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Eessõna 

 
Käesoleva Võru linna soojusmajanduse arengukava koostamise aluseks on ÅF-Consulting AS 

ja Võru Linnavalitsuse vahel 19.01.2016. a sõlmitud töövõtuleping nr 76. Arengukava 
tehnilised nõuded on määratud majandus- ja taristuministri määrusega 05.05.2015 nr 40 
Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused; §10 Nõuded soojusmajanduse 

arengukavale. Töö eesmärgiks on analüüsida tellijalt saadud ning kohapeal kogutud andmete 
alusel Võru linna kaugküttepiirkondi ja võimalusi nende arendamiseks aastatel 2016-2027. 

 
Käesoleval hetkel on Võru linnas kolm võrgupiirkonda – Kesklinna, Laane ja Võrukivi. Kaug-
küttevõrkusid haldab ning katlamajasid käitab Danpower Eesti AS. Arengukava annab üle-

vaate Võru linna kaugkütte soojusvarustusest, analüüsib olemasolevate kaugkütte katlamajade 
ja soojusvõrkude tööd ning soojusenergia tarbimist, pakub tehnilisi lahendusi olemasolevate ja 

perspektiivsete tarbijate soojusvarustuseks ning analüüsib võimalusi soojuse jätkusuutlikuks 
tootmiseks, edastamiseks ja kasutamiseks.  
 

Töö tegemisel kasutati Võru Linnavalitsusest ja Danpower Eesti AS-ist saadud ja kohapeal 
kogutud andmeid ning kirjandusest, seadusandlusest, avalikest dokumentidest, arendustöödest 

ja internetist kogutud täiendavat informatsiooni. Saadud andmete analüüsi, tehniliste- ja 
majandushinnangute põhjal on koostatud käesolev aruanne. Arengukava koosneb viiest osast:  

 I Üldosa;  

 II Kesklinna võrgupiirkond;  

 III Laane võrgupiirkond;  

 IV Võrukivi võrgupiirkond; 

 V Perspektiivsed alad.  
 
Käesoleva arengukava: 

 I Üldosa on vormistatud 42 lehel, sisaldab 8 joonist, 10 tabelit ja 1 lisa;  

 II Kesklinna võrgupiirkond on vormistatud 38 lehel, sisaldab 30 joonist, 12 tabelit ja 

1 lisa; 

 III Laane võrgupiirkond on vormistatud 33 lehel, sisaldab 19 joonist, 13 tabelit ja 2 lisa; 

 IV Võrukivi võrgupiirkond on vormistatud 27 lehel, sisaldab 23 joonist, 11 tabelit ja 
2 lisa; 

 V Perspektiivsed alad on vormistatud 21 lehel, sisaldab 2 joonist, 5 tabelit ja 2 lisa. 
 

Käesoleva arengukava koostasid vanemkonsultant Elmu Potter (energiaaudiitor, tase 6), 
konsultant Jelena Priss (volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8), konsultant Raido Nei 

(diplomeeritud soojustehnikainsener, tase 7) ning konsultant Janika Laht. 
 
Arengukava koostajad tänavad suure abi eest Võru Linnavalitsuse ning Danpower Eesti AS-i 

töötajaid ning kõiki avalikel koosolekutel, mis toimusid 21.04.2016 ja 27.04.2016 (2 arutelu), 
osalenud Võru linna ettevõtete esindajaid, arendajaid ja linnakodanikke.  

 
Arengukava koostamist kaasrahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfond. 
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Kokkuvõte  

 
Võru Linnavolikogu 14.10.2009 määrusega nr 109 on Võru linnas kehtestatud kaugküttepiir-

kond. Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub Kaugkütteseadusega sätestatud korra  
ning võrguga liitumine on kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle 
omanduses või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega 

varustamiseks. Erand kehtib muuhulgas ökoloogiliselt puhastele kütteviisidele, mille jaoks 
annab loa Võru Linnavalitsus projektide läbivaatamise ja kooskõlastamise käigus. Seega on 

Võru Linnavalitsusel niisama oluline roll kaugkütte arendamisel ja suunamisel kui kaugkütte-
teenust pakkuval ettevõttel.  
 

Võru linna kaugküttepiirkonda varustab soojusenergia ja sooja tarbeveega Danpower Eesti AS 
neljast kaugküttekatlamajast. Võru linna kaugküttepiirkonnas on kolm võrgupiirkonda: Kesk-

linna, Laane ja Võrukivi. Suurim neist on Kesklinna, kus on kokku ühendatud Vabaduse ja 
Võrusoo katlamajade soojusvõrgud. Kesklinna, Laane ja Võrukivi võrgupiirkondade aastased 
müügimahud on vastavalt 48 000, 2 000 ja 1 600 MWh. Suurem osa kaugkütte tarbijatest (201, 

93%) asub Kesklinna võrgupiirkonnas, Laane ja Võrukivi võrgupiirkonda jääb vastavalt 9 ja 7 
soojustarbijat.  

 
Võru linna soojusmajanduse arengu planeerimiseks analüüsisime lähtuvalt töö lähteülesandest  
eelkõige olemasolevat kaugküttesüsteemi ja tarbijaid, et pakkuda välja jätkusuutlikke kaug-

kütte soojusvarustuse arenguvõimalusi. Kaugküttepiirkondade arenguvõimalustena käsitleme  
eelkõige uute tarbijate lisandumist kaugküttevõrku kas siis perspektiivsete uute võrgupiir-

kondade või üksikute potentsiaalsete liitujate näol, kaugküttevõrgu edasiarendamist vastavalt 
tarbijate vajadustele (sh võrgupiirkondade ühendamist) ning vanade torustike asendamist uute 
eelisoleeritud torustikega. Kõik nimetatud arendusvõimalused on detailsemalt kirjeldatud 

vastavates arengukava osades – Osa II Kesklinna võrgupiirkond, Osa III Laane võrgupiirkond , 
Osa IV Võrukivi võrgupiirkond ja Osa V Perspektiivsed alad.  

 
Lisaks sellele on arengukavas kirjeldatud alternatiivseid soojusvarustuse lahendusi, mis võivad 
olla otstarbekad täiendavate soojusvarustuse võimalustena, näiteks teatud piirkondade üle-

minek veeldatud maagaasi (LNG) kasutamisele, soojuspumpade või päikesekollektor ite 
kasutamine ning mikro- ja väikekoostootmine. 
 

Arengukavas käsitletud kaugküttesüsteemi arenguvariantideks, millele viidi läbi ka majandus-
analüüs, on: 1) Laane katlamajas olemasoleva saepuru katla asendamine 0,8 MW hakkpuidu-

katlaga; 2) kõigis võrgupiirkondades olemasoleva kaugküttetorustiku renoveerimine; 
3) Võrukivi ja Kesklinna võrgupiirkondade laiendamine uute tarbijate liitumise l; 
4) Kuperjanovi JVP ja Laane võrgupiirkonna ühendamine Kesklinna võrgupiirkonnaga; 

5) Võrusoo katlamajale suitsugaaside kondensaatori paigaldamine.  
 

Arengukavas välja pakutud kaugküttesüsteemi edasi arendamiseks ja jätkusuutlikumaks 
muutmiseks tehtavad investeeringud ei oma olulist mõju Võru linna kaugküttepiirkonna 
soojuse hinnale. Arendusvariantide elluviimine pigem aitab leevendada väliste tegurite 

(kütuste hinnad, soojuse tarbimine muutumine, inflatsioon) mõju soojuse hinnale. 
 

Majandusarvutuste tulemusena selgus, et Võru linnas on prioriteetseimaks arengusuunaks 
kaugküttevõrgu laiendamine. Vajalik on leida uusi võimalikult suure suvise soojavajadusega 
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soojustarbijaid, et suveperioodil saaks soojatootmiseks kasutada hakkpuiduga köetavaid 
katlaid, ning rakendada meetmeid suveperioodil soojusvõrgu tagasivoolu küttevee 

temperatuuri alandamiseks koostöös soojusettevõtte ja soojatarbijate vahel. Küttevee tagasi-
voolu temperatuuri alandamine 1°C võrra aasta jooksul vähendab soojusvõrgu absoluutset 
soojuskadu 0,5–1°C võrra. Seega on siin reserv soojusvõrgu toimimise efektiivsemaks 

muutmiseks. 
 

Alternatiivsete lahendustena, mis võivad olla otstarbekad täiendavate soojusvarustuse 
võimalustena, on arengukavas käsitletud erinevaid lokaalkütte lahendusi nagu soojuspumbad, 
veeldatud maagaas (LNG), päikesepaneelid, lokaalkütte katlad, mikro- ja väikekoostootmine. 

Erinevate lokaalkütte lahendustega saavutatava soojuse hinna võrdlemisel kaugkütte soojuse 
piirhinnaga (55,27 €/MWh) selgus, et kõik alternatiivsed lahendused osutusid tarbijatele 

kaugküttest kulukamaks. Õhk-õhk soojuspumpade või pelletikatlaga on saavutatav soojuse 
hind 61–65 €/MWh, kõigil teistel juhtudel on see oluliselt kõrgem. Alternatiivide võrdlemise l 
võeti arvesse kõiki soojusenergia tootmisega seonduvaid kulusid (alginvesteering, hooldus-

kulud, kulud kütusele ja elektri tarbimisega seotud kulud).  
 

Lähtuvalt teostatud analüüsist on esitatud ettepanekud kaugkütteettevõttele ja Võru Linna -
valitsusele Võru linna kaugküttepiirkonna edaspidiseks jätkusuutlikuks arendamiseks. 
 

 
Ettepanekud kaugkütteettevõttele  

 

Kaugküttesüsteemi arendamisel lähtuda põhimõttest, st kaugküttesüsteem (katlamaja, soojus-
võrk, tarbijad) on terviklik süsteem. Muudatused süsteemi komponentides muudavad kogu 

süsteemi toimimist. 
 
Vajalik on kaugkütteettevõtte ja soojatarbijate omavaheline koostöö (kliendisuhted) hoonete 

soojusvarustuse optimaalsete režiimide tagamisel. Soojatarbijate tehniline nõustamine, soojus-
sõlmede hooldusteenuse pakkumine, soojussõlmede tööparameetrite seadistamine. 

 
Soojusvõrgust tagastuva küttevee temperatuuri alandamine soojustarbijate efektiivsema 
soojuskasutuse arvelt (küttevee efektiivsem jahutamine). Küttevee tagastuva küttevee 

temperatuuri alandamine 1 kraadi võrra vähendab absoluutset soojusvõrgu soojuskadu          
0,5–1%-i. Võimalused küttevee efektiivsemaks jahutamiseks on: 

- soojussõlmede komponentide (reguleerventiilid, soojuvahetid, pumbad) dimens io -
neerimine vastavalt vajadusele; 

- kütteregulaatorite seadistamine optimaalsele töörežiimile; 

- halvasti toimivate reguleerventiilide ja regulaatorite asendamine. 
 

Katlamajas suitsugaaside kondensaatori kasutamisel suurendab soojusvõrgust tagastuva kütte-
vee temperatuuri alandamine seadme efektiivsust. 
 

Katlamaja, kaugküttevõrkude ja hoonete renoveerimisel kaasata maksimaalselt Keskkonna-
investeeringute Keskuse, KredExi ja teisi võimalikke toetusi (arengukava Osa I Üldosa p. 6). 

 
Kaugkütteettevõttel tuleb kohaneda muutuvate turutingimustega, rakendada vastavaid 
meetmeid ja kaasata ka kaugküttetarbijaid soojusmajanduse arendamisse.  
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Vajalik on koostöö tarbijate ja kaugkütte ettevõtte vahel, nt korraldada kliendipäevi. Kaugkütte 
teenuse pakkumisel on soovitav arvestada tarbijate mõistlike soovidega teenuse osas, et 

vähendada tarbijate võimalikku huvi paralleeltarbimise vastu. Soovitav on korraldada ka teabe-
päevi energiasäästu teemadel. 
 

 
Ettepanekud Võru Linnavalitsusele  

 
Jätkata energiajuhtimise (nt ARCHIBUS tarkvara baasil) rakendamist linna hoonete 
haldamisel ning kaaluda energiateenuse (ESCO) põhimõtete rakendamist linna hoonete 

renoveerimisel. Oluline on tagada, et kõik energiajuhtimisega seonduv oleks koondatud selleks 
koolitatud ja määratud isiku kätte. Vajalik on tagada energiajuhtimisega tegeleva spetsialist 

igakülgne koolitus ning järgida, et analüüsist tulenevad järeldused viiksid ka vastava otsuse 
vastuvõtmiseni ja vajaliku parandustegevuse algatamiseni.  
 

Võru linnal tuleb näidata eeskuju hoonete renoveerimisel/rekonstrueerimisel ja energia-
tarbimise vähendamisel. Soovitav on avaliku sektori haldusalas olevate hoonete renoveerimine 

vähemalt C-klassi tasemele.  
 
Võru linnal on soovitav teha teavitustööd ning toetada administratiivselt korteriühis tuid 

energiamärgiste ja -auditite tegemisel ning hoonete renoveerimisel, korraldada energiasäästu 
alaseid seminare ja teabepäevi. Oluline on rohkem tunnustada ja elanikele tutvustada erineva id 
edukaid energiasäästu alaseid projekte. Hoonete renoveerimisel arvestada, et renoveeritud 

hooned vastaksid vähemalt hoonete energiatõhususe miinimumnõuetele. Sellega vähenevad 
kulud hoonete küttele ja ka hoolduskulud.  

 
Soosida kaugkütte arendamist ja taastuvate energiaallikate osakalu suurendamist energia 
tootmisel nendes piirkondades, kus kaugküte on jätkusuutlik. Kaugkütte arendamine mõjub 

positiivselt ka linna õhusaaste vähendamisele ja seeläbi elanike elukeskkonna parandamisele.  
 

Üle vaadata olemasoleva kaugküttepiirkonna piirid ning vajadusel neid muuta – laiendada 
võrgupiirkonna piire seal, kus on potentsiaali uute tarbijate liitumiseks ja võrgu jätku-
suutlikkuse suurendamiseks, ning tõmmata koomale piire seal, kus kaugküte ei ole jätkusuutl ik 

ning on paremad võimalused alternatiivsete kütteallikate kasutamiseks võttes arvesse eesmärki 
suurendada ökoloogiliselt puhaste ja taastuvate energiaallikate kasutamist.  

 
Paralleeltarbimise vältimiseks ja/või mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on soovitav 
hoonete renoveerimisel tarbijate investeeringute suunamine projekteerimistingimuste ja ehitus-

lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt koostöös kaugkütte ettevõtetega. 
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1. Võru linna üldiseloomustus ja sotsiaalmajanduslik areng 

1.1. Geograafiline asend 

Võru linn on Eesti kaguosas asuva Võru maakonna administratiivne ja majanduslik keskus. 

Võru asub Otepää kõrgustiku ja Haanja kõrgustiku vahel kulgevas, suures osas mandrijää sula -
vete uuristatud Hargla orundis. Linna territooriumil asuvad kolm järve: Tamula (229 ha), 
Kubija (15,9 ha) ja Kubija Veskijärv (1,7 ha). Linn paikneb Tamula järve põhja-ida kaldal, 

loodest ja kirdest piirab linna Võhandu jõgi, kirdest ja idast põllumaad ning lõunaosas metsa -  
ja põllumaad. Kagu-loode suunas läbib linna Koreli oja.  

 
Linna läbib Peterburi–Pihkva–Riia raudtee ning Tallinn–Luhamaa maantee, mis on Võru 
elanikele ühendusteeks Eesti kahe suurema linnaga ning seal paiknevate teenuste ja transpordi-

ühendustega. Linna arengut toetab Pihkva ja Riia suhteline lähedus, mis võima ldavad rahvus-
vahelist koostööd ja riigisisest logistilist positsioneerimist. Võru linna kaugused suurematest 

linnadest maanteede kaudu on: Põlva - 25 km, Tartu - 72 km, Valga - 71 km, Pihkva - 84 km, 
Tallinn - 256 km, Riia - 240 km1.  
 

