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Kokkuvõte 

 
Võru linna kaugküttepiirkonna arenguvõimalustena on käsitletud uute tarbijate lisandumist 

kaugküttevõrku kas siis perspektiivsete uute võrgupiirkondade või üksikute potentsiaalse te 
liitujate näol. Kõik võimalikud liitumised on lahti kirjutatud vastavates arengukava osades – 
Osa II Kesklinna võrgupiirkond, Osa III Laane võrgupiirkond ning Osa IV Võrukivi võrgupiir-

kond. Lisaks sellele on iga võrgupiirkonna juures käsitletud kaugküttetorustiku renoveerimi -
sega ning arengukava Osas I Üldosa on käsitletud alternatiivseid soojusvarustuse lahendus i 

nagu näiteks teatud piirkondade üleminek veeldatud maagaasi (LNG) kasutamisele, soojus-
pumpade või päikesekollektorite kasutamine ning mikro ja väike koostootmine. 
 

Võru Linnavalitsusest saadud informatsiooni ja detailplaneeringute kohaselt on Võru linnas 
18 perspektiivset arenduspiirkonda, mis võivad realiseerumisel mõjutada soojusmajanduse, sh 

kaugkütte arengut ning mida on vajalik käsitleda linna soojusmajanduse arengukavas. Tellija 
poolt esitatud detailplaneeringutest suurem osa (14 detailplaneeringut) on käsitletavad kui 
potentsiaalsed Kesklinna võrgupiirkonnaga liituvad alad. Võrukivi piirkonnas on ette näha 

Võrukivi Tehnopargi liitumist kaugküttevõrguga. Eraldi perspektiivse arenguvõimalusena 
käsitletakse Kuperjanovi JVP liitumist Kesklinna võrgupiirkonnaga, mis omakorda loob 

eeldused Laane ja Kesklinna võrgupiirkondade ühendamiseks. 
 
Tabelis 1 on esitatud koond arengukavas kirjeldatud ja analüüsitud detailplaneeringualadest. 

Tabeli viimases tulbas on välja toodud analüüsi tulemusena leitud hinnanguline lisanduv 
aastane soojustarbimine iga detailplaneeringu ala kohta.  

 
Tabel 1. Võru linna detailplaneeringud, mida on käsitletud arengukavas kui potentsiaalsed 

kaugküttepiirkonnaga liituvad alad  

Nr. Detailplaneeringuala Krundi sihtotstarve  
Lisanduv soojus-

tarbimine (MWh/a) 

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, tootmis-

hoonete maa 
100 

8 Kooli tn 4, 6 
kaubandushoone 
(ärimaa) 

211 

9 Vilja 28 ja sellega piirnev maa-ala 
elamumaa (korrus-

elamu) 
175 

10 Vilja 16c 
elamumaa (korrus-
elamu) 

600 
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Nr. Detailplaneeringuala Krundi sihtotstarve  
Lisanduv soojus-

tarbimine (MWh/a) 

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

riigikaitsemaa 448 

12 Niidu tn 6, 8 
elamumaa (korrus-

elamud) 
66 

13 Räpina mnt 20 ärimaa 100 

14 Karja tn 2; Roosi tn 1, 1a; Väike tn 14, 14a  
elamumaa (korrus-
elamud) 

550 

Võrgupiirkond 3, Võrukivi 

1 Võrukivi Tehnopark 
äri- ja tootmismaa 
kinnistud 1 650 / 825  

2 Kivimurru 2 ärimaa, tootmismaa 

Perspektiivne Kuperjanovi võrgupiirkond 

1 Kose tee 3a  riigikaitsemaa 5 000  

 
Arengukavas käsitletavad arendusvariandid: 

 Kesklinna võrgupiirkonnaga liitub Kuperjanovi JVP ning täiendav lisanduv soojus-
tarbimine Kesklinna võrgupiirkonna katlamajadele on 5 000 MWh. Detailsemad 
andmed ja majandusarvutused on esitatud arengukava Osas II Kesklinna võrgupiir-

kond. 

 Kesklinna võrgupiirkonnaga liituvad osa arengukava Osas V Perspektiivsed alad 

kirjeldatud potentsiaalsed uued tarbijad. Lisanduv soojustarbimine on 9 800 MWh 
aastas. Detailsemad andmed ja majandusarvutused on esitatud arengukava Osas II 

Kesklinna võrgupiirkond. 

 Võrukivi võrgupiirkonnaga liituvad Võrukivi Tehnopark ja Kivimurru tn 2 soojus-

tarbimise mahuga 825 MWh aastas. Detailsemad andmed ja majandusarvutused on 
esitatud arengukava Osas IV Võrukivi võrgupiirkond. 

 Võrukivi võrgupiirkonnaga liituvad Võrukivi Tehnopark ja Kivimurru tn 2 soojus-

tarbimise mahuga 1 650 MWh aastas. Detailsemad andmed ja majandusarvutused on 
esitatud arengukava Osas IV Võrukivi võrgupiirkond. 

 Kesklinna võrgupiirkonnaga liidetakse Laane võrgupiirkond. Detailsemad andmed ja 
majandusarvutused on esitatud arengukava Osas III laane võrgupiirkond. 
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1. Soojusmajanduse arengusuunad 

 
Võru linna kaugküttepiirkonna võrgupiirkondade arenguvõimaluste analüüsis on lähtutud Võru 

linna üldplaneeringust, kaugküttevõrguga liitumise potentsiaaliga detailplaneeringu aladest 
ning olemasolevatest arengukavadest ja strateegiatest. Lisaks sellele on arengukava Osas I 
Üldosa käsitletud alternatiivseid soojusvarustuse lahendusi nagu näiteks teatud piirkondade 

üleminek veeldatud maagaasi (LNG) kasutamisele, soojuspumpade või päikesekollektor ite 
kasutamine ning mikro ja väike koostootmine.  

 
Võru linna võrgupiirkondade arenguvõimalustena käsitleme eelkõige uute tarbijate lisandumist 
kaugküttevõrku kas siis perspektiivsete uute võrgupiirkondade või üksikute potentsiaalse te 

liitujate näol, võrgu edasiarendamist vastavalt tarbijate vajadustele (sh võrgupiirkondade 
ühendamist) ning vanade torustike asendamist uute eelisoleeritud torustikega. Alljärgneva tes 

peatükkides on antud ülevaade Võru linna detailplaneeringutest igas võrgupiirkonnas ning 
muudest potentsiaalsetest arenguvõimalustest. Iga detailplaneeringu juurde on lisatud arengu-
kava koostajate hinnang ala võimaliku liitumise ja prognoositava soojustarbimise kohta. Uute 

liitujate mõju Võru linna kaugküttesüsteemile ja soojuse hinnale on esitatud arengukava 
erinevates osades lähtuvalt sellest, millise võrgupiirkonnaga detailplaneeringu ala liitub. Seega 

on näiteks kõik Kesklinna võrgupiirkonna arendusalad võetud arvesse Kesklinna võrgupiir-
konna majandusarvutustes (vt Osa II Kesklinna võrgupiirkond) ning Võrukivi Tehnopargi 
arendusala kaasatud Võrukivi võrgupiirkonna majandusarvutustesse (vt Osa IV Võrukivi 

võrgupiirkond).  
 

 
 
 

2. Perspektiivsed võrgupiirkonnad 

 
Võru Linnavalitsusest ja arendajatelt saadud informatsiooni ja detailplaneeringute kohaselt on 

Võru linnas 18 perspektiivset arendusala, mis võivad realiseerumisel mõjutada soojus-
majanduse arengut ning mida on vajalik käsitleda Võru linna soojusmajanduse arengukavas.  
 

Tellija poolt esitatud detailplaneeringutest suurem osa (14 detailplaneeringut) on käsitletavad 
kui potentsiaalsed Kesklinna võrgupiirkonnaga liituvad alad. Eraldi perspektiivse arengu-

võimalusena käsitletakse Kuperjanovi JVP liitumist Kesklinna võrgupiirkonnaga, mis oma-
korda loob eeldused Laane ja Kesklinna võrgupiirkondade ühendamiseks. Võrukivi piirkonnas 
on ette näha kahe äri- ja tootmisala liitumist olemasoleva Võrukivi kaugküttevõrguga. Samuti 

on eraldiseisva arenguvõimalusena käsitletud Valio Eesti AS Võru Juustutööstust. 
 
