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Eessõna 
 

Käesoleva Audru valla soojusmajanduse arengukava koostamise aluseks on ÅF-Consulting AS 

ja Audru Vallavalitsuse vahel sõlmitud töövõtuleping 4 aprillist 2016. Arengukava tehnilised 

nõuded on määratud Majandus- ja Taristuministri määrusega Soojusmajanduse arengukava 

koostamise toetamise tingimused; §10 Nõuded soojusmajanduse arengukavale. Aruandes 

analüüsitakse vastavalt tööülesandele tellijalt saadud ning kohapeal kogutud andmete alusel 

Audru aleviku ja Lavassaare alevi ning Lindi ja Jõõpre külade valla eelarveliste asutuste 

soojustarbimist ja võimalusi selle arendamiseks aastatel 2016 – 2026.  

Käesolev aruanne annab ülevaate Audru valla Audru aleviku, Lavassaare alevi ja teiste valla 

eelarveliste asutuste soojuse tootmisest ja tarbimisest, analüüsib võimalusi soojuse tarbimise 

vähendamiseks ja säästlikumaks kasutamiseks ning teeb ettepanekud taastuva energia 

kasutuselevõtmiseks. 

Töö tegemisel kasutas konsultant Audru vallalt saadud andmeid ning kirjandusest, seadus-

andlusest, avalikest dokumentidest, arendustöödest ja internetist kogutud täiendavat informat-

siooni ning on kasutatud andmeid konsultandi varasematest töödest. Samuti kasutati andmeid 

Audru aleviku ja Jõõpre küla soojusvarustuse varasematest uuringutest. Saadud andmete 

analüüsi, tehniliste- ja majandushinnangute põhjal on koostatud arengukava. 

Käesoleva töö aruanne on vormistatud 66 lehel. Aruanne sisaldab 37 joonist, 32 tabelit ja  

7  lisa. 

Käesoleva arengukava koostasid vanemkonsultant, volitatud soojustehnikainsener Eimar 

Jõgisu ja volitatud soojustehnikainsener PhD Jelena Priss, kinnitas volitatud soojustehnika-

insener PhD Jüri Kleesmaa. 

Käesoleva töö tegija tänab suure abi eest Audru Vallavanemat Siim Suursilda, AS Tootsi 

Turvas soojusenergeetika ärivaldkonna juhti Ülo Stokkebyt ja OÜ Lavassaare Kommunaal 

juhatajat Riina Padurit 
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Kokkuvõte 
 

Audru vald asub Pärnumaal vahetult Pärnust läänes Pärnu lahe ääres. Valla keskuseks on 

Audru alevik. Audru alevikus ei ole kasutusel kaugkütet. Aleviku korterelamud on heas korras, 

soojustatud ja kasutavad kohtkütet: hoonetes on kohalik katlamaja, kasutatakse õhk-õhk 

soojuspumpa, ahi- või kaminaküte. Kaugküttevõrk on Audru vallas vaid Lavassaare alevis. 

Soojusmajanduse arengukavas analüüsitakse valla eelarveliste asutuste soojusvarustust ja selle 

edasiarendamise võimalusi. Valla eelarveliste asutuste hooned on heas korras. Enamikusse 

hoonetesse on rajatud katlamaja hoone soojusvarustuseks. 

Audru vallamaja Pärna allee 7 on paar aastat tagasi renoveeritud ja soojustatud hoone. 

Renoveerimise käigus viidi vallamaja üle maaküttele, mis on end igati õigustanud. Hoone 

energia eritarve on 80 kWh/m2. 

Audru muuseum/raamatukogu Pärna allee 12 on muinsuskaitse all olev endine mõisa 

valitsejamaja. Hoone kütteks on kergel kütteõlil töötav katlamaja. Hoone soojuse eritarbimine 

on 132 kWh/m2. Küttekulude vähendamiseks on soovitav hoone viia üle pelletiküttele. 

