoolis viia läbi soojusväljastusseadmete säästliku 

kasutamise koolitus, seadistada küttegraafik majasiseselt nädalase programmiga öiseks ja 

nädalavahetuseks kokkuhoiuks ning täpsemalt seadistada õhuvahetusüsteem. 

3. Kehtestada Sõmerul kaugküttepiirkond, et tagada tehtud investeeringule muutumatu 

tarbijaskond, mis väldib ootamatud tarbimise vähenemised ja tagab tehtud investeeringule 

tõhusa kasutuse, tagades sellega kõigile kaugkütte tarbijatele vastuvõetava soojuse hinna ja 

puhta keskkonna. 

4. Üle minna kahekomponendilisele soojuse hinnale, et tagada aastaringne stabiilne püsikulu 

katmine vältides kaugkütte tarbijaile külmade talvede puhuks ootamatult suuri väljaminekuid 

ja vaid muutuvkulude osa katmine tegeliku kütuse kasutuse järgi. Lisaks sellele võimaldab see 

saada tasu nendelt tarbijatelt, kes soovivad, et kaugküte oleks lihtsalt muude kütteviiside 

kõrval tagavaraks. 

5. Taotleda toetust Sõmeru Põhikool Liitmiseks kaugküttevõrguga. Sõmeru Põhikooli liitmine 

Sõmeru kaugküttevõrguga võimaldaks kõigile kaugkütte tarbijaile alandada soojuse hinda ja 

näitaks üles Sõmeru valla sotsiaalset vastutust, kuigi Sõmeru Põhikoolile oma hakkekatlamaja 

rajamine annaks vallale aastas 3 800 EUR säästu võrreldes kaugküttega liitumisel, aga ei 

võimaldaks Sõmeru kaugkütte hinda vähendada tasemeni 77 EUR MWh. Kõigile Sõmeru 

kaugküttevõrgu tarbijaile tähendaks see aastas kokku 8 200 EUR võrra väiksemaid kulusid. 

6. Kui liidetakse Sõmeru kaugküttesüsteemiga Sõmeru koolimaja ja selle tarbeks ehitatakse uus 

soojustorustik, siis soovitan jätta ehituse käigus väljavõtte soojustorustikust Sõmeru 

vallamajale, et tulevikus, kui soojuspumba seadmed vajavat uut investeeringut, liituda hoopis 

kaugküttega. 

AS ADVEN Eesti-l 

7. Jätkata vanade soojustorustike uuendamist toetuse kaasabil eelkõige nendel lõikudel, kus on 

kõrge kadu või kõrge avariioht, et tagada kaugkütte varustuskindlus. 

8. Kaasata investeeringutoetust Sõmerule kaasaegse puidu ja/või turbaga töötava katlamaja 

ehitamiseks, mis võimaldab vähendada soojuse ühiku hinda.  

9. Kaasata investeerimistoetust Aasa tn 3 ja 5 kortermajadele uue soojustorustiku rajamiseks. 
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Kasutatud allikad.  

(1) - Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase 

müügimahuga alla 10 000 MWh), Konkurentsiamet 2013 ja Seletuskiri kaugkütteseaduse 

muutmise seaduse eelnõu juurde, MKM 2015. 

(2) – Majandus - ja kommunikatsiooniministri 8. oktoobri 2012. a määrus nr 63 „Hoonete 

energiatõhususe arvutamise metoodika” Lisa 4. 

(3) - Välisõhku eralduva süsinikdioksiidi heitkoguse määramismeetod. Vastu võetud 16.07.2004 

nr 94, RTL 2004, 101, 1625, jõustumine 30.09.2004. 

(4) – www.logstor.com, Logstor calculator -  uute soojustorustike soojuskadude hindamiseks. 

(5) – vanade soojatorude soojuskao andmed võetud Majandusministri määrusest 25. märtsist 

1994. a. nr 16 “Soojusallikatest väljastatava soojusenergia hulga arvutamise ja hinna 

kalkulatsioonide koostamise juhend” tabel 1. 

(6) – www.maa-amet.ee, x-gis platvorm vahemaade määramiseks kaartidel, soojustrasside 

pikkuste hindamiseks. 
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Sõmeru valla Uhtna aleviku kaugkütte võrgupiirkonna 

soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026. 

 

 

 

 

Kinnitanud 8 taseme volitatud soojusenergeetika inseneri kutse omanik 

 

 

Aare Vabamägi 

2015  
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Kokkuvõte. 

Uhtnas on kaugküttega liitumine soojusvõrgu lähedal asuvatele kortermajadele võimalus saada osa 

mugavast, taskukohasest ja varustuskindlast soojusvarustusest. Liitumise tagajärjel muutuks 

kaugküttesoojus kõigile süsteemiga liitunuile soodsamaks ja kortermajades elamistingimuse 

kaasaegsemaks. 

Asenduslahenduste arendamine ei annaks soodsamat soojust, kui kaugküttega toetusi kasutades 

liitudes ja Uhtnas ongi ainus võimalus kogu asulale soodsama kaugküttesoojuse hinna saamiseks 

kortermajadel kaugküttega taasliituda. 

Valla eelarvele tuleks kortermajade liitumine samuti kasuks, sest liitunud tarbijad võtaksid osa 

kaugkütte püsikulude katmisest ja see vähendaks soojuse hinda ja seeläbi kogukulu valla eelarves. 

Sõmeru vald võiks kaaluda senise soojustorustiku uuendamisel lisaks toetuse kaasamisele 

soojusettevõtja poolt ka eelarveliste vahenditega panustamist, et vähendada soojusvõrgu 

investeeringust tingitud soojuse hinna tõusu elanikkonnale 2020 aastal. 
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Uhtna kaugkütte võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüs. 

 

Piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk. 

 

Parim iseloomustus Sõmeru valla ja Uhtna kohta on toodud hiljuti valminud arengukavas 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/8201/5009/Arengukava%202025%20kinnitatud%20volikogus%2005.08.2015%20m32.pdf#  

Soojusmajanduse valdkonnas on eesmärgid järgmised 

 Sõmeru vallal sh Uhtna asulal on kehtiv soojamajanduse arengukava; 

 Elanikkond on teadlik, et küttekolded tuleb viia vastavusse tuleohutusnõuetega; 

 Uhtna , Sõmeru ja Näpi katlamajad kasutavad kütteks paralleelselt gaasile ka  kohalikku kütet 

(nt. hakkepuitu); 

 Uhtna, Ubja ja Vaeküla korterelamute küttelahendused on kaasajastatud ja nõuetele 

vastavad; 

 Korteriühistud  on  teadlikud,  et  hoonete soojustamine ning  korrastatud ja  kaasajastatud 

soojussõlmed on energiasäästlikud; 

 Soojakadude vähendamiseks on välja vahetatud olemasolevad vanad keskküttetrassid; 

Soojusmajanduse juhtimine KOV tasandilt. 

 

Uhtnas on kaugkütte võrgupiirkonnas katlamaja ja soojusvõrk erastatud. Soojusvarustusega tegeleb 

SW Energia OÜ. Kaugküttevõrk rajati Uhtnasse  1980-ndatel aastatel, kui arenes tormiliselt 

põllumajandus ja seda toetav tööstus ning hoogsalt rajati vastavalt ka elamispinda. Tollal rajatud 

suuremastaabiline kaugküttevõrk on tänaseks kokku kuivanud, kuid on lootust, et uue hakkekatlamaja 

lähedal asuvad kortermajade leiavad taas tee mugava ja varustuskindla kaugküttevõrguga liitumiseks. 

Tänaseks on Sõmeru vallal soov Uhtnas arendada soojusmajandust koostöös soojusettevõttega. 

  

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/8201/5009/Arengukava%202025%20kinnitatud%20volikogus%2005.08.2015%20m32.pdf
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Katlamaja, kaugküttevõrgu ja soojussõlmede tehniline seisund. 