Alljärgnevalt on kõik nimetatud arenguvõimalused lühidalt lahti kirjeldatud jaotatuna olemas-

olevatesse võrgupiirkondadesse.  
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2.1. Võrgupiirkond 1, Kesklinn 

2.1.1. Pikk tn 21 kinnistu ja lähiala detailplaneering  
 
Jaan Vene Projektibüroo OÜ poolt on koostatud Pikk tn 21 kinnistu (91901:013:0091) ja lähi-

ala detailplaneering. Planeeritava ala pindala on ligikaudu ca 0,9 ha. Pikk tn 21 asub Võru linna 
idapoolses osas, Pika tänava ääres, asumi tootmis- ja tööstusettevõtete piirkonnas. Maaüksuse 

olemasolev maakasutuse sihtotstarve on tootmismaa. Planeeringuala ei kuulu Võru linna kaug-
küttepiirkonda. Lähim kaugküttevõrgu liitumispunkt asub Põllu-Luha ristmikul asuva Võrusoo 
katlamaja magistraalil.  

 
Kinnistu soojusvarustus on planeeritud lahendada ühendades kinnistu ehitatava Danpower 

Eesti AS kaugküttetorustikuga ja liitudes Võrusoo katlamaja magistraali. Detailplaneer ingu 
kohaselt on alal 238 jm kaugküttetorustikku, mis on amortiseerunud ja vajab likvideerimist. 
Kaugküttele üleminekul tuleks territooriumile paigaldada 333 jm kaugküttetorustikku. Detail-

planeeringu detailid on esitatud Võru linna lehel „Pikk tn 21 kinnistu ja lähia la 
detailplaneering“. 

 
Pikk tn 21 kinnistul asub 3-korruseline administratiivhoone, mille suletud netopind on Ehitis -
registri andmetel 2 140 m2 ja maht 8 136 m3. Lisaks sellele paikned kinnistul teisi väiksemaid 

hooneid. Käesoleval hetkel on ebatõenäoline, et Pikk tn 21 kinnistu liituks kaugküttevõrguga, 
kuna liitumispunkt jääb detailplaneeringualast kaugele. See tõstab potentsiaalse liituja rahalis i 

kulutusi kaugküttevõrguga liitumiseks. Kaugküttevõrguga liitumine saab võimalikuks siis, kui 
Võrusoo tööstusala areneb ning sinna ehitatakse välja kõik vajalikud infrastruktuurid. Lähi-
aastatel seda siiski ei ole ette näha ning seetõttu ei arvestata detailplaneeringuala ja selle 

võimaliku soojustarbimisega Kesklinna võrgupiirkonna prognoosarvutustes. Tõenäolise lt 
jätkab Pikk tn 21 kinnistu ja lähiala hetkel olemasoleva soojatootmise lahenduse kasutamist 

kuni selle amortiseerumiseni. Seejärel võib aga mõni alternatiivne lahendus (koostootmisjaam, 
LNG) osutuda kaugküttest soodsamaks. 
 

 

2.1.2. Võrusoo tööstusala detailplaneering ja tehnovõrkude soojustorustike 
põhiprojekt 

 

Võru Linnavolikogu 10.12.2014 otsusega nr 42 „Võrusoo tööstusala detailplaneer ingu 
koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamise“ kehtestati detailplaneer ing, 
kus kehtiva üldplaneeringu alusel terviklahendusena planeeritava ala suurus on ca 28,50 ha. 

Planeeringuala suurust muudeti Võru Linnavalitsuse 06.11.2013 korraldusega nr 525. 
Muudetud korralduse kohaselt on planeeritava maa-ala suurus umbes 39 ha. Planeeringu 

koostamise eesmärk on tootmis- ja ärimaa kruntide moodustamine ning ehitusõigus te 
seadmine. Üldplaneeringu kohaselt tuleb ala lahendada terviklahendusega, näidates erinevate 
funktsioonide paiknemine, peamised ligi- ja läbipääsud ning tehniliste infrastruktuuride ja 

rajatiste paiknemine. 
 

Firmaga Ramboll Environment OÜ on koostatud Võru linnas Roopa ja Luha tänavate vahelise l 
alal paikneva Võrusoo tööstusala teede ja tehnovõrkude soojustorustike põhiprojekt. Projektis 
on soojustorustike läbimõõtude määramisel lähtutud Danpower AS tehnilistest lähteandmetest.  

Soojusallikaks Danpower Eesti AS tehniliste lähteandemete kohaselt on käsitletava piirkonna 

http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=102
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=102
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soojusvarustuste allikaks olemasolev Võrusoo katlamaja Põllu 11 väljuva peamagistraa l 
DN300 soojuskambrist, mis asub Põllu–Luha ristmikul. Liitumispunktiks on kambris 

harutorustik DN200 millest tuleb väljavõte läbimõõduga DN150. Detailplaneeringu detailid on 
esitatud Võru linna leheküljel „Võrusoo tööstusala detailplaneering“.  
 

Võrusoo tööstusala pindala on 39,4 ha ning sinna on kavandatud 32 tootmis- ja ärimaa krunti 
kogupindalaga 220 360 m2. Kruntide suurused varieeruvad vahemikus 4 000–20 000 m2. 

Hinnanguliselt võiks Võrusoo tööstusala maksimaalne aastane soojusenergia tarbimine olla 
10 000 MWh. Võrusoo tööstusala asub Võru linna kaugküttepiirkonnas ning seega on uute 
hoonete liitumine Kesklinna võrgupiirkonnaga kohustuslik. Erandiks vaid Võru Linnavolikogu 

14.10.2009 määruses nr 109 §-s 3 lubatud erandid, mille kohta omavalitsus annab eraldi koos-
kõlastuse. Seetõttu sõltub tööstusalale ehitatavate hoonete liitumine peamiselt ala lähituleviku 

arengutest ning omavalitsuse ja soojusettevõtte koostööst arendajaga.  
 
Käesolevaks hetkeks ei ole Võrusoo tööstusala oodatavas tempos arenenud ning seetõttu on 

ebatõenäoline, et tööstusala areneks lähitulevikus nii edukalt ja ühtlases tempos, et soojusette-
võtjal on tasuv Kesklinna võrgupiirkonna kaugküttevõrku pikendada Võrusoo tööstusalani. 

Seetõttu ei arvestata arengukava koostamisel Võrusoo tööstusala ja selle võimaliku soojus-
tarbimisega Kesklinna võrgupiirkonna majandusarvutustes. 
 

 

2.1.3. Luha tn 36 ja 37 kinnistute detailplaneering 
 
Koostatud on detailplaneering Võru Varanõunik OÜ poolt, seoses sooviga jagada Luha tn 36 
ja Luha tn 37 tootmismaa sihtotstarbega kinnistud kokku neljaks kinnistuks ning määrata 

ehitusõigused äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Hoonete soojusvarustused on lubatud 
lahendada nii kaugkütte baasil kui ka lokaalselt. Danpower kaugküttetorustik DN300 paikneb 

Põllu–Luha tänavate ristmikul. Soojuskandja temperatuur on 110/65 ja rõhk 10 bar. Liitumis-
punkt nähakse ette Põllu–Luha tänava ristmikul asuvast soojakambrist. Detailplaneer ingu 
detailid on esitatud Võru linna leheküljel „Tulba 72-I, Tulba 72-II kinnistute ja lähiala detail-

planeering“.  
 

Mõlemad kinnistud paiknevad arendatava Võrusoo tööstusala vahetus läheduses. Detail-
planeeringuala kuulub Võru linna kaugküttepiirkonda, seega on kaugküttevõrguga liitumine 
uutele ehitatavatele hoonetele kohustuslik. Võrusoo tööstusala ja selle võimalikku liitumist on 

käsitletud p. 2.1.2.  
 