Audru spordihoone Pärna allee 5b on endine katlamaja. Hoone on renoveeritud, soojustatud 

ja sinna on paigaldatud kerget kütteõli kütuseks kasutav katel. Hoone soojuse eritarbimine on 

191 kWh/m2. Arvestades ka ruumide kõrgust on see väga suur eritarbimine. Reguleerida hoone 

soojustarbimist vastavalt ruumide kasutusele. Kaaluda hoone üleviimist maaküttele või 

pelletite kasutamist kütusena. 

Audru vana polikliiniku hoone Ringi tn 1a ei ole juba kaks aastat kasutuses. Hoonesse on 

paigaldatud kerge kütteõli katel, millist ei kasutata. Vallal on plaan hoone renoveerida korter-

elamuks. Hoone ümber on piisavalt vaba maad ja soovitav on hoones kasutusele võtta maa-

soojuspumbaga küte. 

Audru kultuurikeskus Sauna tn 1 on muinsuskaitse all olev endine mõisa viinaköök. Praegu 

kasutatakse vaid pool hoonest. Hoones kasutatakse elektrikütet, mis on väga kallis. Hoone 

soojuse eritarbimine on 181 kWh/m2, mis on väga kõrge eritarbimine. Vallal on soov 

kasutusele võtta kogu hoone. Küttekulude optimeerimiseks on otstarbekas hoone kütteks 

kasutusele võtta maasoojuspump (kui leitakse hoone läheduses piisavalt vaba maad 

maakontuuri paigaldamiseks) või paigaldada pelletitel töötav katlamaja ja ehitada välja 

küttesüsteem. 

Audru Männituka lasteaed Nooruse tee 2 on renoveeritud ja soojustatud hoone. Hoone 

kütteks on kergel kütteõlil töötav katlamaja. Hoone soojuse eritarbimine on 109 kWh/m2, mis 

on väga hea näitaja. Küttekulude vähendamiseks on soovitav hoone viia üle pelletiküttele. 

Audru lasteaia Papsaare maja Kahva tee 2 on renoveeritud ja soojustatud hoone. Hoone 

kütteks on katlamaja, milline kuni möödunud aastani kasutas kütuseks kerget kütteõli. 

Möödunud aastal viidi katlamaja üle maagaasi küttele. Hoone soojuse eritarbimine on 

115 kWh/m2 mis on väga hea näitaja. Arvestades praegust soodsat maagaasi hinda, on hoone 

küttekulud madalad ja soojusvarustus head korras. 

Aruvälja lasteaed Ahaste külas on renoveeritud ja osaliselt soojustatud hoone. Hoone kütteks 

on kergel kütteõlil töötav katlamaja. Hoone soojuse eritarbimine on 125 kWh/m2 mis on 

rahuldav näitaja. Küttekulude vähendamiseks on soovitav kasutusele võtta küte maasoojus-

pumbaga või viia katlamaja üle pelletiküttele. 

Lindi lasteaed algkool on uus  ja soojustatud hoone. Hoone kütteks on kergel kütteõlil töötav 

katlamaja. Hoone soojuse eritarbimine on 118 kWh/m2 mis on rahuldav näitaja. Hoones on 
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kasutusel põrandaküte (50 kW) ja õhkküte ventilatsiooniga (150 kW). Selline kütteviis 

võimaldab küttekulude vähendamiseks kasutusele võtta küte maasoojuspumbaga. Teine 

võimalus on viia katlamaja üle pelletiküttele. 

Audru koolimaja Lihula maantee 10 ja kahe korterelamu Lihula mnt 12 ja 14 soojus-

varustuseks on hakkpuitu kütuseks kasutav katlamaja, millist käitab SE Energia OÜ. Kooli-

maja on renoveeritud ja soojustatud hoone, kuid samast katlamajast kütet saavad kortermajad 

on soojustamata. Hoonete keskmine soojuse eritarbimine on 126 kWh/m2. Põhjalikumaks 

analüüsiks ei ole konsultandil andmeid üksikute hoonete soojustarbimise kohta, milline 

arvestades hoonete tehnilist seisukorda võib olla erinev. Küttekulude vähendamiseks soojus-

tada kortermajad ning seada sisse eraldi soojuse mõõtmine ja arvestus koolile ja korter-

majadele. 