Võru on nii rahvastiku arvult kui tiheduselt tüüpiline keskmise suurusega maakonnalinn Eestis. 
Võru linnas elab 01.05.2016 seisuga 12 573 inimest. Võru linna pindala on 14 km² ja rahvastiku 

asustustihedus on 885,4 elanikku km2 kohta. Võru linna elanike arv on viimase 15 aasta jooksul 
pidevalt vähenenud. Linna ümbritseb 4 700 elanikuga Võru vald. Võru linnas on moodustunud 
seitse funktsionaalset piirkonda: Kesklinn, Liitva, Võrusoo, Nöörimaa, Kubja, Taara ja Võlsi.  

 
Kesklinna moodustab vana ajalooline Võru ja see paikneb korrapäraste ruudukujul is te 

kvartalitena Tamula järve idakaldal. Sellesse linnaossa jäävad peamiselt haldus-, teenindus- , 
kultuuri- ja haridusasutused ning kaubandusettevõtted.  
 

Loodes asuv Liitva piirkond liideti Võruga ühenduses tellisetehase ja linavabriku rajamisega. 
Lõunast ja läänest piirab seda Võhandu jõgi ning põhjast ja loodest kanal. Tellisetehas ja lina -

vabrik on tänaseks töö lõpetanud. Linnaosas asub ulatuslik eramajade piirkond. 
 
Kesklinnast kagusse jääv ja rahvarohkeim piirkond Võrusoo liideti linnaga 1937. aastal. 

Tänaseks on sellest kujunenud linna olulisim tööstuspiirkond.  
 

Kesklinnast kirdesse jääv Nöörimaa on alates 1950-ndatest aastatest oluliselt muutunud. Piir-
konna peatänava, Vilja tn ja Koreli oja vahelisele alale on rajatud suur elamurajoon, seal on 
hulgaliselt eramuid ning mitmeid tööstusettevõtteid Räpina mnt ja Pikal tänaval.  

 
Kubja piirkond arvati linna piiridesse 1968. aastal. Kenas suvitus- ja puhkepiirkonnas asub 

hulk korruselamuid ja eramuid, veidi linnapiirist välja jääb maakonna suurim haigla.  
 
Taara asumi põhiliseks funktsiooniks on riigikaitsefunktsioon (Kuperjanovi JVP), täiendava lt 

arendatakse asumis väikeelamumaid.  
 

Võlsi on linna väikseim valdavalt väikeelamutega asustatud piirkond.  
 

                                                 
1 Võru linna arengukava aastani 2027. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4170/9201/5004/arengukava.pdf# 
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Joonis 1.1. Võru linna asukoht Eesti kaardil  

 
 

1.2. Haridus, kultuur ja sport  

Võru linn on maakonna keskuseks nii hariduse, kultuuri kui ka spordi vallas. Just siin on 

sündinud Eesti rahvusliku kultuuri ja keele üks olulisemaid alustalasid – Fr. R. Kreutzwald.  
 

Siinseks kultuurielu südameks on kultuurimaja Kannel, mis oma suurepäraste võimalus tega 
pakub teatri-, kontserti- ja kunstielamusi ning meelelahutust nii vanadele kui noortele. Kaas-
aegsed sportimistingimused tagavad spordikeskus oma kergejõustikuareeni, palliväljakute ja 

staadioniga, Kubija valgustatud suusa-, rolleri- ja terviserajad, tennise-, rannavõrkpalli- , 
jalgpalli- ja korvpalliväljakud ning skatepark. Siia koonduvad nii Lõuna-Eesti olulisemad 

spordiüritused, kui ka riikliku ja rahvusvahelist tähtsust omavad võistlused. Noortesport on 
koondunud Võru Spordikooli ja erinevatesse spordiklubidesse, mis pakuvad judo, jalgpalli, 
ratsutamise, korvpalli, karate, võimlemise ja aeroobika treeninguid. 

 
Võru linnas on 4 koolieelset lasteasutust (lasteaiad Sõleke, Okasroosike, Päkapikk ja Puna-

mütsike), kus 38 rühmas käib kokku 754 last. Lasteasutuste juures on loodud võimalused lastel 
ja vanematel osaleda erinevates huvitegevustes. Üldharidusasutustest asuvad Võrus 3 põhi-
kooli (Võru Kesklinna Kool, Võru Kreutzwaldi Kool ja Võru Järve Kool), Võru Gümnaas ium 

ning Võru Täiskasvanute Gümnaasium. Huviharidust pakuvad Võru Kunstikool, Võru 
Muusikakool, Võru Spordikool ja 17 erineva suunitlusega mittetulundusühingut (nt MTÜ 
Tantsuklubi Maarja, MTÜ FC Helios Võru jalgpallikool, MTÜ Motoklubi Sinilind jne). Võru 

linna üldharidussüsteem on tihedalt seotud maakonna haridussüsteemiga: kõik koolid 
teenindavad kogu maakonda. Õpilaste arv Võru koolides on pidevalt vähenenud. Kutseõppe ja 

kutsekeskharidusõppes ning täiskasvanute koolituses on Võru linn tihedalt seotud Väimelas 
paikneva Võrumaa Kutsehariduskeskusega.  
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1.3. Majandus ja ettevõtlus 

Võru maakonna ja Võru linna peamised majandusharud on tööstus, põllumajandus ja 

teenindus, areneb ka turism. Ka Võru linna majandusstruktuuris on esikohal tööstus, eelkõige 
puidutööstus, kuid esindatud on ka toiduainete-, tekstiili-, jalatsi-, ehitusmaterjali- ja metalli-
tööstus.  
 

Võru linnas tegutsevate majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on viimastel aastatel 

hüppeliselt kasvanud jõudes enam kui 800 ettevõtteni. (vt joonis 1.2). Statistikaameti andmetel 
on majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest 60% füüsilisest isikust ettevõtjad, mikro- või väike-

ettevõtteid on 85%. 
 

  
Joonis 1.2. Võru linna majanduslikult aktiivsed ettevõtted aastatel 2008-2013 (Statistika-

ameti andmed)  

 
Linna ettevõtlusaktiivsus ja elanike sissetulekud jäävad riigi keskmisest tasemest olulise lt 

madalamale. Kõige rohkem on linnas hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid ning teenuseid 
pakkuvaid firmasid. Ettevõtluses hõivatute arv moodustab ligikaudu kolmandiku linna töö-
ealisest elanikkonnast, sellest omakorda kolmandik on hõivatud Võru töötajate arvult 

suurimates tööstusettevõtetes2. Linna palgatöötaja kuukeskmine brutotulu 2014. aastal oli 
meestel 939 € ja naistel 742 €3. Suurimad linna ettevõtted on Cristella VT, Wermo AS, Valio 

Eesti AS Võru Juustutööstus, Võru Tarbijate Ühistu, Sirje AS, GM Panels OÜ, Võru Seeder 
OÜ, Tootmisbaas OÜ, Abris AS, Võru Hallid AS, RehPol AS ja Selista Ehitus OÜ. 
 

 

1.4. Ehitus ja planeerimine 

Võru linnal on kehtiv üldplaneering, mis on kehtestatud Võru Linnavolikogu 11.03.2009 
määrusega nr 98. Tulenevalt planeerimisseaduse §92 lõike 1 kohaselt peab kohaliku oma-

valitsuse volikogu üldplaneeringu üle vaatama iga viie aasta tagant ning kohaliku esitama maa-
vanemale kokkuvõtte üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kohta kuue kuu jooksul üle -

                                                 
2 www.voru.ee  
3 Eesti Statistikaameti andmetel. www.stat.ee  
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vaatamisest arvates. Võru Linnavalitsuse 30.04.2014 otsusega nr 17 kinnitati Võru linna üld -
planeeringu ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemusena leiti, et linna planeerimisa lane 

olukord on hea, linna üldplaneering on asjakohane ning planeeringu edasine elluviimine 
võimaldab tasakaalustatult jätkata linna ruumilist arendamist kaasates võimalikult palju 
erinevaid osapooli ning huvitatud isikuid. Üldplaneeringu mõju Võru linna arengule on olnud 

positiivne, sest kehtestatud maakasutus- ja ehitustingimused aitavad kaasa tuleviku 
prioriteediks oleva polüfunktsionaalse linnakeskuse väljaarendamisele, soosivad puhkealade 

rajamist ja elamumaade kasutuselevõtmist, mis mõjub positiivselt linna sotsiaalse le, 
kultuurilisele ja looduskeskkonnale. Tööstusalade planeerimise ja arendamisega luuakse 
pikemas perspektiivis võimalused uute töökohtade ja elanikkonna suurenemiseks.  

 
Linna üldplaneeringus on välja toodud ka maakasutus- ja ehitustingimused soojusmajanduse 

arendamiseks. Neist olulisemateks võib pidada säästlike ja keskkonnasõbralike kütuste 
kasutamist linna katlamajades ning kaugkütte arendamise soodustamist ja eelistamist. Piir -
kondades, mis jäävad kaugkütte piirkondadest välja, on võimalik rajada nii lokaalkatlamaju kui 

ka võtta kasutusele muid alternatiivseid küttelahendusi. Olulist rolli nähakse ka olemasoleva te 
soojustrasside renoveerimisel.  

 
Linna arengusuundade paremaks mõistmiseks on alljärgnevalt lühidalt välja toodud üldised 
arengusuunad linna asumite kaupa.  

 
Kesklinna asum on linna kõige mitmekülgsema maakasutusega piirkond. Valdav osa Kesk-
linna asumist on määratud polüfunktsionaalse keskuse alaks, kus ühendavad keskuse erinevad 

funktsioonid: äri- ja erateenused, kaubandus, avalikud teenused, elamine, puhkamine. Kesk-
linna asumis rajatakse nii väike- kui korterelamuid, säilitatakse maksimaalselt elamis-

võimalused. Polüfunktsionaalse keskuse piiridest väljaspool Kesklinna asumis on valdavaks 
elamisfunktsioon, mõnevõrra säilib tootmine. Kesklinna asumit ümbritseb kolmest küljest 
linna puhkealadest koosnev „roheline ring”, mis on linna oluliseks puhkepiirkonnaks. 

 
Nöörimaa olulisemaks funktsioonideks on elamisfunktsioon ja jätkuvalt ka tootmis/är i-

funktsioon. Nöörimaa asumis on suunaks tootmise järk-järguline väljaviimne ja tootmisa lade 
taaskasutamine elamute rajamiseks, et pakkuda elamisvõimalusi linna keskuse lähedal, kus on 
hästi kättesaadavad avalikud ja erateenused, kaubandus, töökohad nii Kesklinna kui Võrusoos.  

Nöörimaa elamufond täieneb eelkõige väikeelamute arvel, olemasolevate korterelamute piir -
konnas rajatakse ka korterelamuid. Nöörimaa elukvaliteedi parandamiseks ja rohevööndi 

säilitamiseks nähakse Koreli oja ääres ette haljasalad ning puhke- ja virgestusalad. 
 
Võrusoo piirkonnas on ühendatud nii elamis- kui tootmisfunktsioon, Võrusoo asumisse 

kavandatakse täiendavalt alasid nii elamiseks, tootmiseks, äritegevuseks kui sotsiaalsel ees-
märgil puhkealadeks ja üldkasutatavateks rajatisteks. Võrusoo asumis asub enim seni välja-

arendamata alasid. Võrusoo asumi juures on linnapiiri laiendatud 2011. aastal, mille käigus  
liideti uued tootmis- ja tehnoehitiste maad linnaga. Käesoleval hetkel on arendamisel Võrusoo  
tööstusala.  

 
Liitva asumis arendatakse edasi- ja tootmisfunktsiooni ning laiendatakse ärifunktsiooni, mida 

soodustab logistiliselt hea asukoht Tallinna mnt ja Ringtee ääres. Tootmisalade terviklikuks 
lahendamiseks tuleb alad välja arendada terviklahenduste kaudu nii Linavabriku kui Võrukivi 
tootmis- ja ärialal. Järgides asumi valdavat elamustruktuuri rajatakse Liitval edaspidi väike -

elamuid. Käesoleval hetkel on arendamisel Võrukivi tööstusala.  
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Kubja asumi põhilisteks funktsioonideks on elamis- ja puhke funktsioon, mõlemat arendatakse 
planeeringu kaudu edasi. Elamuehituses säilitatakse väljakujunenud aedlinnaline iseloom 

väikeelamute arendamise läbi. Küllaltki suure osa asumist moodustab linna kalmistu, üld -
planeeringuga nähakse ette kalmistuala laienemist.  
 

Taara asumi põhilisteks funktsioonideks on riigikaitsefunktsioon (Kuperjanovi JVP) ning 
elamisfunktsioon. Täiendavalt arendatakse asumis väikeelamumaid.  

 
Võlsi asum on valdavalt väikeelamutega piirkond, kus toimub edaspidi elamua lade 
tihendamine.  

 
Lisaks linna üldplaneeringule, mis paneb paika linna asumite üldised arengusuunad 

planeerimises, on algatatud ja kehtestatud üle 200 detailplaneeringu. Võimalike perspektiivse te 
arendusalade ja tulevaste potentsiaalsete soojustarbijate kohta esitas Võru Linnavalitsus 
detailsemad andmed. Kokkuvõtlik tabel arengukavas käsitletavatest detailplaneeringutest 

võrgupiirkondade kaupa on esitatud tabelis 1.1. Perspektiivseid arendusalasid käsitleb 
detailsemalt arengukava Osa V Perspektiivsed alad.  

 
Tabel 1.1. Võru linna detailplaneeringud, mida on käsitletud arengukavas potentsiaalsed 

kaugküttega liituvate aladena 

Nr. Aadress Krundi sihtotstarve detailplaneeringu järgi 

Võrgupiirkond 1, Kesklinn 

1 Pikk 21b tootmis- ja ärimaa segasihtotstarve 

2 Võrusoo tööstusala tootmis- ja ärimaa segasihtotstarve 

3 Luha tn 36, 37 äri- ja tootmismaa 

4 Luha tn 38 äri- ja tootmismaa 

5 Räpina mnt 22, 22a, 22b; Lühike tn 1  äri- ja tootmismaa 

6 Räpina mnt 10,12; Põllu 2,12, 6, 6a, 8, 10 olemasolevad tootmis- ja ärimaad 

7 Põllu 1f ja Pikk 2a ärimaa, tootmishoonete maa 

8 Kooli tn 4, 6 kaubandushoone (ärimaa) 

9 Vilja 28 ja sellega piirnev maa-ala elamumaa (korruselamu) 

10 Vilja 16c elamumaa (korruselamu) 

11 Karja tn 22, 24; Fr. R. Kreutzwaldi 1, Roosi 29  riigikaitsemaa 

12 Niidu tn 6, 8 elamumaa (korruselamud) 

13 Räpina mnt 20 ärimaa 

14 Karja tn 2; Roosi tn 1, 1a; Väike tn 14, 14a  elamumaa (korruselamud) 

Võrgupiirkond 3, Võrukivi 

1 Võrukivi Tehnopargi maa-ala DP äri- ja tootmismaa kinnistud 

2 Kivimurru 2 ärimaa, tootmismaa 

Perspektiivne Kuperjanovi võrgupiirkond 

1 Kose tee 3a DP riigikaitsemaa 
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1.5. Võru linna kaugküttepiirkond 

Võru Linnavolikogu 14.10.2009 määrusega nr 109 on Võru linnas kehtestatud kaugküttepiir-

kond. Võru linna kaugküttepiirkond koosneb 3 eraldiseisvast võrgupiirkonnast:  

 Kesklinna võrgupiirkond, mille moodustab Kalevipoja, L. Koidula, Väike, Tartu, 

Vilja, Räpina maantee, Pikk, Põllu, Roopa, Fr. R. Kreutzwaldi tänavate ja Tamula järve 
vahele jääv maa-ala;  

 Laane võrgupiirkond, mis koosneb Laane tänaval asuvate kortermajade võrgupiir-

konnast; 

 Võrukivi võrgupiirkond, mis koosneb Silikaadi ja Kivi tänaval asuvate kortermajade 

võrgupiirkonnast.  
 