Käesoleval hetkel ei ole detailplaneeringualale hooneid rajatud. On ebatõenäoline, et nimetatud 
kinnistud liituks kaugküttevõrguga. Kaugküttevõrguga liitumine saab võimalikuks siis, kui 
Võrusoo tööstusala areneb ning sinna ehitatakse välja kõik vajalikud infrastruktuurid, sh kaug-

küttevõrk. Lähiaastatel seda siiski näha ei ole ning seetõttu ei arvestata detailplaneeringuala ja 
selle võimaliku soojustarbimisega Kesklinna võrgupiirkonna prognoosarvutustes. 

 
 
  

http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=100
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=26
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=26
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2.1.4. Luha tn 38 kinnistu ning lähiala detailplaneering 
 

Detailplaneeringu alana mõistetakse Võru linnas Luha tn 38 kinnistut (KÜ 91901:013:0720) 
ning selle lähiala. Detailplaneeringuala pindala on ca 1,1 ha. Planeeringu koostamise ees-

märgiks on Luha tn 38 kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoone te 
rajamiseks, tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine, haljastuse ja heakorrastuse ning 
liikluskorralduse põhimõtete väljatöötamine.  

 
Planeeringujärgselt jaotatakse Luha tn 38 krunt viieks krundiks, millest kolm on äri- ja tootmis-

maa sihtotstarbelised (kokku 0,75 ha) ning lisaks üks üldmaa (0,12 ha) ja transpordimaa siht -
otstarbeline krunt (0,13 ha). Planeeritava ala hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala ja 
suurim lubatud kõrgus on vastavalt 3 754 m2 ja 12 m.  

 
Planeeritavate kruntide soojavarustuseks on kavandatud tänavaale soojatorustik. Igale krundile 

on planeeritud ühendustorustik tänavatorustikust. Planeeritud torustiku liitumispunkt asub 
Luha-Põllu ristmikul asuvas soojakambris. Alternatiivina lahendatakse hoonete kütmine 
lokaalselt. Soovitav on kasutada süsteeme, mis oleksid energiasäästlikud ning minimaalse lt 

keskkonda saastavad. Võimalikud kütteallikad on elektri-, vedel- või tahkeküte. Keelatud on 
märkimisväärselt jääkained lendu laskvad kütteliigid nagu näiteks raskeõlid ja kivisüsi. Detail-

planeeringu detailid on esitatud Võru linna leheküljel „VL-1984 kinnistu (kü 91901:013:0720) 
ning lähiala detailplaneering“. 
 

Kinnistu paikneb arendatava Võrusoo tööstusala vahetus läheduses. Detailplaneeringua la 
kuulub Võru linna kaugküttepiirkonda, seega on kaugküttevõrguga liitumine uutele 

ehitatavatele hoonetele kohustuslik. Võrusoo tööstusala ja selle liitumist on käsitletud p. 2.1.2. 
 
Käesoleval hetkel on ebatõenäoline, et nimetatud kinnistu liituks kaugküttevõrguga, kuna 

liitumispunkt jääb detailplaneeringualast kaugele. See tõstab potentsiaalse liituja rahalis i 
kulutusi kaugküttevõrguga liitumiseks. Kaugküttega liitumine saab võimalikuks siis, kui 

Võrusoo tööstusala areneb ning sinna ehitatakse välja kõik vajalikud infrastruktuurid, sh kaug-
küttevõrk. Lähiaastatel seda siiski näha ei ole ning seetõttu ei arvestata detailplaneeringuala ja 
selle võimaliku soojustarbimisega Kesklinna võrgupiirkonna prognoosarvutustes. 

 
 

2.1.5. Räpina mnt 22, 22a, 22b, 22c kinnistute detailplaneering algatamine 
 
Räpina mnt 22, 22a, 22b, 22c kinnistute detailplaneering on algatatud. Räpina mnt 22 kinnistu 

omanik on Võru linn. Maakasutuse sihtotstarve on 100% sotsiaalmaa, alaliigiga ühiskond like 
ehitiste maa. Räpina mnt 22a, 22b ja 22c kinnistud on eraomandis. Räpina mnt 22a sihtotstarve 

on 100% tootmismaa, Räpina mnt 22b sihtotstarve 50% ärimaa, 50% tootmismaa ning Räpina 
mnt 22c 100% tootmismaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalus i 
kinnistute jagamiseks, sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ja juurdepääsutee lahendamiseks. 

Planeeritava maa-ala suurus on u 4,7 ha. Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna lehe -
küljel „Räpina mnt 22, 22a, 22b, 22c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.  
 

http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=27
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=27
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=105
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=105
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Kinnistutel asuvad olemasolevad hooned suletud netopinnaga 821,6 m2 (Räpina mnt 22), 
1 740 m2 (Räpina mnt 22a), 1 078 m2 (Räpina mnt 22b) ning 253,9 m2 (Lühike 1). Neist vaid 

Räpina mnt 22 on varustatud kaugküttega, teistel kinnistutel on kasutusel lokaalküte.  
 
Soojusmajanduse arengukavas ei ole arvestatud võimalusega, et nimetatud tootmishoonetest 

keegi täiendavalt liituks kaugküttevõrguga. Räpina mnt 22 on Kesklinna soojusvõrgus ning 
tõenäoliselt see jätkub. Teised jätkavad olemasolevate lokaalsete kütteallikate kasutamist, kuna 

see on neile oluliselt soodsam variant (oma tööstuse jääkide kasutamine). 
 
 

2.1.6. Räpina mnt 10,12; Põllu tn 2, 12, 6, 6a, 8, 10 kinnistute detailplaneering 
 

Planeeritav ala asub Võru linna Nöörimaa tööstuspiirkonnas Räpina mnt, Põllu tn ja Koreli 
ojaga külgnevas kvartalis. Nöörimaa tööstuspiirkonna arendamist alustati 1950-ndatel ning siia 
eraldati krundid mitmele suuremale Võru tööstusettevõttele. Koos tootmishoonetega ehitati 

lähikonda ka ametkondlikke elamuid (näiteks Põllu 6/6A). 
 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu piiride ja maakasutamise sihtotstarvete muutmine, 
kruntidele ehitustingimuste määramine, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, juurde -
pääsude, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine. Planeeritava ala suurus on ca 14,5 ha, 

planeeritava ala piir kulgeb mööda Koreli oja Räpina mnt.-ni, (tänava alad on planeeringu ala 
sees), edasi kuni Põllu tänavani, Põllu tänavast kuni Koreli ojani. 

 
Tabel 2.1. Detailplaneeringu kohane kavandatud soojusvarustus kruntide lõikes  

Krundi positsioon, aadress Soojavarustus 

Krunt pos 1 Räpina mnt 10, 
planeeritud Räpina mnt 8 

Liitumisel linna soojusvõrguga: eelisoleeritud torudest D 
150 mm soojatrassi väljaehitamine piki Räpina mnt-d Põllu 
tn ristmikul olevast soojuskambrist. Liitumisel AS Wermo 

soojavõrguga: krundil pos 3 olemas oleva õhu-trassi lõigu 
ümberehitamine. Muud võimalused: elektriküte, soojus-
pump. 

Krunt pos 3, planeeritud 

aadress Räpina mnt 10 

Tsentraalküte krunt pos 6 katlamajast, õhutrass. Planeeritud 

ühendus Räpina mnt ehitatava linnatrassiga. 

Krunt pos 4, Räpina mnt 12 Tsentraalküte krunt pos 6 katlamajast. 

Krunt pos 5, Põllu 2 Tsentraalküte krunt pos 6 katlamajast. Planeeritud 
ühinemise võimalus linna kaugküttevõrguga Põllu tn. trassil 

asuvast soojakambrist. 

Krunt pos 6, uus krunt 
Räpina mnt 12-st, 
planeeritud aadress Põllu 4 

Tsentraalküte krundil oleva kahe katlamaja baasil. 

Krunt pos 7, elamukrunt 
Põllu 6/6A 

Lubatud lokaalsed küttesüsteemid, antud võimalus liituda 
linna soojamagistraaliga Põllu tn. olevast soojakambrist. 