Jõõpre külas on eraldi põlevkiviõli kerget fraktsiooni kütuseks kasutavad katlamajad kool-

lasteaial ja klubi-vanurite kodul. Kool-lasteaia soojuse eritarbimine on 103 kWh/m2, mis on 

väga hea näitaja. Klubi-vanurite kodu soojuse eritarbimine on 194 kWh/m2, mis on väga kõrge 

näitaja. Kõrge soojuse eritarve on tingitud hoone kasutustingimustest ja soovist luua vanuritele 

mugavad tingimused.  

Jõõpre külas on seitse korterelamut, millised kasutavad praegu kohtkütet. Kui kõik korter-

elamud on huvitatud kaugküttest, on otstarbekas rajada hakkpuidul töötav katlamaja kooli, 

vanurite kodu ja elamute soojusvarustuseks. Kui kõik hooned ei ole huvitatud kaugküttest pole 

otstarbekas kaugküttesüsteemi rajada ja on sobiv kooli ja vanurite kodu kütteks kasutusele 

võtta maakütte soojuspump. Kooli ja vanurite kodu läheduses on piisavalt vaba maad maakütte 

kontuuri paigaldamiseks. Teine võimalus on viia katlamajad üle pelletiküttele. 

Lavassaare alevis on kaugküttevõrk ja määratud kaugküttepiirkond. Kaugküttevõrk on 

renoveeritud ja paigaldatud eelisoleeritud torustik. Katlamaja kasutab kütuseks tükkturvast. 

Kolme viimase aasta katlamaja keskmine toodang oli 3847 MWh, tarbimine 3223 MWh ja 

suhteline soojuskadu 16,2%. Lavassaare alevi kaugküttevõrku ühendatud kortermajad ja 

eramud on põhiliselt soojustamata. Elamute keskmine soojuse eritarbimine on 138 kWh/m2, 

mis on suhteliselt kõrge tarbimine. Soojuse tarbimise vähendamiseks ja küttekulude 

kokkuhoidmiseks tuleb esmalt soojustada hooned.  

Kasutades kütusena kerget kütteõli on praeguse kerge kütteõli suhteliselt soodsa hinna 

850 €/m3 juures energia osa soojuse hinnas 72 €/MWh. Arvestades ka kulumi ja hoolduskulud 

on soojuse arvestuslik hind 100-110 €/MWh. Võttes kasutusele maakütte soojuspumbad või 

pelletikütte, on energia osa soojuse hinnas 35-40 €/MWh ja soojuse lõpphind 55-65 €/MWh. 

Üleminek maaküttele või pelletikütusele tasub end ära 8 – 12 aastaga. 
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1. Audru valla üldiseloomustus 

1.1. Sotsiaalmajanduslik areng 

Audru valla pindala on 388,7 km2. Vald asub Pärnumaal, vahetult Pärnust läänes, omades 

naabritena põhjast Tõstamaa, Koonga ja Halinga ning idast Sauga valda. Vallal on 23 km 

pikkune merepiir, millest 3 km on valge liivaga kaetud rannariba – suvitus- ja supluskoht 

Valgerand. Suurest parklast viib läbi metsatuka randa valgustatud promenaad. Valgele liiva-

ribale lisaks leiad vaatetorni, laste mänguväljaku, vahva seikluspargi. Terviserada Valgeranna 

metsas kutsub igal aastaajal. Valgerannast lääne poole jääb roostikukaitseala ja 2000 ha 

suurune poldriala, mis on pesitsus- ja läbirändepaigaks paljudele linnuliikidele. Audru polder 

on Natura 2000 võrgustiku linnuala. 