Võru linna kaugküttepiirkond on esitatud Lisas 1.  
 
Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub Kaugkütteseadusega sätestatud korras ning 

sellest lähtuvalt on võrguettevõtjal õigus küsida kaugküttevõrguga liitujalt põhjendatud 
liitumistasu. Liitumistasu kalkulatsioon tehakse igast konkreetsest juhtumist lähtuvalt, kuid 

pidades silmas asjaolu, et uute tarbijate liitumiseks tehtavad kulutused ei tohi tulla olemas-
olevate tarbijate arvelt. Seetõttu võib võrgupiirkonnast kaugemal paiknevate perspektiivse te 
uute tarbijate liitumistasu või liitumiseks vajalikud kulutused nii suureks osutuda, et tarbijal on 

kasulikum alternatiivsete lahenduste kasutuselevõtt.  
 

Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, võivad jätkata senise kütte-
viisi kasutamist ja ei ole kohustatud liituma kaugküttevõrguga. Kaugküttepiirkonnas on 
võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle 

omanduses või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega 
varustamiseks. Erandid, mil Võru linna kaugküttepiirkonnas lubatakse ehitatava või 

rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks kasutada muud kütteviisi kui kaugküte on: 

 ajutised ehitised; 

 ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojakoormus küttele ja ventilatsioonile on 
alla 50 kW; 

 ehitised, mille soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku paigaldatava trassi 

jooksva meetri kohta on väiksem kui 0,8 kW; 

 ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku 

ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;  

 ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ainult ökoloogiliselt puhtaid kütte-

viise nagu nt maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia ja tuuleenergia.  
 

On oluline märkida, et kõikide erandite jaoks annab loa Võru Linnavalitsus projektide läbi-
vaatamise ja kooskõlastamise käigus. Sama kehtib ka kaugküttepiirkonnast väljapoole jäävate 

ehitiste ja alternatiivsete lahenduste kasutuselevõtu kohta. Seega on Võru Linnavalitsuse l 
oluline roll kaugkütte arendamisel ja suunamisel. Võru linna arengukavas aastani 2027 ei ole 
konkreetseid soojusmajandusega seotud eesmärke püstitatud.  
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1.6. Energiamajanduse juhtimine Võru linnas  

Käesoleval hetkel on Võru linna energia- ja soojusmajanduse juhtimine hajutatud Võru Linna-

valitsuses mitme osakonna vahel. Peamiselt tegeleb Võru linna haldusesse kuuluvate hoonete 
energia- ja soojusmajanduse küsimustega Võru Linnavalitsuse linnamajanduse osakond, kuid 
näiteks haridus- ja kultuuriasutuste hoonetega seotud küsimused lahendatakse Võru Linna-

valitsuse haridus- ja kultuuriosakonnas.  
 

Energiamajandamise ehk energiaseire süsteem omavalitsuse hoonetes on hoonete käitlus- ja 
hooldussüsteemi osana osutunud efektiivseks vahendiks, mis võimaldab energiat paremini 
kasutada ja säästa. Energiaseire süsteem hoonetes tähendab omavalitsuse kui hoone valdaja 

tähelepanu suunamist omavalitsuse tegevusele hallatavates hoonetes ja sellest tuleneva le 
energiatarbimise muutumisele. 
 

Energiaseire süsteem on tegevuste ahel, mis koosneb hoonetes kasutatud energia hulga ja 
maksumuse jälgimisest, aga samuti ka nendest toimingutest, mille kaudu omavalitsus püüab 

neid vähendada. Need tegevused ei seisne üksnes energiasäästu abinõude rakendamises. 
Meetmete ja investeeringute tulemused ilmnevad alles siis, kui on rakendatud järjekindel 
energiaseire protsess. Selle üheks tähtsaks osaks on, et munitsipaalasutuses oleks määratud 

energiaseire eest vastutav isik. Energiaseire protsessi käivitamisel on entusiasm palju tähtsam 
kui tehnilised teadmised, aga sageli vajatakse abi ka väljastpoolt, et viia ellu keerukamaid 

energiasäästu meetmeid. See eeldab koostööd omavalitsuse spetsialistidega või energeetika ala 
konsultantidega. Abiks energiaseire läbiviimisel on vastavad tarkvarad. 
 

Võru linnas on energiamajanduse juhtimiseks rakendamisel ARCHIBUS kinnisvara haldus-
tarkvara, mille abil on võimalik hallata kinnisvara, planeeringuid ja projekte, personali ja töö-

kohti. Samuti on tarkavaraga võimalik jälgida objektide energiakasutust, hooldustegevusi ning 
hinnata objekti seisukorda. Tarkvara efektiivseks kasutamiseks ning linna hoonete haldamise 
tulemuslikkuse tagamiseks on vajalik, et isikul, kes tegeleb linna hoonete haldamise ja energia -

majanduse juhtimisega, oleks selleks piisavalt aega ning kompetentsi. Kompetentsi 
säilitamiseks on vajalik ka pidev enesetäiendamine. Sama oluline kui tarkvara haldamine ja 

sealt saadavate andmete analüüsimine on vajalike tegevuskavade koostamine ning vastava 
informatsiooni viimine otsustajateni.  
 

Tuleb lisada, et energiamajandamise süsteemi rakendamine ei ole ühekordne aktsioon, vaid 
pidev protsess eesmärgiga vähendada energia tarbimist, säilitades või isegi parendades 

kasutajate mugavustaset.  
 

Taani kogemused on üldiselt näidanud, et energiajuhtimise süsteemi sisseviimine ja pidev 

rakendamine annab energia säästu vähemalt 5%. Peale selle avab energiatarbimise 
registreerimise protseduur võimalused edasisteks tegevusteks energiasäästu vallas, mis võivad 
anda säästu lisaks veel 5–15%. 
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2. Võru linna kaugküte 

 
Võru kaugkütteettevõte on asutatud 1974. aastal Ühendatud Soojusvõrkude ja Katlamajade 

Direktsiooni osana (allettevõttena), 1980. aastal reorganiseeriti ettevõte Võru Rajooni Soojus-
võrkude Ettevõtteks, 1992. aastal aktsiaseltsiks Võru Soojus ning 1993. aastal munitsipaa l-
ettevõtteks Võru Soojus. Alates 23. detsembrist 1997 on ettevõte registreeritud Äriregistr is 

aktsiaseltsina (AS) Võru Soojus. Alates 09.05.2013 on AS Võru Soojus uueks ärinimeks 
Danpower Eesti AS, kuna aastal 2012 omandas Danpower GmbH Võru Soojuse aktsiad 100%-

liselt. Danpower Eesti AS on saksa energiafirmale Danpower GmbH 100% kuuluv soojus-
varustusettevõte, mis varustab Võru linna soojusenergiaga. Olulisemad etapid Võru kaugkütte 
arengus: 

 1972. aastal ehitati Võru linna esimene tsentraalkatlamaja Vabaduse tänavale. 
 1988. aastal ehitati seoses linna arenguga ja uue elamurajooni tekkimisega uus katlamaja 

Võrusoole, mis pidi hakkama varustama ka tulevast tööstuspiirkonda. 

 1995. aastal ühendati Vabaduse ja Võrusoo katlamaja ühtsesse ringsüsteemi. 
 1995. aastal renoveeriti üks Võrusoo katlamaja katel, millele ehitati juurde 7 MW hakk-

puidul töötav eelpõlemiskolle. 

 1997. aastal ehitati Laane katlamaja 1 MW Kiviõli katlale saepuru eelkolle. 
 1998. aastal renoveeriti Võrukivi katlamaja, sest piirkonnas polnud seoses tööstuse 

likvideerumisega võimalik suurte kateldega enam tarbijaid normaalselt soojusega 
varustada, renoveeriti ka piirkonna kaugkütte torustikud. 

 2001. aastal ettevõttes toimunud saneerimise ja arendustöö tulemusena likvidee r it i 

Vabaduse katlamaja ja asemele ehitati 8 MW tipu- ja reservkatlamaja, mille juhtimine ja 
jälgimine toimub Võrusoo katlamajast. 

 2002. aastal ehitati uus kaasaegne 300 tonni mahutav keskkonnanõuetele vastav raskeõli-
mahuti Vabaduse katlamajale. 

 2005. aastal alustas tööd uus Võrusoo 10 MW biokütusekatlamaja, mille tulemusena 

toodeti Võru Soojuses (al 2013 Danpower Eesti AS) puiduhakkel ligi 75% soojusest. 
Danpower Eesti AS-is on põhitähelepanu all keskkonnasäästlikuma biokütuse kasutamine.  

 2006. aastal ehitati kahe amortiseerunud Võrukivi raskeõli mahuti asemele üks 200 tonni 
kütteõli mahutav mahuti. 

 2007. aastal ehitati Võrusoo katlamaja juurde uus 800 tonni kütteõli mahutav mahuti, seega 

on Danpower Eesti AS-il täielikult kaasajastatud vedelkütuse mahutipark, mis vastab 
kõikidele keskkonnakaitselistele nõuetele. 

 2012. aastal omandas Danpower GmbH Võru Soojuse aktsiad 100%-liselt. 
 2013. aastal muudeti AS Võru Soojus ärinimi, uueks nimeks sai Danpower Eesti AS. 
 2014. aastal paigaldati Võrukivi katlamajja 1,6 MW biokütuse katel. 

 2014. aastal asendati Võrusoo katlamajas aurukatlad veekateldega: 6 MW biokütuse katel 
ja 10 MW õlikatel.4 

Võru linna kaugküttepiirkond jaguneb kolmeks eraldiseisvaks võrguks: Kesklinna, Võrukivi ja 

Laane (vt. lisa 1). Suurim neist on Kesklinna, kus on kokku ühendatud Vabaduse ja Võrusoo 
katlamajade soojusvõrgud. Laane ja Võrukivi võrgud paiknevad kesklinnast eemal ja annavad 
vaid väikese osa soojusettevõtte käibest. Võru linna kaugkütte katlamajade põhinäitajad on 

esitatud tabelis 2.1 ning 2014. aasta soojuse toodang ja müük tabelis 2.2 ja joonisel 2.1. 
 

  

http://www.danpower-gruppe.de/
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Tabel 2.1. Kaugkütte katlamajad Võrus  

Katlamaja Katla tüüp Arv Aasta Kütus 
Võimsus 
(MW) 

Katla tehniline 
seisund 

Vabaduse 

katlamaja 
Danstoker 1 2001 põlevkiviõli 8,5 hea 

Kokku: 8,5  

Võrusoo 

katlamaja 

Danstoker/Saxwerk 1 2005 hakkpuit 10 hea 

Danstoker/Järnforsen  1 1994/2014 hakkpuit 6 hea 

Danstoker  1 2014 põlevkiviõli 10 hea 

Kokku: 26  

Võrukivi 

katlamaja 

Schmid UTSR 
1600 – 32 

1 2014 hakkpuit 1,6 hea 

DE DIETRICH 

(GT 518) veekatel 
1 1997 põlevkiviõli 1 hea 

DE DIETRICH 
(GT 410) veekatel 

1 1997/1998 põlevkiviõli 0,5 hea 

Kokku: 2,1  

Laane 
katlamaja 

Kiviõli–80M ümber 
ehitatud saepuru 

katlaks 

1 1994/1997 saepuru 0,8 rahuldav 

Kiviõli–80M veekatel 1 1996 kergekütteõli 1 hea 

Kokku: 1,8  

 

Tabel 2.2. Võru linna kaugküttesoojuse toodang ja müük 2014. aastal  

Katlamaja Toodang, MWh Müük, MWh 

Vabaduse katlamaja 3 831 3 083  

Võrusoo katlamaja 59 966 45 655  

Võrukivi katlamaja 1 995 1 622  

Laane katlamaja 2 845 2 038  

Kokku: 68 637  52 398  

 

  
Joonis 2.1. Soojuse toodangu ja müügi jaotus Võru kaugkütte katlamajade vahel 2014. a  
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Juba 1987. aastaks oli Võru Eesti keskmise suurusega linnade hulgas ainukene likvideer itud 
grupi- ja kvartalikatlamajadega linn. Elamuid, asutusi (firmasid) ja sotsiaalsfääritarbija id 

varustavaid magistraalsoojustorustikku (DN 200–300 mm) oli siis 5,5 km. Ringsüsteemi on 
ühendatud Vabaduse ja Võrusoo katlamaja soojusvõrgud. Osa Võrusoo katlamajast elamute  
rajoonini minev magistraaltorustik on maapealne, madalatel tugedel, ülejäänu maa-aluse 

paigaldusviisiga raudbetoon kanalites. Drenaažisüsteemi on küll osaliselt välja ehitatud, kuid 
see pole töökorras ja ei taga liigvee ärajuhtimist soojusvõrgu kanalitest. 

 
Varem ettevõtteväliseid soojusvõrke omavad firmad on tänaseks välistarbijatest loobunud. 
Soovijaid on ühendatud linna keskosa ühtse soojusvõrguga või on nad üle läinud individuaa l-

(lokaal-)küttele. Suur osa varem tööstustarbijaid (nt Võru piimakombinaat) soojusega 
varustanud soojustrassi lõikudest seisavad tänapäeval kasutult või on juba demonteeritud. 

 

Linna keskosa ühtne soojusvõrk oli esialgselt projekteeritud temperatuurgraafiku 150/70°C 
kohaselt. Etapiviisiliselt on temperatuurigraafikut alandatud ja käesoleval ajal töötab soojus-

võrk temperatuurgraafiku 110/65°C kohaselt. Temperatuuri reguleerimine soojusvõrgus on 
kvalitatiivne ja toimub sõltuvana välisõhu temperatuurist. 1997. aastast on Võrusoo, Võrukivi 

ja Laane katlamaja tsirkulatsioonipumbad varustatud ka sagedusmuunduritega, mis 
võimaldavad kvantitatiivselt reguleerimist. 

 
Kaugküttevõrgus varustatakse soojaga ca 217 objekti, mis kõik on varustatud soojusarvestitega 
ja 99% ka automaatsete soojussõlmedega. Danpower Eesti AS-il on 22,8 kilomeetrit kaug-

küttetorustikke, millest ca 13 kilomeetrit on kaasaegsetest eelisoleeritud torudest, ülejäänud on 
paigaldatud betoonkünadesse ja maa peale. Need torustikud on suures osas 25–35 aastat vanad. 

Linna kaugküttevõrgu torustiku pikkused on esitatud tabelis 2.3.  
 
Tabel 2.3. Võru linna kaugküttevõrgud  

 Kesklinna KV Võrukivi KV Laane KV Kokku 

Torustiku pikkus, m 22 848 794 523 24 165 

   maa-alused 20 485 684 523 21 692  

        renoveeritud, m 17 116  547 172 17 835  

        renoveeritud, % 83% 80% 33% 82% 

   maapealsed 2 363 110 0 2 473 

        renoveeritud, m 2 363 0 0 2 363 

        renoveeritud, % 100% 0% 0% 96% 

 
 

2.1.  Kesklinna võrgupiirkond 

Kesklinna võrgupiirkond on Võru linnas suurim võrgupiirkond, aastase müügimahuga ligi-
kaudu 48 000 MWh. Aastane tootmismaht on 63 500 MWh. Kesklinna kaugküttevõrgus on 

kahetoruline süsteem, suhtelised soojuskaod on ligikaudu 20%. 
 