Uhtnas tegeleb kaugküttesoojuse tootmise ja edastamisega SW Energia OÜ, kes omandas katlamaja 

Fortum Termest AS-lt suvel 2010. Soojusenergia ostumüügileping vallaga kehtib kuni oktoobrini 

2020.  

Alates detsember 2013 on kasutusel renoveeritud hakkekatlamaja. Katlamajja on üles seatud katel 

Kalvis võimsusega 720 kW kütuseks puiduhake ja varuks katel Högfors võimsusega 600 kW kütuseks 

põlevkiviõli. 

Renoveeritud katlamaja seadmestik on uus, heas tehnilise seisukorras on ka reservõlikatel koos 

põletiga.  

Renoveeritud katlamaja võimsus on rohkem kui piisav ka kortermajade taasliitmiseks 

kaugküttesüsteemiga. 

Foto uuest Uhtna hakkekatlamajast. 

 

2015 aastal tarbisid kaugküttesoojust ainult Sõmeru valla hooned, millel on korrastatud 

automaatikaga varustatud avatud soojussõlmed. 

Tabel 1. Uhtna kaugkütte näidikud 2015 aastal. 

 

Uhtna hakkekatlamajast lähtuvad soojustorud on esmase ehituse aegsed, aastatest 1970 - 1980,  

betoonkünades terastorud isoleeritud klaasvilla ja ruberoidiga, sulgventiilid isoleeritud. Torude täpne 

läbimõõt lõikude kaupa ei ole teada, trasside asukoht on välja kujunenud vastavalt kaugkütte 

tarbijate tekkele erinevatel aegadel. Arvestuslik soojuskadu olemasoleval ja kasutuses oleval 

soojustorustikul on keskmiselt 114 MWh aastas, mis teeb soojuskao võimsuseks 44 W torustiku 

meetri kohta, mis on suhteliselt hea näitaja. Soojustorudest olulisis soojuskandja lekkeid ei ole. 

Uhtna kaugkütte võrgupiirkonna näidikud Aastal 2015
Katlamaja kasutegur 84%
Võrgu kasutegur 85%
Kaugküttesüsteemi kasutegur 71%
Soojuse tarbimistihedus, MWh m võrgule 1,4
Võrgu kao võimsus, W meetri võrgu kohta 44
Võrgu pikkus, m 478
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Joonis 1. Uhtna kaugküttevõrgu skeem. 

 
Maa-amet, x-gis. 
 
Rohelise joonega on märgitud kasutusesolev kaugküttetorustik pikkusega 478 meetrit. Asendatud on 

ainult trassilõik katlamajast esimesse jaotuskaevu ca 20 m. Samad trassid on vaja toetuste võimalusel 

uuendada, et tagada nende optimaalne pikkus, läbimõõt ja soojuskadu ning seeläbi varustuskindlus 

järgmisteks aastakümneteks. Soojustrasside uuendamisel on otstarbekas trasside asukoht valida 

võimalikult lühimana tarbijate ja katlamaja vahel. 

Soojustarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord ja perspektiivsed soojuskoormused. 

Kaugkütte soojust tarbis 2015 aastal Uhtna Põhikool, kooli sööklahoone, Uhtna hooldekodu ja Uhtna 

lasteaed. Lasteaia hoone tehnosüsteeme uuendati terviklikult 2015, Kooli hooned ja Hooldekodu 

välispiirded on terviklikult kaasaegselt soojustamata.  

Tabel 2. Soojustarbimine Uhtnas.    Uhtna koolimaja 

  

Tarbijad 2012 2013 2014

Müük: MWh MWh MWh

Uhtna Põhikool 307   284   275   

Sõmeru Lasteaed 

"Pääsusilm"
135   121   117   

Uhtna Hooldekodu 148   145   133   

Uhtna Põhikooli 

Söökla
104   96   89   

Kokku: 694 646 614

Tootmine:

Kokku: 792 769 735

Puit                 -     67   675   

Õli 792   702   60   

Trassikadu 98 123 121

 Trassikadu % 12% 16% 16%
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Võimalikud uued tarbijad. 

Uhtnas on juba varem kasutusel olnud suuremahuline kaugküte, vana katlamaja asub kunagi 

kavandatud tööstusalal, aga majandite lagunemise ajal 1990 lõpuaastail osutus kaugküttevõrk liialt 

ebaefektiivseks ja tarbijad lahkusid kaugküttesüsteemist. Kortermajad, mis asuvad uue 

hakkekatlamaja vahetus läheduses on kaootiliselt korterite kaupa leidnud küttelahendused, mis ei 

ole kohati ohutud, ei taga mugavust ja pole ka taskukohased (nt otsene elekterküte). Kortermajades 

on lahendused, mis sisaldavad soojuspumpa, pliiti, kaminat, ahju ja elektriradiaatorit erinevates 

kombinatsioonides. Ohutuks ei saa pidada ventilatsioonikorstnatesse ehitatud suitsulõõre ja enamus 

elanikke on seda endale teadvustanud ja otsivad lahendusi. 

Soojuse hind ja tarbijate maksevõime. 

Arvestuslikult on tänased kasutatavate küttelahenduste hinnad vahemikus 60 – 120 EUR MWh ja 

sellise hinnaga ei ole tagatud mugavus ja piisav temperatuur korterites. 

8. oktoobril 2015 toimus kava koostaja, Sõmeru valla esindaja, SW Energia esindaja  ja 

korteriomanikega Uhtna lasteaia saalis koosolek ja arutelu soojusmajanduse kavandamisest ja 

kortermajade liitumisest kaugküttega. Kohale oli tulnud üle 20 korteri omaniku ja arutelu käigus leidis 

toetust soov hakata tarbima varustuskindlust ja mugavust pakkuvat kaugküttesoojust. Protsess, mis 

algas peab päädima korteriühistute otsusega ja lepinguga soojusettevõtjaga, et kortermajades 

valmivad vesikeskküttesüsteemid ja samaks ajaks valmib soojustorustik kaugkütte poolelt majani.  

Arvutused näitavad, et 5. kortermaja liitumisel kaugküttevõrguga suureneks tänane tarbimine 

kahekordseks. 

Tabel 3. Uhtna võimalikud kaugküttevõrguga liitujad. 

 

Kuna kortermajadele on võimaldatud tervikliku uuendamise toetust, siis on tuleviku arengu 

variantides ühena arvestatud ka kortermajade tervikliku uuendamise tagajärjel toimuvat soojustarbe 

vähenemist (vt tabelis tulpa Vajadus kütteks soojustatuna). 

Fotod liituvatest kortermajadest. 

     

Uhtna kaugküttega 

taasliituv kortermaja

Suletud 

netopind

Köetav 

pind Eritarve 

Vajadus 

kütteks 

täna

Eritarve 

soojusta 

tuna

Vajadus 

kütteks 

soojusta 

tuna

aadress m² m² kWh m² a MWh a kWh m² a MWh a

Silla tn 2 1625 1138 120 137 70 80

Silla tn 4 1645,5 1152 120 138 70 81

Silla tn 6 1652 1156 120 139 70 81

Nooruse 9 1258 880,6 120 106 70 62

Laulukaare 1 1635 1145 120 137 70 80

Kokku 7815,5 5471 600 657 350 383
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Soojusvarustuse arengu võimalused. 

Kaugkütte soojustrasside rajamine ja uuendamine. 

Pakutud rajatavate soojustrasside skeem on lisatud joonistel sinise joonega ja Silla tn kortermajade 

liitumisel rajatavate trasside kogupikkuseks pakun kuni 220 meetrit (mõõdetud Maa-ameti x-gis 

rakendusega, allikas 2) maksumusega 55 000 EUR, toetuse võimalusel 27 500 EUR. 

Joonis 2. Silla tn kortermajade soojustrassi skeem.