 

Joonis 1.1. Audru vald 

Valda läbiv 30,3 km pikkune Audru jõgi on kujutatud ka valla vapil. 

Loodes asuv Nätsi-Võlla looduskaitseala on hiid Pärnumaa kaitsealade seas, üksiti rahvus-

vahelise tähtsusega linnukaitse IBA-ala (Important Bird Area) ja tulevane RAMSAR-i 

märgala, mille alla kuuluvad Nätsi, Võlla, Eassalu ja Neitsi raba. Edelas asub Lindi Loodus-

kaitseala. 

Audrus on Eesti ainus kirikut ümbritsev arboreetrum. Rippsildadega Audru park Audru 

keskuses on endine mõisapark. 

Audru valla keskuseks on Audru alevik. Piirkondlikeks keskusteks ühismajandite ajast on 

Audru alevik, Ahaste, Jõõpre ja Lindi külad ning Lavassaare alev, kus asuvad lasteaiad ja 

koolid, kauplused, raamatukogud koos internetipunktidega, rahvamajad jne. 

Vallas on kolm kooli: Audru kool 227 õpilast, Lindi Algkool Lasteaed 30 õpilast ja 2 lasteaia 

rühma, Jõõpre kool 95 õpilast koos Jõõpre (2 rühma), Aruvälja (2 rühma) ja Lavassaare (2 
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rühma) lasteaedadega. Lasteaiad on Audrus Männituka lasteaed 4 rühma ja Audru lasteaia 

Vikerkaare maja Papsaare külas 5 rühma. Lisaks on kaks eralastehoidu.  

 

Joonis 1.2. Audru valla elanike arv 

Valla 25 külas ja ühes alevis ja ühes alevikus elab 6100 inimest1. Elanike arv on sellel sajandil 

püsinud stabiilne vähese suurenemisega (joonis 1.2). Rahvastiku tihedus 15 inimest km2 kohta. 

Valda läbib Pärnu-Lihula maantee, millelt lähtuvad Tõstamaa ja Lavassaare maanteed. Valla 

teid on 239 km, sellest asfaltbetoonkattega 14 km, mustkattega 4 km ja kruusateid 216 km. 

Liu sadam on projekti "Väikesadamate kett" sadam ja kuulub arendamisele maakonna tasandil. 

Liu, Puru ja Lindi sadamad on eravalduses. 

Mererand ja looduskaunid puhkealad on mõnelegi majutuskohale suureks tõmbenumbriks: 

puhke- ja konverentsikeskus Villa Andropoff Valgeranna külas, Doberani rannamaja Valge-

ranna külas, koolituskeskus Saulepa rannamaja Saulepa külas, Sassi talu Kabriste külas, 

Kipperi puhkemaja Kabriste külas, Sarnakõrtsi talu Kabriste külas, Ojako turismitalu Marksa 

külas, Moka Turismitalu Lemmetsa külas. 

Audru mõisaansamblisse kuuluvad hooned ja rajatised: kunagine peahoone on ümberehitatud 

ja praegu ei leia kasutust ning ei oma muinsuskaitselist väärtust, valitsejamaja (praegu 

muuseum ja raamatukoguhoone), viinaköök (praegu kultuurikeskus), juustuvabrik, tornimaja 

(praegu elamu), kõrtsimaja (praegu elamu), magasiait (praegu kauplus), mõisapark ja kalmistu. 

Audru mõisast 2 kilomeetrit idas Pärnu suunas asub 1820-tel aastatel mõisa poolt ehitatud 

klassitsistlik sammastikuga Kuld Lõvi kõrts, mis on renoveeritud trahteriks. Seoses maantee 

õgvendamisega on kunagine maanteeäärne kõrts jäänud uuest teest veidi põhja poole. 