Krunt pos 8. uus krunt 

eraldatud Räpina mnt 12-st 

Planeeritud jätta AS Wermo katlamaja baasil. Hoone 

rekonstrueerimisel asendada maapealne soojatrassi lõik 
katlamajast kuni Põllu 8 piiril oleva kaevuni eelisoleeritud 
maa-aluse torustikuga. 
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Krundi positsioon, aadress Soojavarustus 

Krunt pos 11 ja 12, eramu-
krundid Põllu 8 ja 10 

Lubatud lokaalsed küttesüsteemid, antud võimalus liituda 
linna soojamagistraaliga, liitumispunktiks Põllu ja Piiri tn. 

ristmiku juures asuvad sulgseadmed. 

Krunt pos 13, Põllu 12 Planeeritud jätta olemasolevad ühendused. 

Krunt pos 10, Põllu tänav Planeeritud soojatorustik Põllu tänava soojakambrist 
kruntide pos 5 ja pos 7 võimalikuks liitumiseks linna kaug-

küttevõrguga. Planeeritud Võrusoo katlamajast lähtuva 
maapealse soojamagistraali asendamine eelisoleeritud 

torudest maa-aluse magistraaliga kuni krundi Põllu IF ees 
oleva kaevuni, liitumisvõimalus kruntidele 11 ja 12. 

 

Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna leheküljel „Räpina mnt 10,12; Põllu tn 2,12 
(Põllu tn 6,6a,8,10)“. Räpina mnt 10 ja 12 suletud netopinnad on vastavalt 1 544,3 m2 ja 
5 431 m2 ning Põllu tn 2, 12, 6, 6a, 8 ja 10 hoonete summaarne suletud netopind on 8 106,8 m2.  

 
Detailplaneeringu ala asub Kesklinna võrgupiirkonnas. Soojusmajanduse arendamise seisu-

kohast on kinnistutel asuvate hoonete näol tegemist potentsiaalsete kaugküttevõrguga 
liitujatega ning seetõttu on neid käsitletud Kesklinna võrgupiirkonna arendusvariantides. 
Liitumiseks on vajalik ehitada 800–1 000 m soojustorustikku. Hinnanguline lisanduv soojus-

tarbimine on 3 000 MWh aastas. Detailsemalt on Kesklinna võrgupiirkonna perspektiivset 
tarbimist ja majandusarvutusi käsitletud arengukava Osas II Kesklinna võrgupiirkond. 
 

 

2.1.7. Põllu 1f ja Pikk 2a kinnistu detailplaneering 
 
Planeeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kinnistu piiride muutmine, ehitusõigus te 

määramine, hoonestusalade piiritlemine, tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine, 
haljastuse ja heakorrastuse ning liikluskorralduse põhimõtete väljatöötamine. Detail-
planeeringu põhieesmärk on kruntide Põllu tn 1f ja Pikk tn 2a krundipiiride omavaheline 

muutmine, krundi Põllu 1f vähendamine 8 351 m2 võrra ja krundi Pikk 2a suurendamine sama 
pindala (8 351 m2) võrra. Planeeritavate kruntide soojavarustuseks on kavandatud kaugküte. 

Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna leheküljel „Põllu tn 1f, Pikk tn 2a kinnistute 
ja lähiala detailplaneering“. 
 

Põllu tn 1f krundil asub väravahoone, mille suletud netopind on 269,1 m2. Pikk tn 2a kaupluse-
hoone suletud netopind on 3 931,6 m2, köetav pind 2 816 m2. Detailplaneeringuala kuulub Võru 

linna kaugküttepiirkonda, kuid hoonetes kasutatakse arengukava koostamise hetkel lokaal-
kütet. Lähim kaugküttevõrgu liitumispunkt asub Põllu-Luha ristmikul asuva Võrusoo katla-
maja magistraalil.  

 
Tõenäoliselt jätkavad Pikk tn 2a ja Põllu tn 1f kinnistud hetkel olemasoleva soojatootmise 
lahenduse kasutamist kuni selle amortiseerumiseni. Seejärel võib aga mõni alternatiivne 

lahendus (lokaalküte, LNG) osutuda kaugküttest soodsamaks. Seetõttu sõltub hoonete 
liitumine kaugküttevõrguga otseselt soojatootja ja ettevõtete omavahelistest läbirääkimistest 

ning käesoleva arengukava Kesklinna võrgupiirkonna arendusvariantides ala käsitletud ei ole.  
 
 

http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=44
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=44
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=13
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=13
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2.1.8. Kooli tn 4 ja Kooli tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering 
 

Kooli tn 4 ja Kooli tn 6 kinnistute ja lähiala detailplaneering on algatatud eesmärgiga muuta 
piire ja kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse ning hoonestusala, määrata tehno -

võrkude ja -rajatiste asukohad, lahendada haljastus ja heakorrastus, liikluskorraldus ning jala-
käijate liiklemine. Planeeritava ala suurus on 24 000 m2. 
 

Olemasolevalt asub Kooli tn 6 ehitatav kaubandushoone ja parklaala. Kooli tn 4 kinnistu on 
hoonestamata ja seda läbib jalakäijate läbipääsu tee Kooli tänavale. Ettepanekuga on soovitud 

uute piiridega moodustuvale Kooli tn 4 krundile ehitada üks kahekorruseline hoone katuseharja 
kõrgusega 12 m ja ehitusaluse pinnaga 3 083,3 m2 ning planeeringuga lahendatakse jalakäijate 
läbipääs liiva tänavalt üle Koreli oja Kooli tänavale. Uute piiridega moodustuval Kooli tn 6  

krundil soovitakse muuta hoonestusala ja ehitada üks kolmekorruseline hoone katuseharja 
kõrgusega 18 m ning ehitusaluse pinnaga 4 288,1 m2. Mööda Kooli tn läheb kaugkütte torustik, 

mis annab võimalust kaugküttega liituda. Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna 
leheküljel „Kooli tn 4 ja Kooli tn 6 kinnistute ja lähiala detailplaneering“. 
 

Arengukava koostamise hetkel ei ole näha, et lähima 10 aasta jooksul ehitataks Kooli tn 4 
kinnistule uusi hooneid. Kooli tn 6 kaubanduskeskuse laiendus on tõenäoline ning seetõttu on 

arengukavas arvestatud kaubanduskeskuse köetava pinna suurenemise ca 2 000 m2 võrra. 
Hinnanguline lisanduv soojustarbimine on 100–150 MWh aastas. Detailsemalt on Kesklinna 
võrgupiirkonna perspektiivset tarbimist ja majandusarvutusi käsitletud arengukava Osas II 

Kesklinna võrgupiirkond. 
 

 

2.1.9. Vilja 28 krundile ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering 
 

Planeeritava piirkonna suuruseks on ca 2 ha ning ala hõlmab Võru linnas Vilja 28 endise maa-
kasutuse VL-1186 ja sellega piirneva maa-ala ning juurdepääsuala. Planeeringuala asub Kesk-

linna piirkonnas. Planeeringu alal on kaugküttetorustik, mis varustab soojaga Vilja 24 ja Vilja 
26 elamuid. Torustik saab alguse Põllu-Vilja soojamagistraalilt. Planeeringu ala läbib ka 
2005. aastal rajatud uus eelisoleeritud kaugküttetorustik DN150, mis mööda tänavat kulgeb 

rajatava spordihallini. Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna leheküljel „Vilja 28 
krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering“. 

 
Planeeringualale moodustatakse 2 krunti: pos 1 (krundi suurus 7 174 m2) – korterelamu maa 
ning pos 2 (krundi suurus 6 762 m2) – sotsiaalmaa. Krundile pos 1 ehitatakse korruselamu (kuni 

11 korrust). Krundile on lubatud ehitada üks korterelamu ehitusaluse pindalaga kuni 1 000 m2  
ning suurima lubatud kõrgusega 30 m. Sotsiaalmaale (pos 2) hooneid ei planeerita. Sellest 

peaks saama lastele talveks kelgumägi liuväljaga. Liuväljaks laiendatakse olemasolevat kraavi. 
Suvel saab maa-ala kasutada pargina.  
 