 

Laulukaare 1 ja Nooruse 9 kortermajade liitumiseks on vaja rajada hinnanguliselt 80 meetrit 

soojustrassi maksumusega 20 000 EUR, toetusega 10 000 EUR.  

Joonis 3. Laulukaare ja Nooruse tn kortermajade soojustrassi skeem. 

 

Nimetatud toetusega investeeringud võtan aluseks ka soojuse hindade leidmisel peale kortermajade 

liitumist. 
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Uute tarbijate ühendamine kaugküttevõrku. 

Uute tarbijatena on ainuvõimalikud Silla tn kortermajad (3 tk) ja Nooruse ning Laulukaare tn 

kortermajad (2 tk), sellega kaasneks kaugkütte soojuse tarbimise kasv kuni 650 MWh (vt tabel 3). 

Ülejäänud hooneid lähiajal kaugküttesoojuse uute tarbijatena ei vaatle. 

Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus. 

Majanduslik kasu väljendub soodsaimas soojuse hinnas elanikele ja kohaliku valla eelarvele. 

Arvestuste aluseks on kasutatud detailsed kulukomponente soojatootja raamatupidamisest, mida 

loetakse konfidentsiaalseks ja siinkohal neid ei avaldata. Kõik arvestused on tehtud koos 

soojatootjaga ja kooskõlastatult ning soojuskadude leidmisel on kasutatud allika 1 abi. 

Pakun võrdlemiseks 4 erinevat arenguvarianti võrreldavana tänase seisuga (variant 1).  

Variant 2 kajastab olukorda piltlikult aastal 2016, kus 5 kortermaja on kaugküttega liitunud (ehitanud 

välja majasisese vesikeskküttesüsteemi), aga ei ole end terviklikult soojustanud. 

Variant 3 kajastab olukorda, kus liitujaid ei ole, tarbijateks endiselt vaid valla hooned ja olemaolevad 

soojusvõrk on toetusega uuendatud 2020. aastal. 

Variant 4 kajastab olukorda, kus  liitunud on 5 kortermaja ja uuendatud on olemasolev kaugküttevõrk 

aastal 2020. 

Variant 5 kajastab olukorda, kus liitunud on 5 kortermaja, majad on end terviklikult uuendanud ning 

uuendatud on ka kaugküttevõrk aastal 2020. 

Tabel 4. Arenguvariantide koondnäitajad. 

 

Parima soojuse hinna ühikuna annab variant 2, kõige väiksema aastase kulu kortermajadele soojuse 

tarbimisel aga variant 5, sest majade soojustarve on väike peale terviklikku uuendamist ja vaatamata 

soojuse kõrgemale hinnale on aastane kogukulu väiksem kui variant 2 puhul. 

Variant 1 2 3 4 5

Uhtna kaugkütte võrgupiirkonna näidikud

Aastal 2015

Peale korter 

majade 

liitumist 2016.

Vaid peale 

tänase 

torustiku 

uuendamist 

2020. aastal

Peale korter 

majade 

liitumist ja 

tänase 

torustiku 

uuendamist 

2020. aastal

Peale korter 

majade 

liitumist ja 

soojustamist 

ja tänaste 

torustike 

uuendamist 

2020. aastal
Katlamaja kasutegur 84% 84% 84% 84% 84%
Võrgu kasutegur 85% 89% 91% 93% 91%
Kaugküttesüsteemi kasutegur 71% 75% 76% 78% 76%
Soojuse tarbimistihedus, MWh m võrgule 1,4 1,7 1,4 1,7 1,3
Võrgu kao võimsus, W meetri võrgu kohta 44 37 25 25 25
Võrgu pikkus, m 478 778 478 778 778
Primaarenergia tarve, MWh 911 1741 852 1682 1356
Toodang, MWh 765 1462 716 1413 1139
Trassikadu, MWh 114 155 65 105 105
Tarbimine, MWh 651 1308 651 1308 1034
Soojuse hind, EUR MWh 87,2 66,6 96,3 70,1 80,2
Soojuse hind, EUR MWh, km-ta 72,7 55,5 80,3 58,4 66,8
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Graafik 1. Soojuse hinnad variantide kaupa. 

 

Tabel 5. Soojuse hinna muutumine variant 2. ja 4. realiseerumisel.

 

Tabel 6. Soojuse hinna muutumine variant 5. realiseerumisel. 
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Aastal 2020 toimuv hinna kallinemine on tingitud olemaoleva soojusvõrgu uuendamisest toetusega. 

Asenduslahendustest. 

Asenduslahenduste ehitamist ei ole antud töös kaalutud, sest see tekitaks teoreetilise võimaluse, et 

kaugküttele hädavajalik tarbimise kasv asendataks teise soojusallikaga, mis oleks kõigile võimalikele 

kaugkütte tarbijatele kahjulik. 

Asenduslahenduse soojuse hind ei oleks soodsam, kui variandid 2 ja 4 (sellekohased arvutused on 

tehtud erinevate kortermajadele asenduslahenduse nt Näpi (soojuspump või pelletikatel) leidmisel ja 

nende hinnad kõigi kulukomponentide ja koos 50% toetusega on vahemikus 75 – 85 EUR MWh ning 

lisakorstnate ilmumine Uhtna asulasse halvendaks väikeasula õhu kvaliteeti veelgi.  

Soojuspumpade tarbeks jääb vajaka vabadest pindadest küttekontuuride rajamiseks ning 

soojustamata kortermajadele ei ole otstarbeks soojuspumbakütet rajada. 

Asenduslahenduse rajamise kogukulu tuleks katta kortermajadel, sest soojuse tootjal ja Sõmeru vallal 

selleks mingit motivatsiooni ei ole.  

Kuna asenduslahendus ei ole põhjendatud, siis selleks ka teotuse saamine ei ole põhjendatud ja 

seetõttu on asenduslahenduse rajamine ning saadav soojuse hind võimalikust kaugküttesoojuse 

hinnast kallim.
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Soovituslik tegevuskava. 

 

Jätkata uuendatud hakkekatlamajaga toodetud kaugküttesoojuse tarbimist, mitte arendada 

asenduslahendusi kaugküttele. 

Taasliituda soojustorustiku rajamise toetuse abil esimesel võimalusel Silla tn 2, 4 ja 6 ning Nooruse 9 

ja Laulukaare 1 kortermajadel kaugküttevõrguga, et saavutada mastaabiefektist tingitud soojuse 

hinna langus kõigile kaugkütte soojustarbijatele. 

Teavitada Sõmeru valla kaasabil kortermajade elanikke toetusmeetmetest kortermajade ja 

tehnosüsteemide uuendamiseks, korraldades selleks veelkord teabekoosolekuid kohapeal. 

Uuendada olemaolev soojustorustik võimalikult väikese investeeringu kuluga ja toetuse kaasabil 

enne toetuste perioodi lõppu, et vähendada survet soojuse hinnale ja suurendada varustuskindlust 

järgnevateks aastakümneteks. Kaaluda võimalust kaasata Sõmeru valla hooneteni viivate 

soojustorude uuendamiseks eelarvelisi vahendeid, et leevendada soojuse hinna tõusu kortermajades. 

Viia läbi Lasteaia, Hooldekodu ja Uhtna Põhikooli töötajatele, õpilastele ja elanikele teabetunnid 

soojuse väljastuse seadmete regulaatorite kasutamisest.  

Seadistada valla hoonete küttegraafikud hoonesiseselt nädalase programmiga öiseks ja 

nädalavahetuseks kütte kokkuhoiuks ning täpsemalt seadistada õhuvahetusüsteem, et kaoks vajadus 

akende avamiseks kontrollimatuks õhuvahetuseks ja temperatuuri reguleerimiseks. 

 

Kasutatud allikad. 

(7) – www.logstor.com, Logstor calculator -  uute soojustorustike soojuskadude hindamiseks. 