Traditsiooniks on saanud iga aasta augustikuu teisel nädalavahetusel toimuv valla külasid 

ühendav Audru valla päevad, kus esinevad valla isetegevuslased ja külalised, laadal müüakse 

kohalikke käsitöötooteid. 

                                                 
1 www.stat.ee 
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Pika traditsiooniga on Pärnu maakonna valdu ühendav üritus Rannamängud, kust ei puudu ka 

Audru sportlik rahvas. 

Audru alevikus, endises Audru mõisa valitsejamajas, tutvustab kohalikku ajalugu valla 

muuseum. Lavassaare alevis asuv raudteemuuseum on Eestis unikaalne turismiobjekt. 

Elurõõmsaid inimesi koondavad järgmised liikumised ja seltsid: Aruvälja Suurküla Selts, 

Eassalu-Neitsi Külaselts, Jõõpre Külaselts, Lavassaare Külaselts, Lemmetsa Külaselts, Lindi 

Külaselts, Meremetsa Külaselts, MTÜ Rannapiigad, MTÜ Hoiuspuu, MTÜ Audru Valla 

Segakoor, Pasunakoor „Õnn tuli õuele", Rahvatantsurühmad „Jõõpre Vallatud“, „Tuule-

tallajad“, „Audru Naised", seltsingud „Jõõpre Laulumemmed", „Lavassaare Kanarbik", 

„Jõõpre Kapell", Jõõpre estraadi- ja näitemänguseltsing, „Võrkpalli edendamise seltsing- 

Audru Naiskond". 

 

1.2. Heakord ja elamumajanduse areng 

Audru vald on heas korras omavalitsus. Hoolitse-

mist elanike eest näitab seegi, et paljudes autobussi-

peatustes, kus pole läheduses elektriliini, on üles 

pandud päikesepaneelidel töötavad valgustid (foto 

joonis 1.3).  

Kõik kohaliku omavalitsuse eelarvelised asutuste 

hooned on renoveeritud ja soojustatud. Igati on 

toetatud elanikke kortermajade soojustamisel. 

Olemasolevad kortermajad on põhiliselt heas 

tehnilises seisukorras ja paljud neist on soojustatud. 

Audru aleviku 14 kortermaja on soojustatud ja 

lahendanud oma soojusvarustuse individuaalselt: 

maja keskkütte katlaga, soojuspumpadega või 

kohtküttega (ahiküttega). Samuti on soojustatud ja 

kohtküttega varustatud enamik Jõõpre küla 

korterelamutest. Elamute kaugküttevõrk on Audru 

vallas kasutusel vaid Lavassaare alevis. Audru  

kooli ja kahe korterelamu kaugküte on lahendatud 

kohaliku katlamajaga.  

Pärnu linna mõjusfääris olev Audru valla elanik-

kond suureneb aasta aastalt. See toimub enamjaolt 

elamuehituse arvelt Pärnu linna lähedastes Pap-

saare, Lemmetsa ja Valgeranna külades. Samas 

nende inimeste töökohad on endiselt Pärnu linnas. 

Vallale avaldab mõju maakonnakeskuseks oleva Pärnu linn paremate õppimis- ja töötamis- ja 

huvitegevusvõimaluste lähedus. Tänu soodsale asukohale areneb jõudsalt elamumajandus ning 

see annab vallale võimaluse investeerida sotsiaalsfääri arengusse.  

Elamumajanduse areng Audru vallas toimub põhiliselt Pärnu linna piirile jäävas Papsaare 

külas. Teistes külades on elanike arv pigem vähenenud ja vajadust uute elamute ehitamiseks ei 

ole. Nii on Lavassaare alevi elanike arv vähenenu kümne aastaga 550 elanikult 450 elanikuni. 

2013 aastal ühendati seni iseseisva administratiivse üksusena eksisteerinud Lavassaare alev 

Audru vallaga. 

Joonis 1.3 Päikesepaneeliga valgusti 
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1.3. Ettevõtluse areng 

Audru valla suurimaks tööandjaks on kohalik omavalitsus. 