Detailplaneeringu ala asub Kesklinna võrgupiirkonnas. Soojusmajanduse arendamise seisu-
kohast on kinnistule kavandatava hoone näol tegemist potentsiaalse kaugküttevõrguga liitujaga 

ja seetõttu on ala käsitletud Kesklinna võrgupiirkonna arendusvariantides. Krundile pos 1 on 
planeeritud soojavarustus Vilja 24 ja Vilja 26 vahelisest soojakambrist. Kavandatava hoone 
hinnanguline aastane soojustarbimine on 211 MWh. Detailsemalt on Kesklinna võrgupiirkonna 

http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=49
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=19
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=19
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perspektiivset tarbimist ja majandusarvutusi käsitletud arengukava Osas II Kesklinna võrgu-
piirkond. 

 
 

2.1.10. Vilja 16c krundi ja lähiala detailplaneering 
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse muutmine, tehnovõrkude ja rajatiste 

asukohtade määramine, haljastuse ja heakorrastuse ning liikluskorralduse lahendamine. 
Planeeritava ala suurus on ca 3 550 m2. Planeeritav ala asub kesklinna ja tööstuspiirkonna 
vahelises korterelamute rajoonis. Planeeringu alal asub olemasolevas situatsioonis üks 

kinnistu: Vilja 16C kinnistu katastritunnusega 91901:005:0008 omanik on Volante OÜ. 
Kinnistu pindala on 1 917 m2. Kinnistu olemasolev maakasutuse sihtotstarve on väikeelamu-

maa. Kinnistu on hoonestamata. Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna lehekülje l 
„Vilja 16c krundi ja lähiala detailplaneering“. 
 

Detailplaneeringuga määratakse ehitusalune maa-ala ja tingimused korruselamu 
projekteerimiseks ja püstitamiseks. Ehitise planeerimisel on arvestatud ümbritsevate hoonete 

mahtude ja krundipiiridega. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 hoone, mille suurim 
lubatud ehitusalune pindala on 680 m² ja maksimaalne lubatud korterite arv 45. Hoone lubatud 
maksimaalne absoluutkõrgus on planeeritud 94 meetrit.  

 
Detailplaneeringu ala asub Kesklinna võrgupiirkonnas. Soojusmajanduse arendamise seisu-

kohast on kinnistule ehitatava hoone näol tegemist potentsiaalse kaugküttevõrguga liitujaga 
ning seetõttu on ala käsitletud Kesklinna võrgupiirkonna arendusvariantides. Soojavarustus on 
lahendatud vastavalt AS Danpower Eesti tehnilistele tingimustele Petseri tänava kaugkütte-

trassil asuvast soojakambrist. Kavandatava hoone hinnanguline aastane soojustarbimine on 
175 MWh. Detailsemalt on Kesklinna võrgupiirkonna perspektiivset tarbimist ja majandus-

arvutusi käsitletud arengukava Osas II Kesklinna võrgupiirkond. 
 
 

2.1.11. Karja tn 22, Karja tn 24; F.R. Kreutzwaldi tn 1, Roosi tn 29 ja lähiala detail-
planeering 

 
Võru Linnavalitsuse 8.10.2014 korraldusega nr 454 algatati Karja tn 22, Karja tn 24, F. R. 

Kreutzwaldi tn 1, Roosi tn 29 ja lähiala detailplaneering. Planeeringuala asub Võru linnas ja 
hõlmab Karja tn 22, Karja tn 24, F.R. Kreutzwaldi tn 1 ja Roosi tn 29 kinnistud. Planeeringua la 
pindala on ca 0,79 ha. Planeeringu eesmärkideks vastavalt lähtetingimustele on: 

 kinnistute liitumine; 

 kruntidele ehitusõiguse määramine, hoonestusala ja parkimisala piiritlemine; 

 tehnovõrkude asukoha, piirdeaia konstruktsiooni ja kõrguse, haljastuse ning hea-

korrastuse põhimõtete ja liikluskorralduse määramine. 
 
Kinnistutel tegutseb Kaitseliidu Võrumaa Maleva peastaap. Ehitisregistri andmetel asub: 

 Karja tn 22 kaks hoonet – administratiivhoone ning majandushoone (ladu);  

 Karja tn 24 kolm hoonet – garaaž, administratiivhoone ning desinfektsiooniosakonna 

hoone;  

 Fr. R. Kreutzwaldi tn 1 üks hoone – amethoone-elamu;  

 Roosi tn 29 neli hoonet – garaaž, autogaraaž, puukuur ja kivihoone. 

http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=65
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Planeeringuettepaneku kohaselt likvideeritakse Karja tn 22 krundil paiknev majandushoone, 
Karja tn 24 garaaž ja puukuur/suitsetamishoone ning Roosi tn 29 krundil asuv autogaraaž ja 

puukuur (viimane paikneb osaliselt ka Fr. R. Kreutzwaldi tn 1 krundil). Roosi tn 29 krundil 
asuv hoone (garaaž) ja Karja tn 24 asuv hoone (desinfektsioonihoone) rekonstrueeritakse. 
Ülejäänud hooned kuuluvad restaureerimisele, ühele hoonele on lisaks planeeritud üks korrus 

(kokku 2 korrust). Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna leheküljel „Karja tn 22, 
Karja tn 24, F. R. Kreutzwaldi tn 1, Roosi tn 29 ja lähiala detailplaneering“. 

 
Senini on soojusvarustus lahendatud lokaalselt, gaasikütte baasil. Olemasoleva kütmisviis i 
kasutamist saab jätkata, seadmete jaoks on krundil eraldatud paigaldusala. Alternatiivselt on 

võimalik kasutada soojusvarustuseks soojatrassiga liitumist. Olemasolev kaugküttetorus t ik 
paikneb Fr. R. Kreutzwaldi tänaval, liitumispunkt asub Fr. R. Kreutzwaldi tänav 8a krundi 

juures. Soojusmajanduse arendamise seisukohast on detailplaneeringuala näol tegemist 
potentsiaalse kaugküttevõrguga liitujaga ning seetõttu on ala käsitletud Kesklinna võrgupiir-
konna arendusvariantides. Hoonete kaugküttega liitumiseks on vajalik ehitada ca 250 m soojus-

torustikku. Kaugküttevõrguga liituks ka mitu väiksemat tarbijat samas piirkonnas (Roosi ja 
Karja tänaval). Hinnanguline lisanduv soojustarbimine on 600 MWh aastas. Detailsemalt on 

Kesklinna võrgupiirkonna perspektiivset tarbimist ja majandusarvutusi käsitletud arengukava 
Osas II Kesklinna võrgupiirkond. 
 

 

2.1.12. Niidu tn 6 ja Niidu tn 8 kinnistute ja lähiala detailplaneering 
 
Võru Linnavalitsuse korraldusega 07.06.2006 nr 366 „Niidu 8 kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu algatamine“ on algatatud Niidu 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. 

Planeeritava ala suurus on ca 1,2 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu 
jagamine kaheks, kinnistute ehitusõiguse muutmine, tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade 

määramine, haljastuse ja heakorrastuse ning liikluskorralduse lahendamine.  
 
Linnavalituse otsusega 30.01.2008 nr 190 „Niidu tn 6 ja Niidu tn 8 kinnistuse detailplaneer ingu 

kehtestamine“ on kehtestatud osaliselt detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule on 
planeeritud alale ehitada 4 hoonet: kolm 24 korteriga korterelamut ja 1 ärihoone. Detail-

planeeringu detailid on esitatud Võru linna leheküljel „Niidu tn 6 ja Niidu tn 8 kinnistute 
detailplaneering“.  
 

Planeeringuala asub Kesklinna võrgupiirkonnas. Soojusmajanduse arendamise seisukohast on 
kinnistutele ehitatavate hoonete näol tegemist potentsiaalsete kaugküttevõrguga liituja tega 

ning seetõttu on neid käsitletud Kesklinna võrgupiirkonna arendusvariantides. Hinnanguline 
lisanduv soojustarbimine on 448 MWh aastas. Detailsemalt on Kesklinna võrgupiirkonna 
perspektiivset tarbimist ja majandusarvutusi käsitletud arengukava Osas II Kesklinna võrgu-

piirkond. 
 