(8) – www.maa-amet.ee, x-gis platvorm vahemaade määramiseks kaartidel, soojustrasside 

pikkuste hindamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logstor.com/
http://www.maa-amet.ee/
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Sõmeru valla Näpi aleviku kaugkütte võrgupiirkonna 

soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026. 

 

 

 

 

Kinnitanud 8 taseme volitatud soojusenergeetika inseneri kutse omanik 

 

Aare Vabamägi  

2015  
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Kokkuvõte. 

 

Näpil on valiku koht, kas uuendada kaugküttesoojuse tootmise ja edastamise seadmed või loobuda 

kaugküttest ja terviklikult uuendada hooned ning minna üle lokaalküttele. 

Kui maagaasi hind püsib tasemel 40 EUR MWh primaarenergiana, siis on tänase tarbimise (820 

MWh) juures võimalik säilitada kehtestatud piirhinda vaid maagaasi kasutavas katlamajas. 

Kui maagaasi hind tõuseb 50 EUR MWh primaarenergiana, siis oleks tänase tarbimise (820 MWh) 

juures võimalik saada hakkekatlast odavamalt soojust. 

Kuna maagaasi hinna muutus on etteaimamatu, siis ei ole ka hakkekatlale investeeringuks otsest 

survet, sest soojuse hinna muutus ei ole märkimisväärne. 

Hoonete terviklik uuendamine energiatarbe vähendamiseks on esmase tähtsusega aga tarbijate 

maksekoormus on peale hoonete terviklikku uuendamist sarnane uuendamata hoonete energiakulude 

maksumusega, seetõttu ollakse väga tundlik soojuse hinna kasvu suhtes.  

Samas puudub peale terviklikku uuendamist kortermajadel üldjuhul veel lisaks võimekus arendada 

lokaalkütte lahendusi, kuigi koos toetusega on pelletisoojuse ja maakütte hind lähedased vähenenud 

mahuga aga toetusega rajatud hakkesoojuse hinnale.  

Nagu arvestus näitab on kaugkütte jätkumisel sama tarbimismahuga uuest hakke- ja gaasikatlamajast 

soojuse hind koos toetusega katlamaja ehituseks (64 EUR MWh) sarnane vaid gaasikütte soojuse 

hinnale (67 EUR MWh). See annab alust kaaluda investeeringu tegemist hakkekatla paigaldamiseks ja 

kaugkütte jätkamist. Põhiline tegur, mis ei tekita investeerimiskindlust, on tarbimise võimalik 

vähenemine. 

Hindan riskina asjaolu, et kui Vaeküla kool praeguses koolireformi käigus taas asukohta muudab või 

mõni tootmishoone veel tarbimisest loobub, siis on probleemne ka kogu kaugkütte jätkamine Näpil, 

sest allesjäävad kaks paari kortermaju asuvad katlamajast eri suundades ja suhteliselt kaugel ning 

püsikulud kergitavad soojuse hinda, eriti kui enne seda olukorda on tehtud investeering kas katla 

paigalduseks või soojustorutiku uuendamiseks. 

Kui tarbijaid vähemaks jääb, siis muutub vaid kortermajade tarbimisel soojuse hind kõrgemaks ja 

tekib huvi välja ehitada asenduslahendused soojusvarustuseks. 

Näpil on vaja enne suuremahulist investeeringut katlamajja teha tarbijate, soojatootja ja valla ühine 

koosolek ja arutada läbi võimalikud arengud. Koosoleku tulemusel peaksid kõik tarbijad kinnitama, et 

ei kavatse lähimal kümnel aastal lokaalkütte lahendusi arendada. Kui kortermajad end terviklikult 

uuendavad, siis sellest kavatsusest on vaja teavitada ka soojustootjat, sest selle alusel saab kavandada 

sobiva võimsuse ja maksumusega seadmete paigaldamist. See tagaks Näpil kaugkütte minimaalse 

tarbimise ja vastuvõetava kaugkütte hinna ning Sõmeru vallal ei oleks muret elanikkonna toimetuleku 

ja eluasemete turvalisuse pärast.  
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Näpi kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava. 

Piirkonna iseloomustus. 

Näpi asub Lääne-Virumaal, Sõmeru vallas, Rakvere – Sõmeru mnt 4 kilomeetril. Tegemist on 

väikeasulaga, mille ümbruses on Rakvere linn ja kohapeal endine Rakvere KEK mille baasilt on välja 

arenenud mitmed metalli, ehitus ja puidutöötlemise ettevõtted. Tööhõive tagab Näpi betoontoodete ja 

puidutoodete ettevõtete nõudlus, lisaks on lähedal Rakvere Lihakombinaat ja Rakvere linnas ja 

Sõmerul asuvad ettevõtted. Parima ülevaate asula arengute kavast annab Sõmeru valla arengukava 

(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/8201/5009/Arengukava%202025%20kinnitatud%20volikogu

s%2005.08.2015%20m32.pdf#). 

Sõmeru vallal on soov koostöös soojuse tootjaga leida arenguvariandid Näpi kaugkütte jätkamiseks. 

Korter- ja väikeelamud on Näpile tekkinud vastavalt piirkonna ettevõtluse arenemisega, koos 

tootmisettevõtetega ehitati ka elamispindu. 

Ettevõtlus on arenenud tormiliselt nn nõukogude ajal, kui moodustai kolhooside ehituskontorid ja 

nende eestvedamisel arendati erinevaid tootmisüksusi. Sellest ajast on pärit ka valdav enamus Näpi 

katlamaja ümbruses asuvaid tootmishooneid. 

Paljudes neist toimub ka täna ettevõtlus, aga põhiosa hooneist ei tarbi enam kaugküttesoojust nagu siis 

kui katlamaja rajati. 

Kaugküttekatlamaja (kaardil keskel korstnaga tööstushoones) ja soojustorustikku haldab AS Rakvere 

Soojus. 4 kortermaja (kaardil 2 vasakul ja 2 paremal servades, paralleelselt) haldab 3 korteriühistut, 

lisaks varustatakse kaugküttesoojusega nõudluse korral tootmishooneid ja endist Rakvere KEK 

kontorihoonet, kus tänaseks asub Vaeküla kool (kaardil risti kujuline hoone vasakpoolsete 

kortermajade kõrval). Soojuse tootmiseks kasutatakse maagaasi, võimsust on katlamajas piisavalt. 

Tarbijate asukohad ja soojustorude paiknemine. 

(allikas 4) 

Andmed kaugkütte osas ja teavet kohapealsest olukorrast andsid AS Rakvere Soojus juhataja Aare 

Kongi ja juhatuse liige Piret Vares, soojustrasside meister Rein Semmel ning KÜ Näpi Pärnad 

korteriomanik. AS Rakvere Soojus poolt edastatud andmed on loetud konfidentsiaalseks ja neid 

kasutatakse töö käigus alusandmetena tulemuste saamiseks.   

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/8201/5009/Arengukava%202025%20kinnitatud%20volikogus%2005.08.2015%20m32.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/8201/5009/Arengukava%202025%20kinnitatud%20volikogus%2005.08.2015%20m32.pdf
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Katlamaja, kaugküttevõrgu ja soojussõlmede tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad.  

Katlamaja. 

Paigaldatud on kaks heas korras täisautomaatset gaasikatelt (1,0 ja 0,5 MW) ja katlamaja töötab 

mehitamata. Vajadusel on Rakveres olemas operaator, kes häire korral rikke kõrvaldab. 

Fotod Näpi täisautomaatsest gaasikatlamajast (1,0 ja 0,5 MW katlad.) 

  

Katlamaja töötab tõhusalt, kasutegur on 93% lähedal, CO2 heide 165 tonni aastas.  

Soojustorustik. 
 

Soojustorustiku üldpikkus 2015 aastal on 550 meetrit, sellest on eelisoleeritud torudest 120 meetrit 

(Foto, kaardil kollase joonega).  