Audru Vallavalitsuse hallatavad asutused on: Audru Kool, Jõõpre Kool koos Aruvälja 

ja  Lavassaare lasteaedadega, Lindi Lasteaed-Algkool, Audru Lasteaia Audru maja ja Papsaare 

maja, Audru Valla Kultuurikeskus, Jõõpre Rahvamaja, Lindi Rahvamaja, Aruvälja Rahvamaja, 

Lavassaare Rahvamaja,  Sanga Seltsimaja, Audru Raamatukogu, Jõõpre Raamatukogu, Lindi 

Raamatukogu, Aruvälja Raamatukogu, Lavassaare Raamatukogu, Jõõpre Vanurite kodu, 

Audru valla muuseum, Audru Päevakeskus. 

Audru vallas on Eesti statistika andmetel registreeritud 2015 aasta andmetel kokku 525 

ettevõtet2  ja nende arv 15 aastaga kasvanud 3,5 korda (joonis 1.4). 

 

Joonis 1.4. Audru valla ettevõtted  

Põlised tegevusalad on olnud põlluharimine ja loomakasvatus, kalapüük ja -töötlemine, metsa 

ülestöötamine ja puidu töötlemine. Suuremad ettevõtted Audru vallas on: 

Puhke- ja konverentsikeskus Villa Andropoff Valgeranna külas 

Kalatöötlusettevõte Kajax Fish Eksport AS Liu külas, Calamaris OÜ Papsaare külas. 

Eesti Kalapüügiühistu  Audru külmhoone Lemmetsa külas. 

Kivitasapindade tootja OÜ Edelstein Jõõpre külas. 

Pagaritooted Audru Pagar OÜ Ridalepa külas. 

Metalliettevõte Lasertool OÜ Lemmetsa külas,  Ju-Metall AS Pärnu tootmistsehh Audru 

alevikus. 

Krevetitöötlusettevõte Japs M.V.M. AS Audru alevikus. 

Spoonitehas OÜ Valmos Lemmetsa külas.  

Elektroonika tehas Milectria Est OÜ Papsaare külas.  

Teraviljakasvatajad Põhara Agro OÜ Põhara külas ja Kullassaare Talu OÜ Aruvälja külas. 

Paadiehitusega tegeleb Liu Paat OÜ Liu külas. 

                                                 
2 www.stat.ee 
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1.4. Soojusmajanduse juhtimine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Audru vallas on kaugküttevõrk vaid Lavassaare alevis. Audru aleviku ja Jõõpre küla kaugkütte-

võrgud on likvideeritud üheksakümnendatel aastatel ja kõik kortermajad on oma kütte 

lahendanud individuaalselt. Mõnes elamus on kohalik katel, kasutatakse soojuspumpasid ja 

ahikütet. Audru koolile annab soojust SW Energia hakkpuidu katlamaja. Lisaks on valla 

eelarvelistest asutustest individuaalne katlamaja veel Audru raamatukogul, Audru spordi-

hoonel, Audru polikliiniku hoonel, Audru lasteaial, Audru lasteaia Papsaare majal, Lindi 

Lasteaed Algkoolil, Jõõpre koolil, Aruvälja lasteaial ja Jõõpre vanurite kodul.  

 

Audru vallas on mitmetel tootmisettevõtetel oma soojusvarustuse süsteemid ja kohalikud katla-

majad. Neid katlamajasid käitavad soojust tarbivad ettevõtted ise. Ettevõtetele kuuluvate 

katlamajade käitamine on täielikult eraettevõtete majandustegevus ja Audru vallal ei ole 

vajadust ega kohustust tegeleda eraettevõtete soojusvarustuse küsimustega. Kuna see ei olnud 

käesoleva töö ülesandeks pole eraettevõtete katlamajade ja soojusvarustuse küsimusi käesoleva 

töö mahus käsitletud. 