Võru linna Kesklinna võrgupiirkonda varustab soojusenergiaga kaks Danpower Eesti AS-ile 
kuuluvat katlamaja. Neist esimene on Võrusoo katlamaja, kus on kasutusel kolm katelt, mille st 
kaks on puitkütusega köetavad Danstoker veesoojenduskatlad, vastavalt võimsustega 10 MW 

http://danpower.ee/failid/File/kaart_soojatrassidest.png
http://danpower.ee/failid/File/kaart_soojatrassidest.png
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ja 6 MW, ning reserv- ja tipukoormuse katlaks on paigaldatud põlevkiviõliga töötav leektoruga 
katel Danstoker, võimsusega 10 MW.  

 
Kesklinna kaugküttevõrgu soojustorustiku kogupikkus on 22 848 m. Sellest 9 859 m (43,2%) 
on maa-alune eelisoleeritud torustik, 10 626 m (46,5%) maa-alune kaugküttevõrk kanalis, maa-

pealse torustiku pikkus on 2 363 m (10,3%). Kesklinna kaugküttevõrk töötab temperatuur i-
graafikus 110/65°C. Koondina on esitatud kaugküttevõrgu andmed tabelis 2.4. 

 
Tabel 2.4. Kesklinna võrgupiirkonna kaugküttevõrgud  

Läbimõõt 
Dn, mm 

Lõikude 
kogupikkus, m 

Maapealsed, 
m 

Betoon 
kanalites, m 

Eelisoleeritud, 
m 

<50 1 133  740 393 

50 1 660  800 860 

65 1 171  250 921 

70 1 261  1 141 120 

75 40  40  

80 2 393  1 420 973 

100 3 703  2 306 1 397 

125 650  400 250 

150 2 360  546 1 814 

200 713  445 268 

250 7 267 1 983 2 420 2 864 

315 118  118  

350 380 380   

Kokku: 22 848 2 363 10 626 9 859 

Osatähtsus, % 10,3 46,5 43,2 

 
Kesklinna võrgupiirkonda käsitleb detailsemalt arengukava Osa II Kesklinna võrgupiirkond.  
 

 

2.2. Laane võrgupiirkond 

Laane võrgupiirkond on Võru linnas keskmise suurusega võrgupiirkond, aastase müügimahuga 
ligikaudu 2 000 MWh. Aastane tootmismaht on 2 845 MWh. Võrgupiirkond asub linna lõuna-

osas umbes 1,8 km kaugusel Kesklinna võrgupiirkonnast.  
 
Laane võrgupiirkonna tarbijaid varustatakse soojusega Danpower Eesti AS-ile kuuluvast katla-

majast. Katlamajas on kaks katelt: 0,8 MW saepuruga köetav katel ja 1 MW õlikatel. Katelde 
summaarse väljundvõimsus on 1,8 MW. Lähiajal vajab põhjalikku renoveerimist vananenud 

saepurukatel ja ka kütuse etteande süsteem. 
 
Laane kaugküttevõrgus on veel kasutusel neljatoru süsteem ning torustikud on vanad, 

suhtelised soojuskaod on ligikaudu 24%. Laane kaugküttevõrk töötab temperatuurigraa f iku 
85/55°C kohaselt. 
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Tabel 2.5. Laane võrgupiirkonna kaugküttevõrgud  

Läbimõõt 
Dn, mm 

Pikkus 
L, m 

Eelisoleeritud 
torustik, m 

Maa-aluses 
kanalis torustik, m 

50 214 168 46 

65 29 4 25 

80 60  60 

150 220  220 

Kokku 523 172 351 

Osatähtsus, % 32,9 67,1 

 

Laane võrgupiirkonda käsitleb detailsemalt arengukava Osa III Laane võrgupiirkond.  
 
 

2.3. Võrukivi võrgupiirkond 

Võrukivi võrgupiirkond on Võru linnas väikseim võrgupiirkond, aastase müügimahuga ligi-

kaudu 1 600 MWh. Võrgupiirkond asub linna põhjaosas umbes 1,5 km kaugusel Kesklinna 
võrgupiirkonnast.  
 

Võrukivi võrgupiirkonna tarbijaid varustatakse soojusega Danpower Eesti AS-ile kuuluvast 
katlamajast. Katlamajas on kolm katelt: 1,6 MW hakkpuiduga köetav katel ning 1 MW ja 

0,5 MW põlevkiviõliga köetavad katlad summaarse väljundvõimsusega 1,5 MW.  
 
Kaugküttetorustik on enamuses renoveeritud ning suhtelised soojuskaod jäävad 15% juurde. 

Võrukivi kaugküttevõrk töötab vastavalt temperatuurigraafikule 95/55°C. Koondina on 
esitatud kaugküttevõrgu andmed tabelis 2.6. 

 
Tabel 2.6. Võrukivi võrgupiirkonna kaugküttevõrgud  

Läbimõõt 
Dn, mm 

Pikkus 
L, m 

Eelisoleeritud 
torustik, m 

Maa-aluses 
kanalis torustik, m 

Maapealne 
torustik, m 

32 6 6   

65 247  137 110 

80 111 111   

100 136 136   

125 294 294   

Kokku 794 547 137 110 

Osatähtsus, % 68,9 17,3 13,9 

 
Võrukivi võrgupiirkonda käsitleb detailsemalt arengukava Osa IV Võrukivi võrgupiirkond.  
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3. Kütuste ja soojuse hind ning tarbijate maksevõime 

3.1. Kütuste ja soojuse hind 

Kütuste hinnad Eesti tarbijatele on väga muutlikud. Kogu kütuste hinna kulgu mõjutab olulise lt 

toornafta hinna muutumine maailmaturul. Sellest omakorda sõltub teiste kütuste ja ka soojuse 
hind. Joonisel 3.1 on esitatud hakkpuidu, põlevkiviõli, maagaasi ja puidupelletite hindade 
muutumine Eestis aastatel 2008–2015 tuginedes Eesti Statistikaameti andmetele. 

 
Hakkpuidu hind on Eestis viimastel aastatel olnud suhteliselt stabiilne, varieerudes 10–11 €/m3  

(15–16 €/MWh) juures. Ka puidupelletite hind on püsinud stabiilsena, vastavalt 140–150 €/t 
(30–34 €/MWh). Toodud hind põhineb Statistikaameti andmetele, tegelikkuses on puidu-
pelletite hind olnud veidi kõrgem – 180 €/t. Võru linna katlamajades on hakkpuidu puistekuup-

meetri hind olnud vahemikus 12–13 €/m3. Laane katlamajas kasutatava saepuru hind on olnud 
9,0 €/m3.  

 
Kohaliku kütuse hinna pikemaks perioodiks prognoosimine on väga komplitseeritud ülesanne, 
kuna maailmaturuhind kohalikele kütustele puudub ja nende hindade seos naftakütuste ning 

maagaasi hindadega on kaudne ja mõjutatud mitmetest teguritest. Eesti oludes sõltub puit-
kütuste hinnatase olulisel määral ka nende kütuste tarbimisest, ekspordivõimalustest ja siht-

riikides pakutavast hinnast. Puitkütuste hinda on viimasel ajal enim mõjutanud Narva elektri-
jaamades puitkütuse masspõletamine, mille korral kerkis puitkütuse hind märkimisväärse lt, 
peale antud tegevuse lõppemist on puitkütuse hind uuesti langenud4. 

 

 
Joonis 3.1. Hakkpuidu, põlevkiviõli, maagaasi ja puidupelletite maksumus käibemaksuta 

aastatel 2008–20155  

                                                 
4 Tallinna Tehnikaülikool (2013). Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis.  
5 Ümber arvutatud ühikule €/MWh Statistikaameti andmetel põhjal 
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Põlevkiviõli ja maagaasi hinna muutumisel on määrava tähtsusega nafta hind, sest kõigi 
maailmaturul vabalt kaubeldavate energiakandjate hinnad on otseselt või kaudselt seotud nafta 

hinnaga maailmaturul. Viimastel aastatel on nafta hinnas esinenud suuri kõikumisi. Aastal 
2015 on olnud nafta hind suures languses ning saavutanud üsna madala taseme, mistõttu on ka 
põlevkiviõli ja maagaasi hind olnud languses (vt joonis 3.1). Praeguseks on põlevkiviõli hind 

langenud oluliselt ning läheneb jõudsalt hakkpuidule, mis omakorda mõjutab oluliselt katla-
majade üleviimist õliküttelt hakkpuidule. Ka maagaasi hind on 2015. aasta jooksul pidevalt 

langenud. Perioodil 2012–2014 kõikus maagaasi hind vahemikus 36–43 €/MWh.  
 
Arvestades maailmaturu nafta hinna arenguid on kõigi fossiilsete kütuste hinnad praegu madal-

seisus võrreldes paari aasta taguse ajaga. Vaadeldes ENMAK 2030 prognoosi nafta ja gaasi 
hinna kujunemises, siis eeldatakse, et ilmselt suhteliselt madal nafta hind püsib mõnda aega ja 

hakkab taas tõusma ja stabiliseerub 4–5 aasta jooksul endisele tasemele. Samuti käituvad siis 
ka teiste kütuste hinnad Eestis. Kui käesoleval aastal võivad kütuste hinnad veel langeda, siis 
tõenäoliselt alates 2017. aastast hakkavad need taas tõusma. Järelikult võib ka soojuse hind 

lähiajal pisut langeda või püsida samal tasemel, kuid pikemas perspektiivis hakkab taas 
kerkima.  

 
Katlamaja soojuse hinnast moodustab tavaliselt 40–70% kütuse maksumus sõltuva lt 
kasutatavast kütusest. Seega sõltub väljastatava soojuse hind otseselt katlamajas kasutatava 

kütuse hinnast. Võru kaugküttepiirkond on nendest muutustest vähem mõjutatud kuna kasutab 
katlamajades põhikütusena kohalikku kütust hakkpuidu ja saepuru näol. Vähesel määral jääb 
kaugkütte soojuse hinda mõjutama reserv- ja tipukoormuse kütusena kasutatava põlevkiviõ l i 

hind. Seetõttu on soojuse hind püsinud üsna madalal tasemel: alates 01.01.2013 on kaugkütte 
soojuse hind Võru linna kaugküttepiirkonnas 55,27 €/MWh6. Kütuste maksumuse osatähtsus 

kaugkütte soojuse hinnas Võru linna kaugkütte katlamajade puhul on 49%.  
 
Aastal 2013 oli Eesti kaalutud keskmine kaugkütte soojuse müügihind ilma käibemaksuta 

66,35 €/MWh. Võru linna kaugkütte piirkonnas on see perioodil 2013–2015 olnud ca 17% 
madalam keskmisest soojuse müügihinnast Eestis. Majandus- ja Kommunikatsiooni-

ministeeriumi poolt aastatel 2012–2013 läbi viidud analüüsile tuginedes võib mõistlikuks 
kaugkütte hinnaks lugeda hinda kuni 75 €/MWh. Alles seda hinda ületades on majanduslikult 
mõistlikum kaaluda alternatiivsete lokaalkütteallikate kasutusele võtmist. Seega võib Võru 

linna kaugkütte soojuse hinda lugeda tarbijatele soodsaks ning igati konkurentsivõimeliseks 
võrreldes alternatiivsete küttelahendustega.  

 
Alternatiivseid küttelahendusi, mis võivad olla otstarbekad täiendavate soojusvarustuse 
võimalustena, ja nende maksumust on detailsemalt käsitletud arengukava Osas I Üldosa p 4.  

 
 

3.2. Tarbijate maksevõime 

Võru linna kaugkütte soojuse tarbijate maksevõimet võib pidada heaks, kuna võlgnevus tega 

probleeme ei ole esinenud. Arvesse tuleb võtta, et suurema osa soojusenergiast tarbivad korter-
elamud, linna hallatavate hoonete tarbimine moodustab ca 14% soojuse kogutarbimisest. Suurt 

                                                 
6 Käibemaksuta  
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osa Võru linna korterelamutest majandavad ja juhivad kinnisvara haldamisega tegelevad ette-
võtted ning seetõttu ei ole informatsioon võlgnike kohta ei avalikkusele ega soojatootjale 

kergesti kättesaadav.  
 
Üheks võimalikuks maksevõime näitajaks võib lugeda ka kohaliku omavalitsuse võimekuse 

indeksit. Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi järgi on Võru linn 215 Eesti omavalitsuse 
seas 51. kohal (2013. aasta). Võrreldes seda tulemust perioodiga 2006–2009, kui oldi 28. kohal, 

ja perioodiga 2010–2013, mil saavutati 50. koht, on Võru linn tabelis pidevalt langenud, mis 
omakorda võib tähendada majandusliku olukorra halvenemist. Viimastel aastatel on siiski 
saavutatud mõningane stabiilsus.  

 
Lähiaastatel võib oodata Võru linna elanike arvu püsimist samal tasemel. Arengukava kohaselt 

on oodata uute perspektiivsete tarbijate liitumist, mis omakorda toob soojusvõrguettevõtja le 
kaasa täiendavaid investeeringuid. Tuleb arvesse võtta, et uued liitumised ja nendega seotud 
investeeringud ei tohi toimuda olemasolevate tarbijate arvelt. Võru kaugküttevõrgu jätku-

suutlikkuse säilitamiseks on vajalik uute tarbijate liitumine. Seniste tarbijate säilitamiseks on 
vajalik säilitada konkurentsivõimeline kaugkütte soojuse hind. Oluline on ka vähendada võrgu-

kadusid. Enne täiendavate investeeringute tegemist on vajalik analüüsida piirkonna jätku-
suutlikkust ja tarbijate soojusvõrgust lahkumise võimalikkust, kuna iga lokaalküttele üle minev 
tarbija suurendab soojuse maksumust teistele kaugkütte soojuse tarbijatele.  

 
EL ja Eesti energiapoliitika seisukohalt on oluline soojuse tarbimise vähendamine hoonete 
soojustamise ja renoveerimise teel. Vajalik on kohaliku omavalitsuse igakülgset toetust, et 

kõikidele hoonetele tehtaks energiamärgised ja -auditid. Võru linn on selles osas väga head 
eeskuju näidanud, kuna kõigile linna haldusalas olevatele hoonetele on energiamärgised 

väljastatud.  
 
Energiamärgis ja -audit võimaldavad määrata hoone renoveerimise vajaduse ja on aluseks 

renoveerimistoetuse taotlemisel. Käesoleval hetkel on energiamärgis 51 korterelamul, 
enamikes elamutes toimivad korteriühistud. Et hoonete soojustamisega on võimalik vähendada 

elamu poolt tarbitava soojuse kulu ja vähendada ka soojusenergia arveid, siis tuleb hoonete 
valdajate poolt seada eesmärgiks aastaks 2020 soojustada hooned ja viia nende energia -
tarbimine energiamärgise D klassi (hoone kogu energiatarbimine <180 kWh/m² aastas). Siin-

kohal on oluline roll ka kohalikul omavalitsusel, kes peaks hoonete renoveerimisele kaasa 
aitama läbi mitmekülgse teavitustöö, erinevate lahenduste väljapakkumisega ning abistama hea 

nõuga renoveerimisprojektide läbivaatamise ja kooskõlastamise käigus.  
 
 

 
 

4. Soojusmajanduse arengusuunad 

 
Võru linna soojusmajanduse arengu planeerimisel on vastavalt töö lähteülesandele analüüs itud  
eelkõige olemasolevat kaugküttesüsteemi ja tarbijaid ning pakutud välja kaugkütte soojus-

varustuse arenguvõimalusi. Kaugküttepiirkondade arenguvõimalustena käsitleme eelkõige 
uute tarbijate lisandumist kaugküttevõrku kas siis perspektiivsete uute võrgupiirkondade või 

üksikute potentsiaalsete liitujate näol, kaugküttevõrgu edasiarendamist vastavalt tarbijate 



   

22 
 

Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2027.  

Osa I Üldosa  

vajadustele (sh võrgupiirkondade ühendamist) ning vanade torustike asendamist uute eel-
isoleeritud torustikega. Lisaks sellele on arengukavas kirjeldatud alternatiivseid soojus-

varustuse lahendusi, mis võivad olla otstarbekad täiendavate soojusvarustuse võimalustena , 
näiteks teatud piirkondade üleminek veeldatud maagaasi (LNG) kasutamisele, soojuspumpade 
või päikesekollektorite kasutamine ning mikro- ja väikekoostootmine. 