 

Soojustorudest soojuskandja lekkeid ei täheldata, trassid on 430 meetri ulatuses ehitusaegses 

seisundis, isoleeritud klaasvilla ja ruberoidiga. Torud asuvad kuivades kanalites, ventiilid on 

töökorras, osaliselt kaasaegsed. 

Tabel 1. Soojustorustike kadu 2015. 

Vanad torud, läbimõõt Pikkus 

Kadu 

torustiku 

meetrile 

Kao 

võimsus 

torustikus 

Kadu 

kütte 

perioodil 

Ø mm m W/m W MWh 

Ø 159 120 109 13080 61 

Ø 108 80 88 7056 33 

Ø 76 50 74 3700 17 

Ø 57 175 65 11375 53 

Kokku 425     165 

Eelisoleeritud torud. 120 35  4200  20 

Kokku 545     185 
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Soojustarbijad. 

Kaugkütet tarbib 2015. aastal kokku 7 tarbijat, 4 kolmekorruselist kortermaja, endine KEK 
kontorihoone, mis on  kohaldatud koolimajaks (Vaeküla kool), katlamaja olmekorpus ja tootmishoone. 

Suveperioodil soojuse tootmist ei toimu. 

Kontorihoone, mis on kasutusel koolimajana ei ole kaasaegselt soojustatud, kuid on suhteliselt uus 
hoone ning küttesüsteem on küttekeha tasandil reguleeritav termoregulaatorventiilidega. Kui kauaks 

kool sellesse hoonesse jääb on pikas ajavaates teadmata. 

Kortermajad on  ehitatud 1968-70–ndail. Üks kortermaja* on terviklikult uuendatud, rajamata on vaid 

soojustagastusega õhuvahetussüsteem.  

Graafik 1. Kortermajade erisoojustarve köetavale pinnale.

 

Soojussõlmed on segamisventiiliga ja soojusmõõtjatega ilma soojusvahetiteta, seega küttevesi 

pumbatakse majade küttesüsteemi otse katlast. Sooja tarbevett valmistavad tarbijad ise elektriga. 

Hoonesisesed küttesüsteemid on ühe ja kahetorusüsteemid, termoregulaatoriga küttekeha tasandil 

reguleerimise võimalus on ühes kortermajas* ja kontorihoones mis on koolimajana kasutuses. 

Fotod kortermajadest.  

    

Kolme kortermaja osas ei ole lisasoojustust välispiiretele paigaldatud, vähemalt ühel neist kolmest 

kortermajast** on pööning soojustatud. 
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Tabel 2. Soojustarve Näpi kaugküttepiirkonnas. 

Tarbija 

Keskmine 

tarbimine 

2012 - 

2014 

Aadress MWh 

KEK Invest AS, KEKi tee 7 85 

KEK Invest AS, Näpi tee 10 154 

KÜ Kivimaja, Näpi tee 2 120 

KÜ Näpi Pähkel, Näpi tee 16** 131 

KÜ Näpi Pähkel, Näpi tee 18 152 

KÜ Näpi Pärnad, Näpi tee 6* 76 

Top Marine OÜ, KeK-i tee 9 106 

Kokku 823 

Edasistes arvutustes prognoosin soojustarbeks seniste tarbijatega jätkamisel 820 MWh aastas ja 2015. 

aastal on Näpi kaugkütte võrgupiirkonnad põhilised näidikud järgmised. 

Tabel 3. Kaugkütte põhinäidikud 2015. 

Katlamaja kasutegur 93% 

Võrgu kasutegur   82% 

Kaugküttesüsteemi kasutegur 76% 

Soojuse tarbimistihedus, MWh/m 1,5 

Soojustorustiku kao võimsus, W/m 72 

 

Soojuse hind ja tarbijate maksevõime. 

Soojuse hind 2015 aastal on 66,83 EUR MWh (80,20 EUR MWh km-ga) kehtestatud piirhinnana 
Konkurentsiameti poolt. Konkurentsiamet on ka avaldanud arvamust, et väikestes 

kaugküttepiirkondades (müügimaht alla 3 000 MWh aastas) on kaalutud keskmine soojuse hind 73 
EUR MWh (käibemaksuta) ja MKMi hinnangul on mõistlik kaugkütte hind kuni 75 EUR MWh (90 

EUR km-ga), seda ületades on üldjuhul MKM hinnangul (allikas 1) majanduslikult mõistlikum 

rakendada alternatiivseid lokaalkütteallikaid (maasoojuspump, pelletiküte) ning tuleks kindlasti enne 

uute investeeringute tegemist analüüsida piirkonna jätkusuutlikust ja alternatiivseid küttelahendusi.  

Näpil 2015 aastal kehtestatud piirhinda võib pidada maagaasiga töötava katlamaja puhul suhteliselt 
normaalseks arvestades, et maagaasi hind on viimastel aastatel tunduvalt vähenenud, maagaasi 

puuduseks ongi eelkõige hinna kiired kõikumised ja selle varustatuse poliitiline risk. 

Näpi kaugkütte varadesse ei ole veel tehtud suuremahulisi investeeringuid (kogu soojustorustik, uued 

katelseadmed), mis kajastuksid soojuse hinnas.  

Hakkpuitu põletava katlamaja rajamine peaks andma võimaluse soojuse hinda lõpptarbijatele alandada 
või stabiilsemana hoida ning välistada poliitilisi riske. Kasuks tuleb, kui kaugküttevõrguga liitub veel 

tarbijaid. On ka teada, et kui tarbitava soojuse hulka oluliselt vähendada, siis selle ühiku hind tõuseb, 

sest püsikulude osakaal ühele soojuse ühikule kasvab. 
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Soojusvarustuse arengu võimalused. 

Kortermajade lahkumine kaugküttesüstemist tänase soojuse hinna juures ei ole reaalne, sest minu 
hinnangul puudub majadel endil läbi korteriühistu võimekus kaugküttega samaväärse 

asenduslahenduse rajamiseks. Halvimaks võib osutuda areng, kus kaugküttele asenduslahenduseks on 
korteripõhine kaootiline isetegevus (õhksoojuspumbad, elekterküte ja ahjud, pliidid, kaminad 

küsitavate suitsugaaside kanalitega). 

Sõmeru vallavalitsus sellist arengut ei soosi, sest eelnevad kogemused teistes asulates on  näidanud, et 

kaugkütte asenduslahendused on viinud kontrollimatu korteripõhise ja ebaseadusliku, kohati ohtliku 

isetegevuseni küttesüsteemide rajamisel. 

Vallapoolne nägemus on pigem, et kaugküte kui üks terviklik soojusvarustuse süsteem Näpil säilib ja 

tagab ka sotsiaalse vastutuse ja ohutuse elanike kodude soojusega varustusel.  

KEK kontori puhul on tegemist büroohoonega, millele ilmselt leitakse kasutust ka koolimaja 

lahkumisel, seetõttu ei prognoosi, et ta lahkub kaugkütte tarbimisest, aga ühe arenguvariandina kaalun 

seda, et näha millist mõju see hoone tarbijana kogu kaugküttesüsteemi osas omab. 

  

Tootmishooned on kaugkütte seisukohalt kõige kiiremaid tarbimise muutusi võimaldavad hooned. Kui 
äris midagi muutub, siis tarbimine võib kahaneda väga lühikese aja jooksul. Kortermajade ja 

kontorihoone puhul on tarbimise suur muutus vähemalt pool aastat ette teatatav. 

Uute tarbijate ühendamine kaugküttevõrku. 

 

Kaugküttevõrku on võimalik ühendada mitmed tootmishooned, mis asuvad katlamaja läheduses. 

Liitumiseks pole soovi avaldatud, viimasel aastal on hoopis lahkunud üks toomishoone. 

Kavas vaadeldakse järgnevaid arenguid. 