 

2.1.13. Piiri 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering 
 

Võru Linnavalitsuse 24.01.2007 korraldusega nr 33 kehtestati Piiri 3 krundi ja lähiala detail-
planeering. Detailplaneering on koostatud AS Semuehitus tellimisel, seoses Piiri 3 kinnistu 

http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=104
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=104
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=51
http://www.voru.ee/index.php?Menu=349&ID=51
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ehitusõiguse määramise, tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramise, haljastuse ja hea-
korrastuse ning liikluskorralduse põhimõtete väljatöötamisega. Planeeritava piirkonna 

suuruseks on ca 3 660 m² ning ala hõlmab Piiri tn 3 ja kinnistuga piirnevat tänavaala. Krundi 
maakasutuse sihtotstarve on väikeelamumaa. Krundile on lubatud ehitada väikeelamu lubatud 
suurima ehitusaluse pindalaga 743 m2 ja suurima lubatud kõrgusega 14 m. Arendaja sõnul on 

planeeritud krundile rajada 24 korteriga elamu ning seda lähima 10 aasta jooksul. 
 

Planeeringuala asub Kesklinna võrgupiirkonnas. Vastavalt soojusettevõtte tehniliste le 
tingimustele nähakse ette ehitada välja magistraalsoojusvõrk DN250/400 eelisoleer itud 
torustikust. Liitumispunktiks valitakse Piiri tänavalt sisselõike tegemisega. Hoonete kütmine 

võib toimuda elektriga või kasutades muid alternatiivseid energiaallikaid (näiteks maaküte, 
soojuspumbad, päikeseenergia). Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna lehekülje l 

Piiri 3 ja lähiala detailplaneering.  
 
Arengukavas on arvestatud võimalusega, et kavandatav hoone liitub Kesklinna soojusvõrguga. 

Hinnanguline soojusenergia tarbimine on 66 MWh/a. Detailsemalt on Kesklinna võrgupiir-
konna perspektiivset tarbimist ja majandusarvutusi käsitletud arengukava Osas II Kesklinna 

võrgupiirkond. 
 
 

2.1.14. Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneering  
 

Võru Linnavalitsuse 25.02.2016 korraldusega nr 85 algatati Räpina mnt 20 kinnistu ja lähia la 
detailplaneering. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse, maa-alale määrata 
hoonestusala ja ehitusõigused, parkimine ning tehnovõrkude paigutus. Detailplaneer ingu 

koostamise eesmärgiks on olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamine. Planeeritava ala 
suurus on ca 3 500 m2. Hoonete suurim lubatud arv planeeringualal on kokku 4 hoonet. 

Kavandatavate hoonete suurim lubatud kõrgus on 12 m ning lubatud suurim ehitusa lune 
pindala on 6 585 m2. Kruntide kasutamise sihtotstarve on ärimaa.  
 

Planeeringuala kuulub osaliselt Võru linna kaugküttepiirkonda. Lähtudes soojusettevõtja 
väljastatud tehnilistest tingimustest, on planeeringuga ära näidatud perspektiivne liitumispunkt 

planeeritava soojusvõrgu jaoks. Perspektiivseks liitumispunktiks on Põllu tn ja Räpina mnt 
ristmikul asuv soojakamber, millest on planeeritud soojusvõrgu rajamine planeeritava te 
kinnistuteni. Planeeritav soojusvõrk on eelisoleeritud torudest, mille läbimõõt valitakse pärast 

planeeringualas vajamineva soojuskoormuse järgi. Soojuskandja parameetrid liitumispunktis 
on planeeritult 110/65 PN 10 bar. Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna lehekülje l 

Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneering. 
 
Planeeringuala asub osaliselt Kesklinna võrgupiirkonnas. Arengukavas on arvestatud arendus-

variandiga, et kavandatavad hooned liituvad Kesklinna soojusvõrguga. Hinnanguline soojus-
energia tarbimine on 100 MWh/a. Detailsemalt on Kesklinna võrgupiirkonna perspektiivset 
tarbimist ja majandusarvutusi käsitletud arengukava Osas II Kesklinna võrgupiirkond. 
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2.1.15. Karja tn 2, Roosi tn 1, Roosi tn 1a, Väike tn 14, Väike tn 14a maaüksuste ja 
neid ümbritseva maa-ala detailplaneering 

 

Detailplaneeringu eesmärk on Karja tn 2, Roosi tn 1a, Väike tn 14, Väike tn 14a maaüksuste 
ja neid ümbritseva maa-ala kruntimine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kruntide ehitus-
õiguse, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning liikluskorralduse lahendamine. 

Planeeritava piirkonna suuruseks on ca 48 852 m² ning ala hõlmab Karja tn 2, Roosi tn 1a, 
Väike tn 14, Väike tn 14a maaüksuseid ja neid ümbritsevat maa-ala, sealhulgas planeeringua la 

põhjaosas asuv reformimata riigimaa. Planeeringualale on kavandatud 11 korterelamu 
rajamine.  
 

Planeeringuala on jaotatud 12-ks krundiks (pos 1–pos 12). Neist 11-le krundile (pos 1–pos 11) 
rajatakse kortermajad, mille suurim lubatud kõrgus on 11 m ning suurim lubatud ehitusa lune 

pind jääb vahemikku 480–482 m2. Vaid ühele krundile on lubatud rajada 2 kortermaja. Detail-
planeeringu detailid on esitatud Võru linna leheküljel Karja tn 2, Roosi tn 1, Roosi tn 1a, Väike 
tn 14, Väike tn 14a maaüksuste ja neid ümbritseva maa-ala detailplaneering.  

 
Planeeringuala ei jää Võru kesklinna kaugküttepiirkonda, seega võib hoonete kütmiseks 

kasutada oma katlamaja, elektrikütet või mõnda muud alternatiivkütteallikat. Ehitatava id 
korterelamuid hakatakse soojaga varustama maakütte baasil, mille tarbeks rajatakse krundile 
pos 12 maaküttekaablid.  

 
Arengukavas on arvestatud arendusvariandiga, et kavandatavad hooned liituvad Kesklinna 

soojusvõrguga. Hinnanguline soojusenergia tarbimine on 550 MWh/a. Detailsemalt on 
Kesklinna võrgupiirkonna perspektiivset tarbimist ja majandusarvutusi käsitletud arengukava 
Osas II Kesklinna võrgupiirkond. 

 
 

2.2. Võrgupiirkond 3, Võrukivi 

Planeeritav soojustarbija on Võrukivi Tehnopark, mille detailplaneeringu ala asub Võru linna 
loodeosas, Tallinna mnt ja Ringtee vahelisel ala, ca 1,5 km kaugusel Võru kesklinnast. 

Planeeringuala moodustavad tootmis- ja/või ärimaa sihtotstarbega kinnistud, mis asuvad 
ühtlase reljeefiga maa-alal. Võrukivi Tehnopargis on kokku 14 kinnistut, millest neli on uue 

omaniku leidnud ning üks on hoonestatud - Kivi tn 23 kinnistul asub ca 2 300 m2 ehitusa luse 
pindalaga ehitusjärgus tootmishoone. Ülejäänud kinnistutel hoonestus puudub.  
 

Alljärgnevalt on esitatud andmed Võrukivi Tehnopargi maa-alaga seotud detailplaneeringute 
ja võimaliku soojusvarustuse lahenduste kohta. Võrukivi Tehnopargi võimalikud arengud on 

arvesse võetud ka Võrukivi võrgupiirkonna prognoos- ja majandusarvutustes. Kuna tehnopargi 
areng kulgeb rahulikus tempos, siis võetakse prognoos- ja majandusarvutustes arvesse olukord, 
kus lähimate aastate jooksul saavutatakse ala maksimaalsest soojuskoormusest (1 650 kW) 

vaid 50% ehk pool (825 kW). See tähendab Võrukivi võrgupiikonnale ligi 2 500 MWh 
suuremat aastast soojusenergia tarbimist kui praegu. Detailsemalt on Võrukivi võrgupiirkonna 

perspektiivset tarbimist ja majandusarvutusi käsitletud arengukava Osas IV Võrukivi võrgu-
piirkond. Võrukivi perspektiivne kaugküttevõrgupiirkond on esitatud lisas 2. 
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2.2.1. Võrukivi Tehnopargi maa-ala detailplaneering 
 

Detailplaneeringu ala asub Võru linna loodeosas, Tallinna mnt ja Ringtee vahelisel ala, ca 
1,5 km kaugusel Võru kesklinnast. Planeeringuala moodustavad tootmis- ja/või ärimaa sihtots-

tarbega kinnistud, mis asuvad ühtlase reljeefiga maa-alal. Kivi tn 23 kinnistul asub ca 2 300 m2  

ehitusaluse pindalaga ehitusjärgus tootmishoone. Ülejäänud kinnistutel hoonestus puudub. 
 