 
Võru linna kaugküttepiirkondade arenguvõimaluste analüüsis on lähtutud Võru linna üld-

planeeringust, kaugküttevõrguga liitumise potentsiaaliga detailplaneeringu aladest ning 
olemasolevatest arengukavadest ja strateegiatest. Perspektiivsete aladega seotud arengud on 
kirjeldatud arengukava Osas V Perspektiivsed alad. Perspektiivsete aladega ja erinevate kaug-

küttesüsteemi renoveerimis- ja rekonstrueerimismeetmetega seotud prognoos- ja tasuvus-
arvutused on esitatud erinevaid võrgupiirkondasid käsitlevates arengukava osades, vastavalt 

Osa II Kesklinna võrgupiirkond, Osa III Laane võrgupiirkond ja Osa IV Võrukivi võrgu-
piirkond. 
 

Kõik käsitletavad alternatiivsed soojusvarustuse variandid mõjutavad ka kaugkütte soojuse 
arenguvõimalusi ja jätkusuutlikkust. See mõju avaldub nii olemasolevate tarbijate üleminekul 

alternatiivsetele lahendustele kui ka paralleeltarbimisel. Paralleeltarbimiseks nimetatakse 
lisaks kaugküttele alternatiivse soojusallika kasutamist, juhul kui alternatiivset soojusallikat 
kasutatakse soojusvarustuse baaskoormuse katmiseks ning kaugkütet kasutatakse vaid suurima 

soojustarbimisega perioodi tipuvajaduse katmisel. Paralleeltarbimise tulemusena väheneb 
kaugküttevõrgust tarbitud soojuse kogus ning kaugkütte samade kulude juures müügimahu 
vähenemine muudab kaugkütte kallimaks. Eelnevast lähtuvalt on paralleeltarbimist eraldi 

käsitletud peatükis 4.7.  
 

 

4.1. Perspektiivsed alad 

Võru Linnavalitsusest saadud informatsiooni ja detailplaneeringute kohaselt on Võru linnas 
18 perspektiivset arenduspiirkonda (vt tabel 1.1), mis võivad realiseerumisel mõjutada soojus-
majanduse, sh kaugkütte arengut, ning mida on vajalik käsitleda soojusmajanduse arengu-

kavas. Tellija poolt esitatud detailplaneeringutest suurem osa (14 detailplaneeringut) on 
käsitletavad kui potentsiaalsed Kesklinna võrgupiirkonnaga liituvad alad. Võrukivi piirkonnas 

on ette näha kahe äri- ja tootmisala liitumist kaugküttevõrguga. Eraldi perspektiivse arengu-
võimalusena käsitletakse Kuperjanovi JVP liitumist Kesklinna võrgupiirkonnaga, mis oma-
korda loob eeldused Laane ja Kesklinna võrgupiirkondade ühendamiseks. Lisaks sellele on 

potentsiaalseteks kaugküttevõrguga liitujateks üksikud tarbijad olemasolevas kaugküttepiir-
konnas või rajatavate soojusvõrkude vahetus läheduses.  

 
Kõik nimetatud arenguvõimalused on lahti kirjeldatud jaotatuna olemasolevatesse võrgupiir-
kondadesse ning esitatud arengukava Osas V Perspektiivsed alad. Perspektiivsete alade 

liitumise mõju kaugküttesüsteemile ja soojuse hinnale on esitatud arengukava Osas II Kesk-
linna võrgupiirkond, Osas III Laane võrgupiirkond ja Osas IV Võrukivi võrgupiirkond 

vastavalt sellele, millise võrgupiirkonnaga alad liituvad.  
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4.2. Veeldatud maagaas (LNG) 

 

Lühitutvustus 

 
Inglisekeelset LNG (liquefied natural gas) lühendit kasutatakse veeldatud maagaasi puhul. 

Maagaasi veeldumistemperatuur on –160°C. LNG ruumala on ca 600 korda väiksem kui 
gaasilise olekus oleval maagaasil, mistõttu on seda lihtsam hoiustada ja transportida. Tänaseks 

eksporditakse veeldatud maagaasi 20 riigist ning rahvusvahelise kaubanduse kogumahtu 
hinnatakse 300 miljonile LNG tonnile aastas7.  
 

Veeldatud maagaasi taasgaasistamine ja kasutamine katlamaja kütusena moodustab vaid osa 
kogu terviklahelast. Sõltuvalt LNG kasutusahelast ja tema suhtelisest osast kujuneb ka LNG 

transpordi- ja jaotuskulu. 
 
LNG võimaldab maagaasi kasutada tarbijatel, kelleni maagaasivõrk ei ulatu. Eestis on 

sellisteks tarbijateks maakohtades asuvate asulate katlamajad, väikeettevõtted, transpordiette-
võtted. LNG on sobilik kaugkütte katlamajades peamiselt tipukoormuse katmiseks ning on 

konkurentsivõimeline kütteõlil töötavate katelde kasutamisel.  
 
 

Maagaasi ja LNG hind 

 

Kütuste hinnad kogu maailmas ja sealhulgas ka Eesti tarbijatele on väga muutlikud. Kõikide 
kütuste hinna kujunemist mõjutab oluliselt toornafta hinna muutumine maailmaturul. Eelkõige 
sõltub Eesti maagaasi hind Venemaalt ostetava maagaasi hinnast. Venemaalt ostetava maa-

gaasi hind on omakorda valemiga seotud maailmaturu vedelkütuse hinnaga, arvestades üheksa 
eelmise kuu keskmist vedelkütuse hinda. Selline pikaajalise keskmine arvutamine muudab 

maagaasi hinna stabiilsemaks ja lähiaja muutused on ette planeeritavad.  
 
Pikemas perspektiivis kui üks aasta on maagaasi hind raskelt prognoositav. Arveldused 

Venemaaga toimuvad dollari kursi alusel ning seetõttu sõltub Eestisse sisse ostetava maagaasi 
hind ka Euro ja USD suhtest. Eestis lisandub maagaasi hinnale veel aktsiis ja edastamise võrgu-

tasu. Alates 2016. aastast on Eestis maagaasi aktsiisimäär 33,77 €/1000 m3 ning alates 
2017. aastast 40,52 €/1000 m3.  
 

Detailsemalt on kütuste hindu käsitletud arengukava Osas I Üldosa p. 3.  
 

Arvestades maailmaturu nafta hinna arenguid on maagaasi hind olnud 2015. aastal pidevas 
languses, 2015. aasta lõpu seisuga on maagaasi hind stabiliseerunud ning oluliselt enam ei 
lange, pigem hakkab lähiaastatel taas tõusma. LNG hind on otseses sõltuvuses maagaasi 

hinnast. Arvestades, et LNG tarneahel koosneb mitmest etapist on tema hind mõnevõrra kallim 
maagaasi hinnast. Erinevate uuringute tulemusel on hinnatud, et prognoositav LNG hind jääb 

8–11 € kallimaks maagaasi hinnast8. Tarbija jaoks lisanduvad sellele veel vajalike seadmete 
soetamise investeeringukulud ja võrgutasud ning seetõttu on LNG-st toodetud soojuse hind 
kaugkütte soojuse hinnaga samal tasemel (ca 50–60 €/MWh). Eestisse tarnitava LNG hinna 

                                                 
7 JetGas OÜ  
8 Pöyry Management Consulting Ltd (2011). Gaasituru liberaliseerimine Eestis. Eleringi toimetised nr 2/2011.  
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erinevus maagaasist võib muutuda juhul kui LNG-ks muundatava gaasi hind erineb olulise lt 
Eestisse müüdavast maagaasihinnast.  

 
 
LNG võimalused Võru linnas 

 
Võru linnas on Jaama tn 24 kinnistule projekteeritud LNG jaam ning gaasitorustik Jaama ja 

Pikk tänavale. Regasifitseerimisjaam on ehitamise järgus. Seoses antud LNG-jaama rajamisega 
on projekteeritud Võru linna B kategooria (5 bar) maagaasitorustik. Gaasitorustik on 
projekteeritud maa-alusena Jaama tn 24 kinnistult piki Jaama tänavat kuni Aida tänava 

ristmikuni ja piki Pikk tn kuni Räpina mnt ristmikuni.  
 

Esimeses etapis on arvestatud kahe 108 m3 mahutiga, mis antud torustiku korral võimaldaks 
edastada kuni 30 MW LNG-d. LNG sobib hästi kasutamiseks tipukoormus kateldes või siis 
kateldes, kus on tööstusprotsessi tõttu tarvis kiireid koormuse muutuseid. Võru linna katla-

majas tipukoormuse katmisel LNG-ga võib Danpower Eesti AS andmetel antud JetGas OÜ 
poolt loodavast LNG võrgu võimsusest jääda puudu. 

 
Hetkel tarbib LNG-d pagaritööstuse tarbeks Pikk tn 17 asuv OÜ Cristella VT (300 MWh/kuus), 
kellel on omatarbeks loodud LNG jaam. Ettevõtte sidumine loodava võrguga on veel lahtine. 

Kokkulepe on sõlmitud veel Pikk tn 17b asuva Mehka AS-iga, kus on 100 kW katel ruumide 
kütteks. Lisaks on veel mitmeid potentsiaalseid kliente, kelle liitumine ei ole antud töö 
valmimise ajaks veel selge ning kelle andmeid ei soovi JetGas OÜ esitada. Ühtlasi on plaanis 

Jaama tn LNG jaama ühe osana luua ka CNG tankla, võimaldades gaasi kasutada ka transpordi-
sektoris. JetGas OÜ andmetel on Pika tänava piirkonna hinnanguliseks gaasitarbimise mahuks 

15 000 MWh/aastas. Gaasi hind tarbijatele hakkab sõltuma börsil olevast gaasi hinnast ja gaasi-
torustiku ehitusmaksumusest.  
 

Seega on olemas suur potentsiaal, et mitmed Pika tn ja selle lähiala tarbijad, keda on käsitletud 
arengukava Osas V Perspektiivsed alad, võtavad pärast olemasolevate soojatootmise seadmete 

amortiseerumist kaugkütte asemel kasutusele LNG. Määravaks saavad siinkohal liitumis -
tingimused, liitumiseks vajalik alginvesteering ning pakutav soojusenergia hind tarbijale. Igale 
uuele tarbijale koostatakse vastavalt olemasolevale olukorrale hinnakalkulatsiooni ning seega 

sõltub liituja tehtav valik otseselt läbirääkimistest.  
 

 

4.3. Mikro- ja väikekoostootmine. Energiaühistud.  

Koostootmine on protsess, kus ühest seadmest väljastatakse kahte liik i energiat:  

 soojust, mida saab kasutada tehnoloogilistes protsessides, tarbevee soojendamiseks ja 
ruumide kütteks või absorbtsioonil põhinevate jahutusprotsesside käitamiseks kaug-

jahutussüsteemides. 

 mehaanilist energiat, mis tavaliselt muudetakse elektriks, kuid seda võib kasutada ka 

pumpade, kompressorite ja ventilaatorite otseseks käitamiseks. 
 

Mikrokoostootmisseade on koostootmisseade, mille maksimaalne elektriline võimsus on 
Pe<50 kW. Väikekoostootmisseadmeks loetakse seadmeid maksimaalse elektrilise võimsusega 
kuni 1 MW.  
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Mikro- ja väikekoostootmisjaamades on energiatootmiseks sobivad järgmised koostootmise 
tehnoloogiad:  

 sisepõlemismootorid; 

 mikroturbiinid; 

 stirlingmootor; 

 kütuseelemendid; 

 orgaaniline Rankine’i ringprotsess (ORC). 
 

Väikese ühikvõimsusega koostootmisseadmete puhul on sageli vajalik ka soojussalves t i 
olemasolu9 ning see muudab mikrokoostootmisjaamade alginvesteeringukulu kõrgeks, st et 
neil on suhteline suur maksumus genereeritava võimsuse ühiku kohta (€/kWe). Teadaoleva 

informatsiooni kohaselt on Eestis mikro- ja väikekoostootmisjaamu, kus on kasutusel 
sisepõlemismootoritega (gaasimootoritega) koostootmisseadmed. Katsetatud on ka puugaasi 

kütusena kasutavaid koostootmisseadmeid. Levinumad kütused mikro- ja väikekoostootmis-
jaamades on gaasilised- ja vedelkütused. Biokütust võimaldavad kasutada stirlingmooto r id 
(kaubanduslikud seadmed puidupelletite kasutamisega. ORC tehnoloogia võimaldab kütusena 

kasutada hakkpuitu. 
 

Erinevate mikro- ja väikekoostootmise tehnoloogiate parameetrid on esitatud tabelis 4.1. 
 
Tabel 4.1. Mikro- ja väikekoostootmise tehnoloogiate peamised parameetrid10 

Tehnoloogia Kasutatav kütus Efektiivsus, % Võimsus, 
MWe 

Eeldatav 
investeering, 

€/kWe 

Eeldatavad 
ülalpidamis-

kulud, 
€/kWe 

Kokku Elekter 

Diiselmootor biogaas, maa-
gaas, vedelkütus 

65-90 35-45 0,05…20 340-2000 0,0075-
0,015 

Ottomootor biogaas, maa-
gaas, vedelkütus 

70-92 25-43 0,03…>6 450-2500 0,0075-
0,015 

Stirlingmootor11 puitkütus 
(puidupelletid) 

70-80 ~10 0,035…0,14 6000-8000 

~100 kWe 

- 

Stirlingmootor maagaas, eta-
nool, butaan 

65-90 ~25 0,03…1,5 2500-4500 - 

Mikroturbiinid maagaas, vedel-
kütus, propaan, 

biogaas 

65-90 15-30 0,015…0,3 900-2500 0,006-0,21 

ORC12 puitkütus 
(hakkpuit) 

75-90 ~12 0,03-3 5000-7000 

~100 kWe 

 

 

 

                                                 
9 A. Paist (2012). Mikro ja väike koostootmise võimalikkusest eramute energiabilansis. Energiatõhusa ehitise 

täienduskoolitus Tartu Teaduspargis.  
10 http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Koostootmine&menu-99#label-Tehn_V (29.03.2016) 
11 http://www.aidic.it/cet/14/37/142.pdf 
12 http://www.aidic.it/cet/14/37/142.pdf 

 

http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Koostootmine&menu-99#label-Tehn_V
http://www.aidic.it/cet/14/37/142.pdf
http://www.aidic.it/cet/14/37/142.pdf
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Mikro- ja väiketootmise valdkonnas toimunud arengute tõttu on viimasel ajal hakanud 
populariseerima kogukondlikud ühistegevused (energiaühistud), mille peamiseks eesmärgiks 

on toota, jaotada ja müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja soojust oma-
tarbe katmiseks.  
 

Nii kaugküttepiirkondade koormuse vähenemine kui ka hoonete rekonstrueerimise vajaduse 
energiatõhususe tõstmiseks on loonud eeltingimused energiaühistute tekkeks. Energiaühistute 

kütte potentsiaal on eelkõige madala tarbimistihedusega ning kõrge soojuse hinnaga kaugkütte-
võrgu piirkondades. Võru linna võrgupiirkondi ei saa nende hulka lugeda. Elektri potentsiaal 
on peamiselt korterelamutes ja ühiskondlikes hoonetes päikesepaneelide paigaldamises 

hoonete omatarbe katmiseks.  
 