1. Katlamaja üleviimine hakkepuidu ja turba kütusele. 

2. Soojustorustiku terviklik uuendamine. 

3. Soojustarbe vähenemine 100 MWh (nt Vaeküla kool lahkub kaugküttesüsteemist, 

Kortermajad uuendavad end terviklikult, mõni tootmishoone lahkub küttest) 

4. Kortermajade asenduslahendused. 
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1. Katlamaja üleviimine hakkepuidu ja turba kütusele. 

 

Näpi katlamaja on aastaid tagasi juba kord töötanud hakkepuiduga. Gaasi odavnemisel ja tarbijate 

vähenemisel viidi katlamaja gaasiküttele, mis andis kokkuhoiu tööjõukuludes.  

Tänastest tarbijatest lähtuva aastase tarbimise mahu 820 MWh ja aastase soojustorustiku kao 185 

MWh puhul hindan hakkekatla võimsuseks 400 kW. Tipukoormuse ja varustuskindluse tagamiseks 

jääks alles 0,5 MW-se võimsusega täisautomaatne gaasikatel. 

Viimasel ajal SA KIK toetusega rajatud sarnase võimsusega hakkekatlamajade ühikmaksumus on 

491 000 EUR MW, seega eeldatav katlamaja ehituse maksumus on pea 200 000 EUR. 

Soojuse hinnas säilivad senise gaasikatla ja soojustorustiku varade väärtused, 80% väheneb maagaasi 

kulu, hakkekütuse primaarenergia hind on 15 EUR MWh ja kasutegur hakkekatlal 85%. Hakkekatla 

opereerimise kulu kasvab (vajab rohkem elektrit ja hooldust).  

Tabel 4. Soojuse hind Näpile hakkekatla paigaldamisel (tarbimine 820 ja soojuskadu 185 MWh). 

  

Hakkekatla amortiseerimise aeg on 20 aastat, põhjendatud tulukuse määr 6,5%. 

Tabel 5. Kaugkütte põhinäidikud peale hakkakatla paigaldust. 

Katlamaja kasutegur 85% 

Võrgu kasutegur   82% 

Kaugküttesüsteemi kasutegur 69% 

Soojuse tarbimistihedus, MWh/m 1,5 

Soojustorustiku kao võimsus, W/m 72 

  

Soojuse hinna komponendid

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Kütus (hake ja gaas) 22 130 27 22130 27

Muutuvkulud (elekter, side, vesi) 4 100 5 4100 5

Tegevuskulud (operaator, teenus) 10 000 12 10000 12

Kapitalikulu ehitatavale katlale 13 329 16 6665 8

Kapitalikulu gaasikatlale ja vanale 

torustikule 3 195 4 3195 4

Kapitalikulu uuendatavale torustikule 0 0 0 0

Põhjendatud tulukus ehitatavale katlale ja 

uuendatud torustikule 13 009 16 6505 8

Põhjendatud tulukus gaasikatlale ja vanale 

torustikule 4 545 6 4545 6

Kokku 65 764 52595

Soojuse hind 80 EUR MWh 64 EUR MWh

Hakke ja gaasiküte

Toeatuseta Toetusega 50%

Hakke ja gaasiküteNäpile hakkekatla paigaldamine
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2. Soojustorustiku terviklik uuendamine. 

Selle arenguvõimaluse juures uurin olukorda, kui kõik senised vanad soojustorud vahetada 

kaasaegsete eelisoleeritute vastu.  

Uuendamata on veel 430 meetrit soojustorutikku ja viimased toetusega hanked SA KIK tarbeks on 

andnud ühiku hinnaks 200 – 250 meetrit kuni 130 mm läbimõõduga ja sirgemate, odavamate 

pinnataastamisega lõikudega soojustorustike ehitamiseks.     

Näpi puhul tuleb hinnanguliselt liikuda torustiku uuendamisel ka asfaltkattega teede ja platside alla ja 

seetõttu hindan investeeringu ühikväärtuseks 250 EUR meetri soojustorustiku uuendamiseks.  

Soojuse hinnas säilivad senise gaasikatla ja juba uuendatud soojustorustiku varade väärtused.  

Lisaks 200 000 EUR suurusele investeeringule hakkekatla paigaldamiseks lisandub investeering 

soojustorustike uuendamiseks hinnanguliselt 107 500 EUR ja selle tagajärjel väheneb soojuskadu 

uuendatavates soojustorudes 30 W-ni meetrile ehk aastase (4700 tundi) kaona kokku 60 MWh, millele 
lisandub juba uuendatud torude soojuskadu 20 MWh, kokku aastas soojustorude kadu hinnanguliselt 

80 MWh (allikas 3).   

Tabel 6. Kaugkütte põhinäidikud peale hakkakatla paigaldust ja soojustorustiku uuendamist. 

Katlamaja kasutegur 85% 

Võrgu kasutegur   91% 

Kaugküttesüsteemi kasutegur 77% 

Soojuse tarbimistihedus, MWh/m 1,5 

Soojustorustiku kao võimsus, W/m 31 

 

Tabel 7. Soojuse hind Näpile hakkekatla paigaldamisel (tarbimine 820 ja soojuskadu 80 MWh). 

 

  

Soojuse hinna komponendid

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Kütus (hake ja gaas) 20 277 25 20 277     25            

Muutuvkulud (elekter, side, vesi) 4 100 5 4 100       5              

Tegevuskulud (operaator, teenus) 10 000 12 10 000     12            

Kapitalikulu ehitatavale katlale 13 416 16 6 708       8              

Kapitalikulu gaasikatlale ja vanale 

torustikule 2 281 3 2 281       3              

Kapitalikulu uuendatavale torustikule 4 300 5 2 150       3              

Põhjendatud tulukus ehitatavale katlale ja 

uuendatud torustikule 20 082 24 10 041     12            

Põhjendatud tulukus gaasikatlale ja vanale 

torustikule 3 245 4 3 245       4              

Kokku 74 457 55 557     

Soojuse hind 91 EUR MWh 68          EUR MWh

Hakke ja gaasiküte

Toeatuseta Toetusega 50%

Hakke ja gaasiküte
Näpile hakkekatla paigaldamine ja 

soojustorude uuendamine kogu ulatuses
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3. Soojustarbe vähenemine (näiteks Vaeküla kool lahkub kaugküttesüsteemist, 

Kortermajad uuendavad end terviklikult). 

Soojustarbe vähenemine peale soojuse tootmise seadmetesse või soojustorustiku uuendamisse tehtud 
investeeringut võib väikese tarbimismahuga kaugküttepiirkonnas olla olulise mõjuga soojuse hinna 

tõusuks. Püsikulude jagunemine väheneva soojuse ühikute hulgaga on selle põhjuseks. 

Analüüsin siinkohal näitena juhtumit, kui kaugkütte aastane tarbimine väheneb 100 MWh, mis võib 
juhtuda näiteks kui üks kortermaja viib läbi tervikliku uuendamise SA Kredex 40%-lise teotuse 

nõuetega kooskõlas või KEK kontorihoonest lahkub Vaeküla kool ja hoone jääb pikemaks ajaks 

osalisele küttele või näiteks tootmishoone KEK-i tee 9 lõpetab tarbimise.  

Viin sellise tarbimise muudatuse sisse ja toon siinkohal välja hakkekatla paigalduse ja soojustorustiku 

uuendamise variandi tulemuse. 

Tabel 8. Soojuse hinna muutus peale investeeringut tarbimise vähenemisel 100 MWh.  

 

Tabel 9. Kaugkütte põhinäidikud peale hakkakatla paigaldust ja soojustorude uuendamist ning 

tarbimise vähenemist. 