Planeeringuala moodustavate Kivi 12d, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ja 25 maaüksuste jagamist 
kruntideks ei planeerita ning nende olemasolevad kinnistupiirid säilitatakse. Kivi tn 27 kinnistu 

jagatakse kaheks krundiks, millest pos 1 säilitab katastriüksuse sihtotstarbe 50% ärimaa ja 50% 
tootmismaa, pos 2 krunt eraldatakse tiigi otstarbeks ning sellele määratakse katastriüksuse 
sihtotstarve 100% veekogude maa, pos 2 krunt võõrandatakse Võru linnale, et tagada tiigi 

avaliku kasutamise otstarve.  
 

Planeeringuga nähakse ette võimalus lahendada rajatavate hoonete soojavarustus lokaalse 
elektriküttega, erinevate soojuspumpadega, tahke- või vedelkütusega. Lisaks on näidatud kaug-
küttega liitumise võimalus. Vastavalt AS Danpower Eesti 02.02.2016 esitatud tehniliste le 

tingimustele nr 14 on käesoleva seisuga võimalik pakkuda aadressil Silikaadi tn 19 asuvast 
katlamajast kuni 1,65 MW ühendusvõimsus. Võrukivi Tehnopargi äri- ja tootmishoone te 

perspektiivseks ühendamiseks on ette nähtud kogu ulatuses uue kaugküttetorustik u rajamine, 
mis tuleb ühendada Võrukivi katlamaja kollektoriga. Soojuskandja parameetrite puhul tuleb 
arvestada rõhuga 6 bar ja temperatuuriga 95/55°C. Projekteerimisfirmaga Heat Consult OÜ on 

ette valmistatud Võrukivi Tehnopargi kaugküttetorustike eelprojekti. Eelprojekti järgi 
projekteeritakse uued kaugküttetorustikud kinnistutele Kivi tn 17, Kivi tn 15, Kivimurru tn 2, 

Kivi tn 19, Kivi tn 25, Kivi tn 21, Kivi tn 27, ja Kivi tn 23 kaugküttevõrguga liitumiseks. 
Detailplaneeringu detailid on esitatud Võru linna leheküljel „Võrukivi tehnopargi maa-ala 
detailplaneering“.  

 
Võrukivi Tehnopargi soojustorustik on projekteeritud eeldatavale maksimaalsele soojus-

koormusele 1 650 kW. On vähetõenäoline, et Võrukivi Tehnopargi maksimaalne soojus-
koormus saavutatakse lähima 10 aasta jooksul. Hinnanguliselt eeldame, et kasutatakse 50% 
maksimaalsest võimsusest ehk siis 825 kW.  

 
Võrukivi soojusvõrgus on soojuse tarbimise kasv vajalik, et tagada hakkpuidu katla parem 

koormamine ja kogu soojusvõrgu efektiivsuse suurenemine. Soojuse tarbimise kasvuga 
suureneks ka soojusvõrgu energiatihedus vähemalt väärtuseni 3,5 MWh/m, mis on ka võrgu-
piirkonna jätkusuutliku arengu eelduseks. Detailsemalt on Võrukivi Tehnopargi maa-ala 

liitumist Võrukivi võrgupiirkonnaga käsitletud arengukava Osas IV Võrukivi. Perspektiivne 
Võrukivi võrgupiirkonna plaan Võrukivi Tehnopargi liitumisel on esitatud lisas 2.  

 
 

2.2.2. Kivimurru tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering 
 
Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Võru Linnavolikogu 11.03.2009 

määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringuga, millega on planeeritavale maa-alale 
määratud tootmis- ja ärimaa maakasutusotstarve. Kivimurru tn 2 kinnistu olemasolevaks 
katastriüksuse sihtotstarbeks on 20% ärimaa ning 80% tootmismaa. 
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Planeeringuala hõlmab 0,77 ha suurust Kivimurru tn 2 kinnistut ning selle lähiala. Ala jagamist 
kruntideks ei planeerita. Olemasolevad kinnistupiirid säilitatakse. Detailplaneeringu detailid 

on esitatud Võru linna leheküljel „Kivi tn 12a kinnistu ja lähiala detailplaneering“.  
 
Detailplaneeringuala kuulub Võru linna kaugküttepiirkonda ning seeläbi on arengukavas 

arvestatud ehitatavate hoonete liitumisega Võrukivi võrgupiirkonnaga. Prognoosarvutustes on 
Kivimurru tn 2 ja Võrukivi Tehnopargi perspektiivset hinnangulist tarbimist käsitletud ühise lt 

(vt p. 2.2.1). Detailsemalt on Võrukivi Tehnopargi maa-ala liitumist Võrukivi võrgupiir-
konnaga käsitletud arengukava Osas IV Võrukivi. Perspektiivne Võrukivi võrgupiirkonna 
plaan on esitatud lisas 2.  

 
 

2.3. Kuperjanovi Jalaväepataljon 

Võru linnas, aadressil Kose tee 3a paikneb Kuperjanovi Jalaväepataljon (Kuperjanovi JVP). 
Kuperjanovi JVP-le on koostatud detailplaneering 2003. a. Planeerimise aluseks on Võru 

Linnavalitsuse poolt 11.09.2002 (korraldus nr 778) väljastatud lähteülesanne. Detail-
planeeringu kohaselt on Võru linna lõunaosas paikneva, põhjast Petseri–Valga raudteealaga, 

edelast Kose teega, kagust riigimaaga ja kirdest tootmismaaga piirneva ala suurus ca 40,7 ha.  
 
Kuperjanovi JVP-d varustab soojusenergiaga 2008. a valminud territooriumil paiknev katla-

maja. Kuperjanovi JVP katlamajas on kaks veekatelt: hakkpuiduga köetav Tamult-Saxlund 
eelkoldega EK-3 Danstoker AS katel Biomiser 21, nominaalvõimsusega 2,5 MW ning diisli-

kütusega köetav Höyrytys OY õlikatel VAPOR TTKV-2,2KP, nominaalvõimsusega 2,2 MW. 
Diislikütusega köetav katel on varustatud Weishaupt 3-astmelise põletiga L8T-D. Puitkütuse 
katel töötab baaskoormusel, õlikatel on reservis ja töötab suvel hoonete sooja tarbeveega 

varustamise režiimis. Kumbki katel on ühendatud eraldi korstnaga. Puitkütuse katel on suitsu-
gaaside puhastamiseks varustatud multitsükloniga MC-16, õlikatlal suitsugaaside puhastus-

seadmed puuduvad. 
 
Katlamajas kasutatakse põhi katlakütusena puitkütust (hakkpuit, saepuru, puukoor), ja reserv-

kütusena diislikütust. Kütuste tarbimise andmed naturaalühikutes viimase kolme aasta kohta 
on esitatud tabelis 2.2.  

 
Tabel 2.2. Kütuste tarbimine Kuperjanovi JVP katlamajas  

Kasutatud kütus 
Aastatel tarbitud kütuste kogused 

2013 2014 2015 

Hakkpuit, t 2 367,6 2 176,0 2 097,7 

Diislikütus, t 25,0 35,6 37,8 

 
Kuperjanovi JVP katlamaja töötab hoonete soojusenergiaga varustamise režiimil, seega on 
katlamaja maksimaalsed koormused talveperioodil. Suveperioodil töötab katlamaja hoonete 

sooja tarbeveega varustamise režiimil. Katlamajas mõõdetakse katlamajast väljastatavat 
soojusenergia kogust. Kuperjanovi JVP katlamaja soojustoodangu osas on meil kasutada 

kolme viimase aasta (2013, 2014 ja 2015) igakuised soojustoodangud (vt tabel 2.3). 
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Tabel 2.3. Kuperjanovi JVP soojustoodangud, MWh 

Kuu 
Kuperjanovi JVP 

Keskmine 
2013 2014 2015 

Jaanuar 846 1004 842 897 

Veebruar 661 634 607 634 

Märts 864 644 546 685 

Aprill 500 514 536 517 

Mai 163 246 290 233 

Juuni 45 68 104 72 

Juuli 67 77 85 76 

August 77 92 70 80 

September 164 117 117 133 

Oktoober 507 562 592 554 

November 629 689 581 633 

Detsember 675 746 504 642 

Kokku 5 198 5 393 4 874 5 155 

 
Katlamaja toodangute andmete alusel on koostatud soojuse tegeliku tootmise tulpdiagramm 

vaadeldavate aastate kohta (joonis 2.1).  
 