Energiaühistute peamised tegevussuunad on elektri ja soojuse tootmine ja oma tarbijatele 
jaotamine. Võimalusel toimub ka võrku müümine ja teiste tarbijate varustamine. Ühtlasi on 
võimalik läbi selle kasvatata kogukonna energiateadlikkust ning teostada hoonete 

renoveerimist. Eestis algatas 2013. aastal Eesti Arengufond energiaühistute programmi 
eesmärgiga loomaks initsiatiivi. Programmi peamised tegevusvaldkonnad on olnud energia -

ühistute loomise võimalustest teavitamine ning energiaühistute loomise soodustamine. Eestis 
tekitati algatusgrupp, milles on energiaühistu põhimõtetel tegutsevad üksused soojuse ja elektri 
tootmiseks. Enamus antud algatusgrupis olevates projektidest on arengufaasis ning toimub 

olemasoleva olukorra kaardistamine ning erinevate tehnoloogiate võimaluste analüüs. 
 
Üks valmis olevates projektidest on korteriühistu (KÜ) Sõpruse 202.13 Tegu on 1971. aastal 

ehitatud 162 korteriga tüüpkortermajaga Mustamäel. Korterelamul on soojustatud kogu fassaad 
ja katus ning lodžad on kinni ehitatud. Ühtlasi on kõik hoone aknad vahetatud. KÜ Sõpruse 

202 küttesüsteemid on renoveeritud, paigaldatud on Purmo-air värskeõhu-radiaatorid, mille 
soojusväljastus on ruumipõhiselt termostaatidega reguleeritav. Küttesüsteem on varustatud 
individuaalsete küttekuluarvestuste süsteemiga. Lisaks küttesüsteemile on välja ehitatud 

tsentraalne väljatõmbe-õhksoojuspumpadega varustatud ventilatsiooni-süsteem. Kogu kütte ja 
ventilatsiooni toimimine on jälgitav reaalajas üle interneti ning on operatiivselt juhitav. Tööd 

teostati aastatel 2012–2013 KredEx-ilt saadud investeeringu toetuste abil. Tööde tulemusena 
vähenes tarbitav soojusenergia 34% ning sisendenergia vajadus 63%. Aasta lõikes moodustab 
soojuspumpade poolt toodetud energia 66% hoone soojusenergia vajadusest. Renoveerimise 

tulemusena vähenes soojusenergia maksumus elanikele aasta keskmisena 0,66 eur/m2 kohta 
kuus (59%). 

 
Eestis on energiaühistu mõiste veel suhteliselt uus ning selle moodustamisel ning toimimise l 
on hetkel veel mitmeid takistusi. Advokaadibüroo Glimstedt poolt koostatud analüüs is 

„Energiaühistute loomist ja tegutsemist takistavad probleemid Eestis“14 on välja toodud 
algatusgrupi kogemuste põhjal takistavad tegurid. Analüüsi põhjal tuvastatud olulisemad 

probleemid energiaühistute moodustamiseks ning toimimiseks on15: 
1. Eesti seadusandluses puudub „Energiaühistu“ mõiste kohta ühine definitsioon; 
2. juriidilised formaadid energiaühistu loomiseks on piiratud; 

3. kohalike omavalitsuste kaasamine on keeruline; 

                                                 
13 http://energiayhistud.ee/energiauhistud/liikmed/ (23.03.2016) 
14 Glimstedt (2015). Energiaühistute loomist ja tegutsemist takistavad probleemid Eestis.  
15 Eesti Arengufond (2015). Projekti „Parimate praktikate, ärimudelite ja initsiatiivide alusel väiksemahuliste 

elektri- ja soojusühistute loomine” lõpparuanne.  

http://energiayhistud.ee/energiauhistud/liikmed/
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4. teatud olukordades on vajalik suhteliselt suure kapitali sissemakse; 
5. elektriliinide- ja võrkude rajamine ning kasutamine on õigusaktidega rangelt piiritletud. 

 
 
Võru linna potentsiaal elektri ja soojuse mikro- ja väike koostootmisel 

 
Juhul kui projekteeritud LNG-jaam läheb käiku ja Võru linn saab B kategooria (5 bar) maa-

gaasitorustiku, siis on Võru linna ettevõtetel ja elanikel hea potentsiaal toota koos nii elektri-  
kui ka soojusenergiat kasutades näiteks maagaasil töötavat mikroturbiini või valmis koos-
tootmisjaama. Vastavalt Elektrituruseaduse §59 makstakse koostootmise eest toetusi – tootjal 

on õigus saada põhivõrguettevõtjalt toetust taastuvast energiaallikast tootmisseadmega, mille 
netovõimsus ei ületa 100 MW.16  

 
 

4.4. Soojuspumpade kasutamine  

Soojuspump on seade soojuse ülekandmiseks külmemast keskkonnast soojemasse. Soojus-
pumba käivitamiseks rakendatakse mehaanilist või muud liiki energiat. Üheks olulisemaks 

tingimuseks soojuspumba ratsionaalsel kasutamisel on sobiva madalatemperatuurilise soojus-
allika olemasolu. Soojuspumba töö iseloomustamiseks kasutatakse soojustegurit, mis näitab 
kõrgemale temperatuurile transformeeritud kasuliku soojushulga suhet seadme käivitamiseks 

kulutatavasse elektrienergiasse. Soojustegurit tähistatakse lühendiga COP17. 
 

Soojuspumpade kasutamisel ei saa anda ühest lahendust. Iga tarbija puhul on vajalik analüüs ida 
millist soojuspumpa saab kasutada sõltuvalt hoone asukohast, arhitektuurilisest ja ehituslikust 
lahendusest, vaba maa olemasolust ja teistest asjaoludest. Järgnevalt on vaadeldud kolme tüüpi 

Eestis kasutatavaid soojuspumpasid: 

 õhk-õhk soojuspumbad; 

 õhk-vesi soojuspumbad; 

 maakütte soojuspumbad. 

 
 

Õhk-õhk soojuspumbad 

 
Õhk-õhk tüüpi soojuspumbad on kõige lihtsamad, kuid ka soojuspumpadest kõige madalama 

soojusteguriga. Õhk-õhk soojuspump võtab soojuse välisõhust, kompressorseadme abil tõstab 
õhu temperatuuri vajalikule tasemele ja soojendab ruumide siseõhku. Nende ühikvõimsus on 

kuni paarkümmend kW. Õhk–õhk soojuspumpade soojustegur COP antakse tavaliselt välisõhu 

temperatuuril 7°C ja sellistel tingimustel on see 5. Kuid madala välisõhu temperatuuri korral 

COP langeb ja aasta keskmine COP õhk-õhk tüüpi soojuspumpadel on 2,4–2,8. Õhk-õhk 
soojuspumbad sobivad üksiku avatud planeeringuga hoone kütteks, kus soojuskoormus ei ületa 
paarkümmend kW.  

 
Õhk-õhk tüüpi soojuspumbad vajavad madala välisõhu temperatuuri korral lisakütet tipu-

koormuse katmiseks. Kui õhk-õhk soojuspump on valitud õigesti, suudab soojuspump katta 

                                                 
16 Elektrituruseadus  
17 COP on lühend inglisekeelsest mõistest Coefficient of Performance, eesti keeles soojustegur. 
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enamuse eramu küttevajadusest ja vaid talvel madala välisõhu temperatuuriga tuleb anda lisa -
kütet näiteks elektriga. Kaasaegsetel soojuspumpadel on juba sisse ehitatud süsteem, et madala 

temperatuuriga anda lisakütet. Täiendava elektrikütte juurde arvestamisel võib kujuneda aasta 
keskmiseks elektri ja soojuse suhteks 1,5–1,8. 
 

Arengufondi poolt 2013. aastal läbi viidud uuringus selgus, et õhk-õhk soojuspumbaga 
toodetud soojusenergia maksumus on ca 61 €/MWh18. Selline tulemus saadi võttes arvesse 

kõiki soojusenergia tootmisega seotud kulusid – alginvesteering, hoolduskulud ning elektri 
tarbimisega seotud kulud. Seejuures kõige suurema osa (37,63 €/MWh) moodustas soojus-
pumba elektrienergia tarbimisega seotud kulud. Seega on Võru linnas kaugkütte soojuse hind 

tarbijale kättesaadav madalama hinnaga kui õhk-õhk soojuspumbaga toodetud soojus.  
 

Õhk-õhk soojuspumpadega ei saa lahendada Võru linna kaugküttes olevate korterelamute ja 
ühiskondlike hoonete põhikütet, kuid need sobivad näiteks suurte korterelamute ventilatsiooni 
heitsoojuse ärakasutamiseks.  

 
 

Õhk-vesi soojuspumbad 

 
Õhk-vesi soojuspumbad kasutavad samuti atmosfääri õhu soojust, kuid edastavad seda 

tarbijatele sooja veena. Selline soojuspump sobib hästi vesipõrandaküttega hoonete soojus-
varustuseks. Õhk-vesi soojuspumpade soojusvõimsus on kuni mõnikümmend kW. Soojustegur 
COP on õhk-vesi tüüpi soojuspumpadel samal tasemel kui õhk-õhk soojuspumpadel ja oleneb 

sellest, millise temperatuuriga vett soovitakse saada. Radiaatorkütte puhul on vaja kõrgema 
temperatuuriga vett kui põrandakütte puhul ning radiaatorküttega varustatud hoonetes on õhk-

vesi soojuspumpade efektiivsus madalam.  
 
Õhk-vesi soojuspumbad on sobivad kaugküttevõrgust eraldi paikneva hoone kütteks, eriti kui 

hoonesse projekteerida põrandaküte. Radiaatorkütte puhul on õhk-vesi soojuspumbad 
kasutatavad, kuid seal jääb soojusspumpade efektiivsus madalamaks. Kaasaegsete lahenduste 

puhul on sageli ühendatud soojuspump ja gaasikatel. Seal võib valida väiksema õhk-vesi 
soojuspumba, mis rahuldab hoone kütte vajadused soojemate ilmadega. Talvel pakaseliste 
ilmadega on võimalik lisakütet anda gaasikatlaga.  

 
Arengufondi 2013. aasta uuringu kohaselt võib õhk-vesi soojuspumpadega toodetud soojus-

energia osutuda veelgi kulukamaks kui õhk-õhk soojuspumpadega toodetud soojus. Võttes 
arvesse kõiki soojusenergia tootmisega seotud kulusid saavutati õhk-vesi soojuspumbaga 
soojusenergia hind ca 71 €/MWh19. Sellest suurima osa (26,34 €/MWh; 37,2%) moodustas 

elektri tarbimise kulud. Eelnevast järeldame, et õhk-vesi soojuspumbaga toodetud soojus on 
tarbijale oluliselt kõrgema hinnaga kui kaugkütte soojus.  

 
Käesoleval juhul ei saa õhk-vesi soojuspumpade abil lahendada Võru linna kaugküttes olevate 
kortermajade ja ühiskondlike hoonete põhikütet. Õhk-vesi soojuspumbad jäävad alternatiiv-

seks lahenduseks peamiselt kaugküttepiirkonnast välja jäävates eramutes.  
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Maakütte soojuspumbad 

 

Maakütte soojuspumbad kasutavad ära pinnasesse akumuleerunud energiat ja annavad seda 
edasi veele, mida saab kasutada hoone soojusvarustuseks. Maakütte soojuspumbad on 
vaadeldud soojuspumpadest kõige efektiivsemad ja parema soojusteguriga. Nende aasta 

keskmine soojustegur COP on 3–3,5. Soojustegur oleneb maapinna temperatuurist ja millise 
temperatuuriga soojuskandjat hoone soojusvarustuseks vajatakse. Soojuskandja madalama 

temperatuuri korral (vesipõrandaküte) on maakütte soojuspumba COP kõrgem. 
 
Praeguseks on kasutusel juba kuni 100 kW ühikvõimsusega maakütte soojuspumpas id. 

Selliseid soojuspumpasid on võimalik ühendada mitu pumpa ühtsesse süsteemi ja saavutada 
võimsust kuni 1 MW. Selline maasoojuspumpade kompleks vajab suurt maa-ala energia 

ammutamiseks. Hinnatakse, et 1 kW soojuse saamiseks on vaja 30–50 m2 vaba maapinda.  
 
Sellist maasoojuspumpade kasutamist on rakendatud mõnede väikeste maa-asulate soojus-

varustusel, kus soojusvõrgud olid väga halvas olukorras ega ole olnud otstarbekas neid 
renoveerida. Seal on maakütte soojuspumpadega välja ehitatud üksikute hoonete või lähestikku 

paiknevate hoone gruppide soojusvarustus. Samuti sobib maaküte, kui asula lähedal on palju 
vaba maad. Näiteks on maakontuuriga maaküttesüsteem kasutusel Palamuse vallas Kaarepere 
asulas. Tabelis 4.2 on esitatud Kaarepere projekti tehnilised andmed.  

 
Tabel 4.2. Kaarepere maaküttesüsteemi tehnilised andmed.  

Maaküttesüsteemi ühendatud hooneid 5 korterelamut + lasteaed 

Köetavate hoonete kogupind 5 243 m2 

Maaküttesüsteemi võimsus 507 kW 

Maa-aluse torustiku pindala 24 470 m2 

Vajalik pindala 1 kW soojuse tootmiseks 48,3 m2 

 

Kaarepere näitest on näha, et maasoojuspumpade kasutamiseks vajalike maa-aluste kollektorite 
rajamiseks on vaja väga suurt vaba pinda. Alternatiiviks on puuraukudega maaküttesüsteem. 
Puuraukudel põhinev lahendus seisneb vajalikul hulgal ja metraažil puuraukude puurimisel, et 

saada maa seest energiat, millega soojuspumba abil maja ja vett kütta. Maa sees olev energia 
soojendab puuraukudesse paigaldatavas torustikus ringlevat vedelikku, mis suunatakse soojus-

pumpa. Puurimissügavus sõltub kohalikust geoloogiast ning võib ulatuda paarisaja meetrini. 
Siit tuleb ka erinevus ja eelis tavalise horisontaal maakütte ees. Puuraukude efektiivsus on 
kõrgem maakontuurist mitme teguri tõttu. Sügavamal pinnases on energiat rohkem kui maa-

pinna lähedal. Puuraukude omavaheline kaugus on alates 6 meetrist, erinevalt horisontaa l-
kontuurist, kus see on ca 1 meeter. Puuraukudes olevat kontuuri ilmastik ei mõjuta. Eeliseks 

saab nimetada ka maapõue temperatuuri – puuraugu temperatuur on ka kõige külmemal talvel 
mitmeid kraade soojem kui vaid meetri sügavusel asuv horisontaalkontuur. 
 

Arengufondi 2013. aasta uuringu kohaselt on maasoojuspumbaga toodetud soojuse maksumus 
80,25 €/MWh20. Lõpptarbijale muudab maksumuse nii kõrgeks eelkõige suur alginvesteering. 

Olenevalt tehnilisest lahendusest on maakütte seadmete maksumus 300–700 €/kW. Soojus-
pumpade kasutusele võtmine on reaalne majade renoveerimisel, kasutades ära ventilatsiooni 
heitõhu soojust näiteks vajaliku tarbevee soojendamiseks. Soovitada soojuspumpadega 
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lahendusi suuremate elamute juures tiheasustusega piirkonnas ei saa. Sel juhul lähevad 
seadmed liiga suureks ja tekivad probleemid seadmete paigutamisel, tekkiva müraga, 

hooldamisega jm. Maasoojuspumpade kasutamine õigustab end kaugküttevõrgust kaugemal 
paiknevate väiksemate hoonete puhul. 
 

 

4.5. Päikesepaneelid sooja vee tootmiseks 

Päikesekollektorid puhul on tehniliselt tegemist soojusvahetitega, mille abil kantakse päikese 
poolt kiiratav soojus üle kollektorit läbivale soojuskandjale. Soojusenergiat rakendavad 
tehnoloogiad on oluliselt energiaefektiivsemad kui päikeseenergia otse elektrienergiaks  

muundavad fotogalvaanilised elemendid. Päikesekollektorid on peamiselt liigitatud madala -
temperatuurilisteks ning keskmise- ja kõrgtemperatuurilisteks.  