Katlamaja kasutegur 85% 

Võrgu kasutegur   90% 

Kaugküttesüsteemi kasutegur 76% 

Soojuse tarbimistihedus, MWh/m 1,3 

Soojustorustiku kao võimsus, W/m 31 

  

Soojuse hinna komponendid

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Kütus (hake ja gaas) 17 976 25 17 976     25            

Muutuvkulud (elekter, side, vesi) 3 600 5 3 600       5              

Tegevuskulud (operaator, teenus) 10 000 14 10 000     14            

Kapitalikulu ehitatavale katlale 13 320 19 13 320     19            

Kapitalikulu gaasikatlale ja vanale 

torustikule 2 281 3 2 281       3              

Kapitalikulu uuendatavale torustikule 4 300 6 2 150       3              

Põhjendatud tulukus ehitatavale katlale ja 

uuendatud torustikule 19 988 28 16 494     23            

Põhjendatud tulukus gaasikatlale ja vanale 

torustikule 3 245 5 3 245       5              

Kokku 71 465 65 822     

Soojuse hind 99 EUR MWh 91          EUR MWh

Hakke ja gaasiküte

Toeatuseta Toetusega 50%

Hakke ja gaasiküte
Näpile hakkekatla paigaldamine ja 

soojustorude uuendamine kogu ulatuses
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4. Kortermajade asenduslahendused. 

 

Variant 3 puhul on soojuse hinna tõus niivõrd tunnetatav, et see paneb soojustarbijad otsima 

asenduslahendusi, paigaldades hoonetele eraldi soojusallikad. Siinkohal olen toonud välja vaid sellised 

asenduslahendused, mis tagavad kaugküttesoojusega samaväärsed mugavused kõigis korterites. 

Väikeste püsikuludega soojuse tootmine on automatiseeritud soojatootmist võimaldava tehnoloogia 

paigaldamine nagu pelletikatlad ja soojuspumbad, aga Näpi puhul on keerukas leida maasoojuse 

kontuuridele asukohta. Pakutud variantides on arvestatud täislahendusega tervele majale korraga, st 

kogu vajalik seadmestik kuni ühendamiseni majasisese küttesüsteemiga. 

Pelletikatlamajade rajamise variant on selline, kus igale hoonele rajatakse oma katlamaja ja 

rajamise kulud on hinnanguliselt 450 EUR kW kohta (0,45 MEUR MW), sisaldades väliskorstna ning 

pelletilao maksumust. 

Investeering Näpile kokku kõigile kortermajadele on hinnanguliselt 80 000 EUR, eeldan sarnaselt 

kaugküttega, et sellele lahendusele kui taastuvast energiast soojuse tootmisele on võimalik saada 50% 

toetust. Tarbimise mahuks kortermajades aastas 480 MWh.  

Soojuse hinna komponendid pelletiküttel 

• Kapitalikulu toetusega (10 a, 10%) aastas 8,5 EUR MWh. 

• Kapitalikulu ilma toetuseta (10a, 10%) aastas 17 EUR MWh 

• Kütuse kulu (arvestab kasutegurit 85%) 50 EUR MWh 
• Hoolduskulud ja tegevuskulud aastas 15 EUR MWh. 

 

Pelletisoojuse hind koos toetusega 74 EUR MWh ja ilma toetuseta on 82 EUR MWh. 

Soojuspumpade lahendusvariant - arvestan asjaolu, et võimalusel rajatakse ühine 

maasoojuspumba kollektor kahe kortermaja paari peale ja sealt võtab vajaliku soojuse eraldi 

soojuspump igale kortermajale. Maasoojuse kontuuri rajamine võib osutuda keeruliseks vaba maa 

leidmisest tulenevalt.  

Maasoojuspumba kasutamisel on eeltingimuseks, et kortermajad on terviklikult uuendatud tõhususeni 

80 - 100 kWh m
2
 aastas (tarbimine 245 MWh) ja küttekehade pind on arvestatud 

madalatemperatuurilisele soojuskandjale (sisuliselt jäänud endiseks). 

Sellise lahenduse maksumuseks 750 EUR kW kohta (0,75 MEUR MW), mis teeb Näpile  kõigile 

kortermajadele (võimsus 125 kW) kokku investeeringuks 93 750 EUR (kollektorite ehituseks  37 500  

EUR ja seadmetele 56 250 EUR). Eeldan sarnaselt kaugküttega, et sellele kui taastuvast energiast 

soojuse tootmisele on võimalik saada 50% toetust.  

Soojuse hinna komponendid soojuspumbaküttel 

• Maakollektorite kapitalikulu toetusega (25 a,4%) 6,3 EUR MWh. 

• Soojuspumba seadmete kapitalikulu toetusega (10 a, 10%) 23 EUR MWh 

• Maakollektorite kapitalikulu (25 a,4%) 13 EUR MWh. 
• Soojuspumba seadmete kapitalikulu (10 a, 10%) 46 EUR MWh 

• Hoolduskulud ja tegevuskulud aastas 2 EUR MWh. 

• Elektri kulu soojuspumba käitamiseks (COP = 3) 81 MWh (11 senti kWh) on 8 910 EUR 

aastas ehk 36 EUR MWh-s.  
• Rohelise elektri (RE) ostu korral (13 senti kWh) 10 616 EUR ehk 43 EUR MWh 
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Lahendusena tipukoormuse katmiseks on otsene elekterküte, mis suurendab elektri kulu kogu soojuse 

hinnas. Maakütte soojuse hind on hinnanguliselt toetusega 67 – 82* EUR MWh, (RE 74 – 89* EUR 

MWh) ja ilma toetuseta 97 – 102* EUR MWh (RE-ga 104– 109* EUR MWh) 

Kui tarbijad ei ole end terviklikult uuendanud (soojustanud välispiirded) maakütte kasutuselevõtu 

ajaks, siis on oht, et ei piisa keskmise hüveteguriga COP = 3 toodetud soojusest ning on vaja lisada 

soojust otsese elekterküttega ja tegelik *soojuse hind on kõrgem. 

CO2 koguste leidmine hakkekatla paigaldamisel ja soojustorusiku uuendamisel vaid  

maagaasi katlamaja puhul. 

Tabel 10. CO2 koguse leidmine hakkekatla paigaldamisel.   

 

Hakkekatla paigaldamisel hoiaksime kokku 80% senisest maagaasi tarbest, primaarenergiana 619 

MWh ja seeläbi paiskaksime atmosfääri 124 tonni vähem CO2 heitmeid. 

Tabel 11. CO2 koguse leidmine soojustorusiku uuendamisel vaid  maagaasi kasutamisel. 

 

Vaid maagaasi kasutamise puhul hoiaksime kokku 113 MWh primaarenergiat ja seeläbi paiskaksime 

atmosfääri 23 tonni vähem CO2 heitmeid (allikas 2). 

  

A B C D E F G

Kütusekulu 

vähenemine 

aastas

Süsiniku 

eriheide

Kütuse süsiniku 

sisaldus

Süsiniku 

sisaldus

Oksüdeerunud 

süsiniku osa

Tegelik süsiniku 

heitkogus

Tegelik CO2 

heitkogus

B1 (TJ) qc (tC/TJ) Cr
t (tC) Cr

t (GgC) Kc Mc (GgC) Mco2 (GgCO 2)

vt lisa 2 ja §-

de 5, 6 ja 7 

valemid C=A×B D=C×10–3 vt lisa 3 F=D×E G=F×44/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maagaasi 

vähenemine 

hakke 

kasutamise 

tulemusena 0,22284 15,3 3,41 0,000340945 0,995 0,00033924 0,001243882

Kokku tonni CO2 124

KÜTUS

Vedelad 

orgaanilised 

kütused

Primaarsed 

kütused

A B C D E F G

Kütusekulu 

vähenemine 

aastas

Süsiniku 

eriheide

Kütuse süsiniku 

sisaldus

Süsiniku 

sisaldus

Oksüdeerunud 

süsiniku osa

Tegelik süsiniku 

heitkogus

Tegelik CO2 

heitkogus

B1 (TJ) qc (tC/TJ) Cr
t (tC) Cr

t (GgC) Kc Mc (GgC) Mco2 (GgCO 2)

vt lisa 2 ja §-

de 5, 6 ja 7 

valemid C=A×B D=C×10–3 vt lisa 3 F=D×E G=F×44/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maagaasi 

vähenemine 

torustiku 

uuendamise 

tulemusena 0,04068 15,3 0,62 6,22404E-05 0,995 6,19292E-05 0,000227074

Kokku tonni CO2 23

KÜTUS

Vedelad 

orgaanilised 

kütused

Primaarsed 

kütused
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Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus. 