 
Joonis 2.1. Kuperjanovi JVP soojuse tootmine kuude lõikes perioodil 2013–2015, MWh  

 

Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel olnud erinev – 2012. a oli keskmisest jahedam ning 
2013. a, 2014. a ja 2015. a keskmisest soojemad. Selleks, et analüüsida soojuse tootmist 
erinevate aastate lõikes, on soojustoodangud üle viidud normaalaasta kliimatingimuste le. 

Normaalaasta kliimatingimustele taandamiseks on kasutatud TTÜ teadlaste ja KredExi poolt 
soovitatud metoodikat. Kolme viimase aasta tegelikud ja normaalaasta kliimatingimuste le 

taandatud soojustoodangud on esitatud tabelis 2.4 ja joonisel 2.2. 
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Tabel 2.4. Kuperjanovi JVP katlamaja tegelikud ja normaalaasta kliimatingimustele viidud 

soojustoodangud perioodil 2013–2015, MWh 

Aasta Kraadpäevad 
Soojustoodang, MWh 

Tegelik Normaalaasta 

2013 3 942 5 198 5 517 

2014 3 890 5 393 5 807 

2015 3 582 4 874 5 513 

Keskmine 5 155 5 612 

 

 
Joonis 2.2. Kuperjanovi JVP tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuste 

tootmine, MWh 

 
Kuperjanovi JVP tsentraalküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 90/700C.  

 
Katlamajas toodetud soojus juhitakse territooriumil asuvatesse hoonetesse mööda eel-

isoleeritud terastorudest soojustrassi. Territooriumil asuvad soojustrassid paiknevad maa-
aluses raudbetoonkanalis. Soojustrasside kogupikkus on ca 1,9 km ning tingituna soojus-
tarbijate kompaktsest asetusest võib soojustrasside kasutegurit hinnata väga heaks. Aastal 2012 

läbi viidud uuringu1 kohaselt oli kogu kaugküttesüsteemi kasutegur üle 70%. Tehniliselt on 
kaugküttesüsteem väga heas korras ning lähima 10 aasta jooksul välja vahetamist ei vaja. 

Kaugküttevõrgu keskmine tegelik soojuse tarbimise erikoormus (aastase soojustarbimise suhe 
võrgu pikkusesse) on ca 2,5 MWh/m. 
 

Kuperjanovi JVP territooriumil on 15 tarbijat (hoonet), mida varustatakse soojusenergiaga 
territooriumil asuvast katlamajast. Katlamajast väljastatavat soojust tarbivate hoonete suletud 

netopind on 36 716 m2 ning köetav pind on 36 445 m2. Seega on hoonete keskmine soojuse 
eritarbimine nii suletud netopinna kui ka köetava pinna kohta ligikaudu 153 kWh/m2. Hoonete 
soojussõlmedes kasutatakse plaatsoojusvaheteid tarbeveele, kütte ja ventilatsioonile. Soojus-

sõlmed on varustatud automaatregulaatoritega.  
 
Kuperjanovi JVP soojuse põhiallikaks on puitkütus hakkpuidu näol. Hakkpuit on kohalik kütus 

ja tema hinnatase kütusena on üks madalamaid võrreldes õli ja gaaskütustega. Detailsemalt on 
kütuste hindu käsitletud arengukava Osas I Üldosa p 3. Puitu kui taastuvat loodusvara loetakse 

                                                 
1 A. Vabamägi (2012). Kaitseväe energiamajandus.  
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heitmevabaks kütuseks, sest tema lagunemisel looduses tekib piltlikult sama palju süsinik -
dioksiidi kui tema põletamisel katlas. Kuperjanovi JVP soojusvarustus on stabiilse hinnaga ja 

kohalikku kütust kasutav, sellega on tagatud kütuse varustuskindlus ja sotsiaalne toetus 
kohalikule metsamajandusele.  
 

Käesolevas arengukavas on Kuperjanovi JVP käsitletud kui üks võimalik Kesklinna võrgupiir-
konna arendamise variant ühendades ca 2,3 km pikkuse soojusvõrguga Kesklinna võrgupiir-

konna ja Kuperjanovi tsentraalküttepiirkonna. Kuperjanovi JVP ühendamine Kesklinna võrgu-
piirkonnaga loob ka eeldused Laane võrgupiirkonna sidumiseks Kesklinna võrguga. 
Planeeritava soojustrassi soojuslik võimsus peab olema ca 2,5 MW, Laane katlamaja ühendus -

võimsus peab olema ca 2 MW. Trassi peal on võimalik ka teiste potentsiaalsete väikeste 
tarbijate liitumine. Planeeritav kaugküttetorustik on esitatud lisas 1.  

 
Kuperjanovi JVP liitmine Kesklinna võrgupiirkonnaga suurendab Kesklinna võrgupiirkonna 
soojusenergia tarbimist ca 5 000 MWh võrra. Käesoleval hetkel on selleks vajalik vaba 

võimsus olemas, kuid täiendavate tarbijate lisandumisel võib vajalikust tootmisvõimsusest 
puudu tulla. Detailsemalt on Kesklinna võrgupiirkonna perspektiivset tarbimist ja majandus-

arvutusi Kuperjanovi JVP liitumise korral käsitletud arengukava Osas II Kesklinna võrgupiir-
kond. 
 

Võru linn ja soojusettevõtja Danpower Eesti AS on üles näidanud suurt huvi Kuperjanovi JVP 
tsentraalküttepiirkonna liitmiseks Kesklinna võrgupiirkonnaga. See, kas liitumine ka tegelikult 
võimalikuks saab, sõltub juba soojusettevõtja ja Kuperjanovi JVP vahelistest läbirääkimistest 

ning suuresti ka poliitilistest otsustest.  
 

 

2.4. Valio Eesti AS Võru Juustutööstus  

Valio Eesti AS Võru Juustutööstus asub Võru linnas aadressil Pikk 23 ning annab tööd ligi 
130-le inimesele, olles sellega Võru linna üks suurimaid tööandjaid. Käesoleval hetkel on Võru 
Juustutööstuse soojavarustus tagatud lokaalse õliküttel katlamajaga. Ettevõttel on plaan 10 

aasta perspektiivis minna üle hakkpuidule. Planeeritava süsteemi väljaehitamisel ei ole 
takistuseks linna huvidega arvestamine ning vajadusel soojuse müümine väljapoole. Antud 

võimalusel kaalumisel on oluline arvestada ettevõtte majanduslike huvide ja võimalustega.  
 
Valio Eesti AS Võru Juustutööstus asub tööstuspiirkonnas, kus on võimalik nii kaugkütte kui 

ka LNG arendamine. Mõlemat võrku paralleelselt välja ehitada ei ole mõistlik. Lõplik valik ja 
üleminek sõltub soojusettevõtja ja Valio Eesti AS Võru Juustutööstuse esindajate oma-

vahelistest läbirääkimistest, liitumisega seotud investeeringukuludest jm esitatavatest 
tingimustest ning soojusenergia hinnast. Kindlasti on siinkohal oluline roll võimalikel toetustel, 
et aidata osaliselt katta liitumisega seotud kulusid, ning Võru linna ja soojusettevõtja teavitus-

tööl.  
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Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2027.  

Osa V Perspektiivsed alad  

Lisa 1. Kuperjanovi JVP liitmiseks planeeritav kaugküttevõrk 
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Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2027.  

Osa V Perspektiivsed alad  

Lisa 2. Võrukivi võrgupiirkonna perspektiivne plaan  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Toomar Paur 

volikogu esimees  