 
Madalatemperatuurilisi päikesekollektoreid saab Eestis edukalt kasutada nii sooja tarbevee 
tootmiseks kui ka küttesüsteemi toetava lahendusena, suvisel päikesepaistelisel ajal on 

võimalik katta kogu tarbimise vajadus. Ligikaudu märtsikuust alates soojendab päike 
kollektoris ringlevat madalama külmumistemperatuuriga vedelikku ja saadud soojusenergia 

salvestatakse läbi soojusvaheti soojussalvestisse (akumulatsioonipaaki) või otse vastavat tüüpi 
soojavee boilerisse. Otstarbekam on kütta nii soojavee boilerit kui ka maja küttesüsteemi 
akumulatsioonipaagiga süsteemist. Kui päikese mõju on väike, või pilvise ilmaga soojuskiirgus 

täiesti puudub, köetakse boilerit ja teisi soojatarbijaid akumulatsioonipaaki salvestunud soojus-
energiaga.  

 
Kasutusel on peamiselt kahte tüüpi päikesekollektoreid: plaatkollektorid (lame/tasapinnaline) 
ning vaakumtorudega kollektorid.  

 
Tasapinnaline päikesekollektor on kollektorite lihtsaim mudel, mis koosneb päikesekiirgust 

neelavast tasapinnast ja sellele paigutatud soojusvahetist, milleks lihtsaimal juhul on klaastorus 
liikuv õhk või vesi. Lihtsama konstruktsiooni korral tsirkuleerib vesi loomulikul teel paaki. 
Kunstliku tsirkulatsiooni korral tuleb kasutada juhtimissüsteemi koos temperatuurianduritega, 

mis mõõdavad temperatuuride erinevust kollektori ja paagi vahel.  
 

Vaakumtorudega kollektorid, mille soojusvaheti paikneb silindrilises õhutühjas klaastorus, on 
keerulisema konstruktsiooniga, kuid kõrgema efektiivsusega. Õhu puudumine vähendab 
konvektiivseid soojuskadusid kiirgust püüdvalt pinnalt katteklaasile ja suurendab sellega 

energia muundumise tõhusust. Vaakumtorusüsteemiga kollektorid sobivad kasutamiseks 
põhjamaises kliimas, kuna soojuskandjana kasutatav glükoolilahus võimaldab töötada 

madalate temperatuuridega ning silindrikujulised moodulid ei lase lumel kollektori pinnale 
kuhjuda. Keerulisema konstruktsiooni tõttu on ka nende hind kallim.  
 

Suviti võib tekkida kasutusoht tarbimise puudumisel, mille tulemusena võib kuumeneda 
süsteemis olev soojuskandja liialt. Vaakumtorudel on kõrgendatud risk ringleva vedeliku 

keemiseks, kuna seisutemperatuur võib vaakumtoru sees olevas torus, kui ka ülemises 

kollektortorustikus tõusta isegi üle 200°C kõrgemaks kui tasapinnalise päikesekollekto r i 
torudes. Puudub selline antifriis talumaks selliseid temperatuure, mis muudab antifriisi pasta-

laadseks materjaliks, mille tulemuseks on soojusvahetuse mittetoimimine. 
 

http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=M%C3%B5iste:Fotogalvaaniliselt_saadud_p%C3%A4ikeseenergia
http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=M%C3%B5iste:P%C3%A4ikesekollektor
http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=M%C3%B5iste:Tasapinnaline_p%C3%A4ikesekollektor
http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=M%C3%B5iste:Vaakumtorudega_p%C3%A4ikesekollektor
http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=M%C3%B5iste:Tasapinnaline_p%C3%A4ikesekollektor
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Päikesepaneelide tootlikkust mõjutab ennekõike päikesekiirgus. Seega päikesepaneelidest 
sooja vee tootmine ei ole otseselt reguleeritav ja sageli ei ühti see tegeliku soojusevajadusega. 

Maksimaalne soojusetoodang jääb suvekuudele.  

 
Üldiselt päikesepaneelide tootlikust Eesti kliimas võib iseloomustada järgnevate keskmiste 

näitajatega: 
 süsteemi tootlikkus   0,4–0,5 MWh/m2 aastas; 

 eluiga     ~30 aastat; 
 investeering    ~100–200 €/m2.  

 

Süsteemide pakkujad hindavad tasuvusajaks tüüpilistel juhtudel 12–15 aastat. Arengufond i 
poolt 2013. a läbi viidud uuringule tuginedes on päikesepaneelidega toodetud soojusenergia 

maksumus ca 96 €/MWh21. Nii kõrge hinna tingivad eelkõige suur alginvesteering ning elektri 
tarbimise kulud, päikesepaneelide hoolduskulud on marginaalsed.  
 

Sooja vee saamiseks on hakatud järjest rohkem kasutama päikesepaneele. Antud alternatiivne 
energiaallikas sobib nii elamute kui ka tootmisettevõtete suviseks sooja vee varustuseks. Siiski 

on praegustes tingimustes päikesepaneelidega sooja vee tootmiseks paigaldatavate seadmete 
investeering suhteliselt kalliks. Kuid arvestades arendustöid selles suunas, võib arvata, et 
tulevikus päikesepaneelide kasutamise osatähtsus sooja vee tootmiseks kasvab.  

 
 

4.6. Lokaalkütte katlad 

Tänapäevane tehnoloogia on loonud head võimalused hoonete varustamisel soojusega. 
Skandinaaviamaades ja tööstuslikult arenenud Euroopa riikides on hulgaliselt ettevõtteid, mis 

toodavad ja pakuvad klientidele täielikult automatiseeritud, kõrge kasuteguriga katlaid 
rahuldamaks hoonete vajadust soojuse järele. Alternatiivseteks katlakütusteks eraldiasuva te 

hoonete lokaalküttesüsteemides võivad olla näiteks diislikütus, maagaas, LNG, vedelgaas või 
puidupelletid.  
 

Tavapäraselt moodustab lokaalkütte kateldega toodetavast soojuse hinnast suurima osa (ca   
70–80%) kütuse maksumus. See tähendab, et diislikütusega köetavate katelde korral on 

toodetud soojuse hind kõrgem kui nt puidupelletite või maagaasi korral. Soojuse hinda mõjutab 
ka alginvesteering, mis puidupelletitega köetava katla korral on suurem kui teistel juhtudel. 
Maagaasi ja puidupelletite hinda on käsitletud arengukava Osas I Üldosa p 3 ning LNG hinda 

arengukava Osas I Üldosa p 4.2.  
 

Arengufond on analüüsinud erinevaid lokaalkütte lahendusi ja nende maksumust. Näitena on 
toodud nö Eesti keskmine korterelamu, kus on 18 korterit (1 145,5 m2) ja mille küttevajadus 
on 124 MWh/a. Analüüsi tulemusena selgus, et sobivate lokaalkütte tehnoloogiate võrdluses 

jääb elamispinna ruutmeetri kütmise maksumus vahemikku 7,08–14,04 EUR/(m2 a), sh 
moodustavad kulud kütusele enamikel juhtudel suurema osa kui investeering tehnoloogiasse 

(vt tabel 4.3).  
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Tabel 4.3. 18 korteriga elamu soojusenergia hind erinevate lokaalkütte seadmete puhul .22 

Parameeter Ühik 
Elektri-

küte 

Kerge 

kütteõli 
katel 

Halu-

puidu 
katel 

Maa-

soojus-
pump 

Pelleti 

katel 

Maa-

gaasi 
katel 

Vedel-

gaasi 
katel 

Õhk-vesi 

soojus-
pump 

Kapitalikulu € /a 684 441 722 3691 867 1 003 1 108 4 231 

Energia 
maksumus 

€ /a 14 072 15 269 5 879 3 820 5 533 6 428 6 950 4 777 

Hoolduskulud € /a  200 5 400 200 900 200 250 200 

Kulud kokku  14 755 15 910 12 001 7 711 7 300 7 631 8 308 9 209 

Soojuse hind €/MWh 119 128,3 96,8 62,2 58,9 61,5 67 74,3 

 
Tabelis 4.3 on arvutatud lähtudes antud võrdlusest 18 korteriga elamu lokaalkütte soojuse 

hinnad erinevate tehnoloogiate kasutamise korral. Soojuse hind lokaalküttes on erinevate 
tehnoloogiate puhul vahemikus 70,7 EUR/MWh (sh käibemaks) pelletikatla puhul ja kuni 
154 EUR/MWh (sh käibemaks) kerge kütteõli katla puhul. Soojuse maksumus on arvutatud 

korterelamule mõeldud 60 kW nimivõimsusega seadmetele vastavalt energiakandjale. 
 

 

4.7. Paralleeltarbimine  

Kaugküttesüsteemides on hakanud levima ka soojuspumpade (tavaliselt õhk-vesi soojus-

pumbad) kasutamine, kus osaliselt asendatakse hoone soojuse kaugkütte soojuse tarbimine 
soojuspumba poolt toodetud soojusega ehk kaudselt ka elektriküttega. Kaugküttevõrgus lisaks 

kaugküttele alternatiivse soojusallika (soojuspumba) kasutamine on paralleeltarbimine23, kus 
alternatiivset soojusallikat kasutatakse baaskoormuse katmiseks ning kaugkütet kasutatakse 
vaid suurima soojustarbimisega perioodi tipuvajaduse katmisel. Selline lahendus võib olla kalli 

kaugküttehinna puhul, alternatiivse allika paigaldanud tarbijale, esialgu soodne, kuid ülejäänud 
kaugküttepiirkonna tarbijad tajuvad taolist muudatust veelgi kallima kaugküttehinna näol. 

Paralleeltarbimise tulemusena väheneb kaugküttevõrgust tarbitud soojuskogus ning müügi-
mahu vähenemine muudab kaugkütte kallimaks. Seega paralleeltarbimine avaldab negatiivset 
mõju kaugküttesüsteemi toimimisele.  

 
Paralleeltarbimise mõju hindamisel on vajalik arvesse võtta selle mõju kaugkütteteenuse 

tarbijale. Sõltuvalt paralleeltarbimise (soojuspumba kasutamine) konkreetsest juhtumist võib 
paralleeltarbimine vähendada rahalisi kulutusi hoone kütteks. Samuti võib paralleeltarbimine 
energiamärgise väljastamise regulatsiooni kohaselt vähendada hoone kaalutud energiakasutust 

ja saada hoonele kõrgem kaalutud energiaerikasutuse klass. Kaugkütte tarbija võib soovida 
hoone soojusega varustamist ka sel perioodil kui kaugküttesüsteem ei tööta, nt suveperiood il, 

varasügisel) ja paigaldada alternatiivse soojusvarustussüsteemi soojuspumba baasil. Samas ei 
ole aga garanteeritud, alternatiivset küttesüsteemi ei kasuta paralleeltarbimise eesmärgil. 
 

Paralleelkütte vältimiseks või mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on soovitav 
hoonete renoveerimisel tarbijate investeeringute suunamine projekteerimistingimuste ja ehitus-

lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt koostöös kaugkütte ettevõtetega. 

                                                 
22 http://energiayhistud.ee/wp-content/uploads/2015/12/EAF_EY-potentsiaali-ja-sotsmaj-moju-analyys.pdf  
23 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2013). Eesti soojusmajanduse analüüsi kokkuvõte.  

http://energiayhistud.ee/wp-content/uploads/2015/12/EAF_EY-potentsiaali-ja-sotsmaj-moju-analyys.pdf
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5. Ettepanekud energiasäästuks 

5.1. Energiasääst hoonetes 

Elamute soojustarve jaotub ligikaudu järgmiselt24:  

 Ventilatsioon 26%; 

 Soe tarbevesi 22%; 

 Kaod soojuse jaotamisel 8%; 

 Soojusjuhtivuskaod 44%. 

 
Detailsem soojusekulu komponentide jagunemine on esitatud joonisel 5.1. 

 

 
Joonis 5.1. Hoone soojuskadude jagunemine  

 
Erinevate energiapoliitiliste dokumentidega (Energiatõhususe direktiiv (2012/27/EL25), Hoone 

energiatõhususe miinimumnõuded26) on sätestatud kohustused hoonete energiatarbimise 
vähendamiseks. Kaugküttesüstemis olevate hoonete soojuse tarbimise vähenemine avaldab 
mõju kaugküttesüsteemi toimimisele. Kaugkütte müügimahu vähenemine samade kulude 

juures muudab aga kaugkütte hinda kallimaks, millega tuleb arvestada kaugkütteteenuse 
pakkujatel oma tegevuste planeerimisel.  

 
Hoonete energiatõhususe ja energiasäästu seisukohast on väga oluline nende soojustamine ja 
renoveerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Vastavalt 

hoone energiatõhususe miinimumnõuetele27 ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete 
energiatõhususarv ületada 160 kWh/m2·a ning renoveeritavate hoonete energiatõhususarv olla 

kõrgem kui 210 kWh/m2·a. Võru linnas on soojuse säästu saavutatud hoonete osalise 
soojustamise, akende vahetamise ja ratsionaalsete tarbimisharjumistega, kuid enamik kaug-
küttevõrku ühendatud hooneid on soojustamata.  

 
Veelgi rangemad nõuded on korterelamute renoveerimisel ja uute elamute ehitamisel. Uute 

korterelamute energiatõhususarv ei tohi ületada 150 kWh/m2·a ning renoveeritavate hoonete 

                                                 
24 K. Ingermann (2003). Soojusvarustussüsteemid. 
25 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2012/27/EL  
26 Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määrus  nr 55 „Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded“.  
27Vabariigi valitsuse 03.06.2015 määrus nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“.  
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energiatõhususe arv olla kõrgem kui 180 kWh/m2·a. Uued elamud peavad vastama vähema lt 
energiatõhususe klassile D ja renoveeritavad elamud energiatõhususe klassile E. Neid 

nõudmisi tuleb arvestada olemasolevate hoonete renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel.  
 
Hoone energiatõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välisp iirete le. 

Elamute välisseinte soojusläbivus ei tohi olla kõrgem kui 0,12–0,22 W/m·K ning akende ja 
uste soojusläbivus 0,6–1,1 W/m·K. See eeldab välisseinte soojustust vähemalt 150–200 mm 

ning kahe või kolmekordse klaaspaketiga aknaid seades kõrged tehnilised nõuded hoonete 
renoveerimisele ja uute hoonete ehitamisele. Kõrged tehnilised nõuded tagavad energia 
säästliku kasutamise.  

 
Energiasäästu lahendusi hoonete renoveerimisel saab üldiselt jagada hoonete piirete soojus-

kadude vähendamise lahendusteks ja tehnosüsteemide (küte, ventilatsioon) efektiivsuse 
parendamise lahendusteks. Hoone piirete soojustamine vähendab hoone soojuskadusid, mis 
kajastub hoone väiksemas soojuse tarbimises. Peale soojuse tarbimise vähenemise olulis i 

mõjusid kaugküttesüsteemile ei ole.  
 

Hoone tehnosüsteemide, eriti ventilatsiooni rekonstrueerimisel on võimalikud peale soojus-
vahetitega ventilatsiooni heitsoojuse tagastuse lahenduste ka tehnilised lahendused, kus soojus-
tagastuse protsessis kasutatakse lisa energiaallikat (põhiliselt elekter soojuspumpade 

kasutamisel ventilatsiooni soojuse tagastamise protsessis). Lisa energiaallika kasutamise l 
väheneb kaugküttevõrgus oleva hoone soojuse tarbimine täiendavalt. Kaugkütte seisukohalt on 
oluline, et hoonete ventilatsiooni rekonstrueerimise valiku lahendused oleksid minimaa lse 

teiste energiaallikate kasutamisega ja selle kaudu väiksema negatiivse mõjuga kaugküttevõrgu 
toimimisele (kaugküttevõrku tagastuva küttevee temperatuuri tõus, täiendav soojuse vajaduse 

vähenemine).  
 