 

Majanduslik kasu väljendub soodsaimas soojuse hinnas elanikele ja ettevõtetele. Kõik arvestused on 

tehtud soojatootjaga kooskõlastatud andmete alusel ning soojuskadude leidmisel on kasutatud allika 3 

abi. 

Pakun võrdlemiseks 5 erinevat arenguvarianti võrreldavana tänase seisuga (variant 2015).  

Variant „Hakkekatel 50% toetusega“ kajastab olukorda, kus tarbimine ei muutu, soojustorustik on 

samas seisus kui 2015. aastal ja paigaldatakse 50% toetusega hakkekatel. 

Variant „Hakkakatel ja soojustorustik 50% toetusega“ kajastab olukorda, kus tarbimine ei muutu, 

soojustorustik on terves ulatuses uuendatud 50% toetusega ja paigaldatakse 50% toetusega hakkekatel. 

Variant „Hakkekatel ja soojustorustik, tarbimine väheneb 100 MWh“ kajastab olukorda, kus tarbimine 

väheneb 100 MWh, soojustorustik on terves ulatuses uuendatud 50% toetusega ja paigaldatud on 50% 

toetusega hakkekatel. 

Variant „Pelleti katel, 50% toetusega“ kajastab olukorda, kus 4. kortermajale, millest 3 ei ole 

soojustatud, paigaldatakse pelletikatlamajad. 

Variant „Soojuspump, 50% toetusega“ kajastab olukorda, kus 4. kortermajale, mis on kõik 

soojustatud, paigaldatakse soojuspumbaküte. 

Tabel 12. Arenguvariantide koondnäitajad. 

Variant 2015 Hakke 

katel 

50% 
toetusega 

Hakkekatel ja 

soojustorustik 

50% toetusega 

Hakkekatel ja 

soojustorustik, 

tarbimine väheneb 
100 MWh 

Pelleti 

katel,  

50% 
toetusega 

Soojus 

pump, 

50% 
toetusega 

Soojuse hind, km-ta, 

EUR MWh 
66,83 64 68 91 74 67* 

Soojuse hind, km-ga, 

EUR MWh 
80,20 77 82 109 89 81 

Soojuse tarve, MWh 820 820 820 720 480 245* 

Soojuskadu torustikus, 

MWh aastas 
185 185 80 80   

Katlamaja kasutegur, % 93 85 85 85 80 COP 3 

Võrgu kasutegur, % 82 82 91 90   
Kaugküttesüsteemi 

kasutegur, % 
76 69 77 76   

Soojuse tarbimistihedus, 

MWh/m 
1,5 1,5 1,5 1,3   

Soojustorustiku kao 

võimsus, W/m 
72 72 31 31   

*- kortermajad on terviklikult uuendatud 

Kaugkütte variantide puhul ja jätkuva soojustarbe 820 MWh aastas juures on soojuse hinnad tänasega 

võrreldes praktiliselt samad, kui paigaldada hakkekatel ja uuendada täismahus soojustorustikud.  

Kõige kriitilisem on soojuse tarbimise vähenemine peale tehtud investeeringut, sest siis soojuse hind 

kasvab tasemeni, kus asenduslahendused on soodsama hinnaga kui vähenenud tarbimismahuga, aga 

uuendatud seadmetega kaugküttesoojus. 
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Graafik 2. Soojuse hinnad erinevate kaugkütte arengute puhul. 

 

Vaja on kindlust, et tarbimine säilib. Kui on teada tarbimise vähenemine, saab kavandada ka väiksema 

võimsusega seadmete paigaldust ja seeläbi veidi väiksemat investeeringut. 

 

Soojustorustiku uuendamise tasuvusaeg. 

 

Soojustorude uuendamise tasuvusaja pikkus sõltub sellest, millise kütusega soojust toodetakse, 

õigemini primaarenergia hinnast. 

Kui maagaasi primaarenergia hind on 45 EUR MWh ja hakkel 15 EUR MWh, siis on soojustorude 

uuendamise investeeringu tasuvusaeg maagaasi kasutades 3 korda kiirem, kui hakkega. 

Näpil on vajadus uuendada soojustorutikke 430 meetri ulatuses ja hinnanguliseks investeeringu 

suuruseks on 107 000 EUR, mille tagajärjel vähenevad soojuskaod 105 MWh võrra. 105 MWh 

primaarenergia väärtus maagaasi puhul on 4 725 EUR ja hakke puhul 1 575 EUR. Tasuvusajad 

vastavalt 23 ja 68 aastat. Kui investeering teha 50 % toetusega, siis on tasuvusajad poole lühemad. 

Nagu arvestustest näha ei ole investeeringu tasuvusajad kütkestavad ja tihti ongi investeering 

soojustorude uuendamisse vaja teha vaid selleks et tagada varustuskindlus. Igaks juhuks ja teadmata 

kindlalt, kas soojustorustiku järgmisel 30 aastal kasutatakse, ei riskita soojustorustikke uuendada 

eeltoodud põhjustel.     
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Soovituslik tegevuskava. 

 

Sõmeru vallavalitsusel 

 Olla eestvedajaks Näpi kortermajadele teabekoosolekute korraldamisel neile võimaldatavatest 

teotustest majade terviklikuks uuendamiseks. 

 Koos KEK Invest AS-i ja AS Rakvere Soojusega koostada ühise tegutsemise kava Näpi 

katlamaja läheduses ja soojustorustikuga juba ühendatud hoonete kaasamiseks kaugkütte 

tarbimisse.  

 Mitte lubada arendada asenduslahendusi hoonete soojusvarustuseks. 

 Kehtestada kahetariifne soojuse hind, et võimaldada aastaringse soojuse teenuse eest 

tasumisega vähendada hüppelisi arveid külmadel talvekuudel. 

AS Rakvere Soojusel 

 Jätkata soojustorustike uuendamist varustuskindluse tagamiseks, uuendada terviklikult soojuse 

torustik toetuse kaasabil vaid juhul, kui on kindlus, et peale torustiku uuendamist soojuse 

tarbimise maht säilib. 

 Maagaasi primaarenergia hinna kasvades 50 EUR MWh-st rajada toetuse abil minimaalse 

vajaliku investeeringuga hakkekatel gaasikatlale lisaks, olles piisavalt veendunud, et soojuse 

tarbimine säilib peale investeeringut samas mahus. 

 Hakkekütust kasutava katelseadme valikul lähtuda selleks hetkeks kujunenud vähimast 

vajalikust võimsusest ja investeeringu maksumusest, et tagada baaskoormusel Näpi 

soojusnõudluse katmine hakkekatla abil. 

Kasutatud allikad. 

(1) - Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase 
müügimahuga alla 10 000 MWh), Konkurentsiamet 2013 ja Seletuskiri kaugkütteseaduse 

muutmise seaduse eelnõu juurde, MKM 2015. 

(2) - Välisõhku eralduva süsinikdioksiidi heitkoguse määramismeetod. Vastu võetud 16.07.2004 

nr 94, RTL 2004, 101, 1625, jõustumine 30.09.2004. 
(3) – www.logstor.com, Logstor calculator - soojustrasside soojuskadude hindamiseks. 

(4) – www.maa-amet.ee, x-gis platvorm vahemaade määramiseks kaartidel, soojustrasside 

pikkuste hindamiseks. 

 

 