Suurim energiasääst ja parimad võimalikud elamistingimused saavutatakse juhul kui reno-

veerimine on kompleksselt planeeritud ja läbi viidud. Nii näiteks tuleb arvestada, et igasugune 
hoone soojustamine eeldab vältimatult ka küttesüsteemi reguleerimist, ventilatsioonisüsteemist 

soojuse tagastamise efektiivne kasutamine eeldab hoone õhutiheduse parendamist jne. Hoonete 
soojuspidavusse ja küttesüsteemi kaasajastamisse investeerides võib vähendada hoonete 
energiatarbimist kuni 30–40% võrra, isegi kuni 50%-line energiasääst on praktikas saavutatav. 

Heaks näiteks on Võru linnas Tartu tn 33 asuv KredEx-i 35%-lise toetusega täielikult 
renoveeritud korterelamu (joonis 5.2). 

 
Tähtis osa hoonete renoveerimisel energia kokkuhoiu saavutamisel  on hoonete tehnosüsteemide 
asjakohasel hooldusel, mis on seadmete eluea pikendamise ja efektiivse toimimise üheks eelduseks. 
Kredex-i kaudu korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlemisel on tähelepanu pööratud ka 
tehnosüsteemide ehitusjärgsele hooldusele. Vastavalt korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise 

tingimustele28 on taotleja ja toetuse saaja kohustatud „toetuse sihipäraseks kasutamiseks sõlmima 
rekonstrueerimistööde teostajaga lepingu, mille kohaselt annab tööde teostaja 
rekonstrueerimistöödele garantii vähemalt viieks aastaks pärast tööde üleandmise-

vastuvõtmise kuupäeva ja sõlmima tehnosüsteemide regulaarse hooldusjuhise täitmise 
tagamiseks hoolduslepingud kehtivusega vähemalt viis aastat pärast tööde üleandmise-vas tu-

võtmise kuupäeva“. Hooldustööde käigus on vajalik tähelepanu pöörata ka tehnosüsteemide 

                                                 
28 Majandus- ja taristuministri 20. märtsi 2015.a. määrus nr. 23: Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise 

tingimused. - RT I, 24.03.2015, 2. 
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seadmetes ringleva küttevee kvaliteedile ja vajadusel  kasutusele võtta küttevee puhastamise ja 
töötlemise seadmeid. 

 

 
Joonis 5.2. Renoveeritud korterelamu Tartu tn 33 

 
Joonisel 5.3 on esitatud 5 Võru linna korterelamu, sh Tartu tn 33 korterelamu aastane soojus-

energia tarbimine. Korterelamute soojusenergia tarbimine erineb oluliselt sõltuvalt rakendatud 
energiasäästumeetmetest ning elanike tarbimisharjumistest varieerudes valitud 5 korterelamu 
korral vahemikus 74,5–196,2 kWh/m2·a. Võrdlusesse valitud hoonete keskmine soojusenergia 

tarve on 145,1 kWh/m2·a ning see on samas suurusjärgus Kesklinna ja Võrukivi võrgupiir-
konna korterelamute soojuse eritarbimisega, vastavalt 147,8 ja 145,0 kWh/m2·a. Terviklikult 

renoveeritud Tartu tn 33 korterelamus on saavutatud soojuse eritarbimine 74,5 kWh/m2·a.  
 

 
Joonis 5.3. Võru linnas asuva 5 korterelamu aastane soojusenergia tarbimine 

 

Lisaks tarbimisandmetele on oluline võrrelda rahalisi kulutusi elanikele. Joonisel 5.4 on toodud 
Võru linna viie korterelamu elanike rahalised kulutused küttele kuude lõikes. Võrdlusena saab 

välja tuua, et kui renoveeritud Tartu tn 33 elanikud maksid kõige külmematel kuudel 
maksimaalselt kuni 0,85 € ruutmeetri kohta, siis teistes korterelamutes oli see 1,5–2,4 korda 
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suurema maksumusega. Aastas tähendab see 50 ruutmeetrise korteri omanikule ligi 250 € võrra 
suuremaid kulutusi soojusenergiale.  

 

 
Joonis 5.4. Võru linnas asuva 5 korterelamu elanike rahalised kulutused küttele  

 
Hoonete energiasäästu edendamiseks on vajalik eelkõige elanikke teavitada. Üsna suur roll on 
siis erinevatel energiasäästu ja hoonete renoveerimise teemalistel seminaridel ja teabepäevadel, 

aga ka teavitustel avalikes kanalites (kohalikud lehed, infoportaalid jne). Kohaliku oma-
valitsuse roll on olulised teemad elanikeni tuua, elanikke abistada renoveerimisprojektide ette-

valmistamisel ja kooskõlastamisel ning näidata ka ise eeskuju.  
 
Hoonete energiasäästliku renoveerimise praktika on näidanud, et : 
 

 iga hoonet tuleb vaadelda individuaalselt; 

 iga hoone on oma tehniliselt seisukorralt ja soojusvarustussüsteemide poolest erinev 

teistest hoonetest; 

 vajaliku renoveerimistöö koosseis ja maht on iga hoone puhul erinev; 

 erinevate hoonete kasutajatel on erinev suhtumine energia säästmisse ja erinevad 
harjumused energia kasutamisel. 

 
 

5.2. Energiasääst katlamajades 

Võru kaugküttepiirkonna katlamajades on viimastel aastatel läbiviidud olulis i 
rekonstrueerimisi, mis on taganud kütuse-, soojuse-, ja ka elektrisäästu. Võrusoo katlamajas on 

saavutatud aurukatelde veekateldega asendamisel katlamaja omatarve soojuse sääst 
2015. aastal 91%, võrreldes aastaga 2014. Võrukivi katlamajja on paigaldatud 2015.aastal 

hakkpuiduga köetav katel, millega on oluliselt vähenenud põlevkiviõli kulu. Katlamajades on 
kasutusel sagedusmuunduritega kaugkütte võrguvee pumbad. Järgnevad kavandatavad 
suuremad investeeringud peavad olema hoolikalt kaalutletud, et mitte kaotada kaugkütte 
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konkurentsivõimet. Esmajärjekorras tuleb seega rakendada väheseid kulutusi nõudvad 
abinõud, mis tihtipeale annavad ka suurt efekti katlamajade efektiivsuse tõstmisel. 

 
Katlamajade töö efektiivsuse suurendamise odavaimaks abinõuks on ekspluatatsioonipersona li 
(hooldajate) teadmiste tõstmine ja katla hoolduse nõuete range järgimine. Alljärgnevalt on 

loetletud katlamajades esmajärjekorras rakendatavaid soovituslikke energiasäästu meetmeid: 
 

 põlemisrežiimi reguleerimine ja optimaalsel tasemel hoidmine;  
Õlikatelde puhul on liigõhu tegur tavaliselt piirides 1,1–1,3 ja hapniku sisaldus suitsugaas ides 
2–5%. Puitkütuse katelde puhul on liigõhu tegur tavaliselt piirides 1,35–1,55 ja hapniku 

sisaldus suitsugaasides 5,5–7,5%. Näiteks liigõhu teguri suurenemine 0,1 võrra vähendab katla 
kasutegurit ligikaudu 1%. 

 katelde kasuteguri ja kütuse kulu pidev jälgimine; 

 katla ja suitsukäikude tihendamine (liigõhu juurdevoolu takistamiseks); 

Kogemuste põhjal on katla tihendamisel võimalik saavutada umbes 1–4% kütuse kokkuhoidu.  
 

 põleti õhuavade ja suitsukäigu sulgemine reservis olevalt katelt läbiva õhuvoolu 
vähendamiseks töövabadel perioodidel; 

 katla lisaisoleerimine; 

 torustiku ja ventiilide isoleerimine; 

Ventiilide pindala on suurem kui torudel ja seetõttu oa soojuskaod nende kaudu suhtelise lt 
suured. Tavaliselt on soojuskadu ühe soojustamata ventiili kaudu võrdne 1,5 meetri sama läbi-
mõõduga toru soojakaoga. Tüüpiline tasuvusaeg on 1–3 aastat, sõltuvalt katlamaja seisukorrast 

ja isoleerimistöö mahukusest.  
 

 põlemisõhu võtmine katlamaja võimalikult soojast tsoonist või põlemisõhu eel-
soojendamine; 

Tõstes 25°C võrra põlemisõhu temperatuuri, säästetakse umbes 1% kütust.  
 

 põletile tegelikule koormusele vastav düüs; 

 põleti korrapärane hooldamine, düüside puhastamine; 

 katla küttepindade ja soojusvahetite regulaarne puhastamine; 

Õlikatelde puhul suitsugaaside temperatuuri tõus 25–30°C, võrreldes puhta katlaga, tähendab 

katla kasuteguri vähenemist 1% võrra. Katelt tuleks puhastada, kui suitsugaaside temperatuur 

on tõusnud 50–60°C võrra. Veekontuuris 0,5 mm paksuse katlakivi kihi tekkimine suurendab 

kütuse kulu 6–7%. 
 

 korstna isoleerimine; 

 veelekete kõrvaldamine (pumbad, ventiilid); 

 kütuse kvaliteedi jälgimine (väikekatelde puhul on vajalik parema kvaliteediga kütus); 

 katelde tööparameetrite pidev registreerimine. 

 
Rohkem kulutusi nõuavad kütusevahetus, nt üleminek kohalikule kütusele ja sellega seotud 
katlamaja renoveerimine, amortiseerunud katla asendamine kaasaegsega. Suuremad 

investeeringud vajavad hoolikat kaalutlemist.  
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5.3. Energiasääst kaugküttevõrkudes 

Soojuse ülekandel soojustorustikes on võimalik saavutada energiasäästu tavaliselt järgmis te 

meetmete rakendamisega: 
 

 veelekete likvideerimine; 

 torude ja armatuuri hoolikas isoleerimine soojusvõrgu jaotuskambrites; 

 torude isolatsiooni parendamine (eriti oluline maapealse soojustorustiku puhul) 

 kanalites paiknevate soojusvõrkude drenaaži korrastamine; 

 halvas seisukorras olevate maa-aluste torude asendamine eelisoleeritud torudega; 

 torude mõõtude vastavusse viimine tegeliku soojuse tarbimisega; 

 soojuskanda töötemperatuuri alandamine (rakendamise korral pikaajaline protsess, 
nõuab tarbijate soojussõlmede kaasajastamist). 

 
Kõige suurem energiasääst tuleneb halvas seisukorras olevate torude asendamisest eel-
isoleeritud torudega. Eelisoleeritud torude soojuskadu sõltuvalt toru läbimõõdust võib olla    

52–57% väiksem võrreldes nõukogudeaegsetega (eeldades, et neid on korras hoitud). Täiendav 
soojuskao vähenemine on saavutatav torude vahetamisel nende mõõtude vastavusse viimise l 

tegeliku soojustarbimisega. Arengufond leidis oma 2013. a uurimuses, et enamikes Eesti kaug-
küttevõrkudes on tarbimine võrreldes projekteerimise ja ehitamise ajal eeldatud koormusega 
nii palju väiksem, et uue toru ehitamisel on võimalik valida diameeter ühe või koguni kahe 

astme võrra väiksem. See annab täiendava soojuskao vähenemise 2–4% võrra.  
 

Tehniliselt on soojustorustike renoveerimine ja sellega soojuskao vähendamine mõistlik, kuid 
hinnates torustike renoveerimise maksumust ja saavutatud rahalist kokkuhoidu, ei kata 
torustiku renoveerimisest saavutatava säästu rahaline väärtus renoveerimiseks vajaliku 

investeeringut mõistliku tasuvusaja jooksul. Vajalikuks võib osutuda soojuse müügihinna 
tõstmine. Eriti selgelt tuleb see välja kaugküttepiirkondades, kus valdav osa soojusest 

toodetakse hakkpuidu baasil. Muudest katlakütustest odavama hakkpuidu kasutamisel alaneb 
ka soojusvõru soojuskao maksumus, mis teeb soojuskao vähenemisest tuleneva rahalise kokku-
hoiu suhteliselt väikeseks. Soojustorustiku renoveerimist tuleb ette näha, kui teatud osa võrgust 

on üle dimensioneeritud ja halvas seisus, et oleks tagatud võrgu tehniline töövõime ja varustus -
kindlus. 

 
Kaugkütte seisukohalt on tähtis, et kaugküttevõrgu soojustarbijate hoonete renoveerimise 
käigus ei tekiks paralleeltarbimist29 ehk olukorda, kus lisaks kaugküttele tarbitakse soojust 

teistest allikatest (soojuspumbad). Antud olukorra kujul asendatakse osaliselt kaugküte elektri-
küttega, millega rikutakse kaugkütte parameeter, mis toob kaasa hoonetes tagastuva 

temperatuuri tõusu. Kaugküttevõrgu parameetrite mõjutamise vähendamiseks on oluline, et 
kaugküttetarbijate hoonete renoveerimisel ventilatsiooni valikul oleks minimaalselt teiste 
energiaallikate kasutamist. Eelnevast lähtuvalt on paralleeltarbimist eraldi käsitletud p 4.7. 

 
 

 
 

                                                 
29 S. Link (2014). Hoonete paralleeltarbimise mõju kaugküttesüsteemide tööle ja CO2 heitele. EJKÜ kaugkütte 

seminar. http://www.epha.ee/images/docs/Siim_Link_-_EJKY_seminar_11.12.2014.pdf (13.10.2015) 

http://www.epha.ee/images/docs/Siim_Link_-_EJKY_seminar_11.12.2014.pdf
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6. Võimalikud toetused soojusmajanduse arendamiseks 

 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt on planeeritud mitmeid toetusi 

ja abifonde energiamajanduse arendamiseks aastatel 2014–2020. Olulisemad neist on:  
 

1. Kaugküttemajanduse arendamine kogusummas 78 M€.  

 Kohalike omavalitsuste kaugküttesüsteemide arengukavade koostamine, 
toetussumma 0,5 M€; meede on avatud ja toetuse määr on 90% ulatuses arengu-

kava maksumusest. Taotlusi võtab vastu ja toetusi annab välja Keskkonna-
investeeringute Keskus (KIK). 

 Investeeringutoetused kaugküttesüsteemide rekonstrueerimiseks, sh soojuse 

tootmine 43 M€ ning soojuse edastamine, kaugküttevõrgud 27,5 M€; 
 

Investeeringute toetamise tingimused on esitatud Majandus- ja taristuministr i 
06.01.2016 määruses nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise 

tingimused“. Taotlusi hakkas alates 14. märtsist 2016. vastu võtma ja toetusi välja 
andma KIK.  
 

2. Üleminek lokaalküttele seal, kus soojusmajanduse arengukava põhjal ei ole otstarbekas 
jätkata kaugküttega  7 M€.  

 
Määrus on väljatöötamisel ja MKM andmetel ilmub 2016. a jooksul. Taotlusi hakkab 
vastu võtma ja toetusi välja andma KIK. 

 
3. Korterelamute rekonstrueerimise toetamine  102 M€.  

 
Eesmärk on perioodil 2014–2020 renoveerida 40 000 majapidamist (eramut, korterit) 
ehk umbes 1 000 kortermaja. Toetus on suunatud kohalikele omavalitsustele ja korteri-

ühistutele. Meede on avatud. Taotlusi võtab vastu ja annab välja KredEx.  
 

4. Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus.  
 
Toetus on suunatud füüsilisele isikule üksik-, kaksik- ja ridaelamute omanikele üle-

minekul taastuvate energiaallikate kasutamisele. Meede on avatud. Taotlusi võtab vastu 
ja toetust annab välja KredEx.  

 
5. Kaugküttesüsteemide rekonstrueerimise toetusi annab välja KIK summas kuni 50% 

põhjendatud toetamisele kuuluvatest kuludest.  

 
Toodud meetmed puudutavad praegu välja kuulutatud aruandeperioodi 2014–2020. Järgmiste 

perioodide kohta puuduvad praegu andmed, kuid arvestades Euroopa Liidu energiasäästu 
poliitika põhimõtteid, avatakse suure tõenäosusega ka järgmistel perioodidel meetmed energia -
säästu saavutamiseks. 
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