 

Valla eesmärk on, et jätkuvalt oleks kaugküte Lavassaare kaugkütte piirkonnas ja keskküte 

valla hallata olevates hoonetes (koolid, lasteaiad, kultuuriasutused). Selleks analüüsitakse 

käesolevas töös soojusvarustuse olukorda nendes piirkondades ja antakse arengusuunad edasi-

arendamiseks.  

 

Valla tasandil korraldab valla taristu rajamist ja arendamist sh valla soojusvarustuse küsimusi 

valla majandusteenistus. Valla tehnilisi küsimusi sh valla soojusvarustust koordineerib 

vallavanem.  

 

1.5. Kütuste ja soojuse hind ning tarbijate maksevõime 

1.5.1. Kütuste ja soojuse hind 

 

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

toornafta hinna muutumine maailmaturul. Sellest omakorda sõltub teiste kütuste ja ka soojuse 

hind. Vaatame toornafta3 ja olulisemate Audru valla katlamajades kasutatavate või tulevikus 

kasutatavate kütuste hindade kujunemis 2003 aastast kuni käesoleva aastani, samuti Eesti 

statistilist keskmist soojuse hinda4. 

 

Tabel 1.1. Kütuste hinnad5 

 
Kütus Hind 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Küttepuud €/t 10,7 13,0 16,5 17,3 23,0 24,0 21,8 24,3 24,2 25,6 23,8 26,7 22,0 

Puiduhake €/m³ 4,2 4,4 4,5 6,2 7,3 10,0 12,4 12,5 13,0 15,8 12,4 11,6 11,0 

Maagaas €/tuh m³ 87,9 86,4 89,2 109,9 145,4 240,7 248,9 283,4 312,8 369,7 370,4 373,2 300,0 

Põlevkiviõli €/t 127,1 122,0 176,5 269,7 239,2 302,9 251,2 296,6 407,3 484,6 458,8 439,4 350,0 

Kerge kütteõli €/t 276,7 310,6 405,5 509,7 504,2 646,3 442,0 444,4 651,6 693,9 726,2 687,0 600,0 

Soojus €/MWh 21,9 23,9 23,6 27,1 32,2 44,2 44,1 44,3 44,5 52,7 55,6 60,1 52,0 

Toornafta USD/bb 28,9 38,3 54,3 65,2 72,4 96,9 61,7 79,6 111,3 111,6 108,6 99,0 52,3 

                                                 
3 Toornafta Europe Brent Spot Price FOB; http://www.eia.gov/petroleum 
4 Kütuste hinnad Eesti Statistikaameti andmetel; http://www.stat.ee/ 
5 2015 aasta hind on prognoos 9 kuu tegelike hindade põhjal. 
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Tabelist 1.1 ja graafikult joonisel 1.5 näeme, et toornafta hind on tõusnud aastatel 2003 – 2012 

neljakordseks. 2013 – 2015 aastatel on toornafta hind langenud kaks korda. Käesoleva aasta 

algul toornafta hind langes saavutades miinimumi 20 jaanuaril – 26 USD/bbl. Edasi on 

toornafta hind tõusnud ja 21-ndal nädalal oli 49,50 USD/bbl. Toornafta hinna muutumine on 

mõjutanud ka kõigi teiste kütuste ja soojuse hinda. 

 
Joonis 1.5. Kütuste ja soojuse hinnad 2003 – 2015 

 

Katlamaja soojuse hinnast on 30%-70% kütuse maksumus. Sellega sõltub väljastatava soojuse 

hind otseselt kütuse hinnast. Konkurentsiameti poolt on igale kaugküttepiirkonnale, sh 

Lavassaare kaugküttepiirkonnale, kinnitatud piirhind, millisest kõrgema hinnaga ei tohi soojus-

võrk tarbijatele soojust müüa. Kui kütuse hind langeb on soojuse müüja kohustatud arvutama 

soojuse hinna korrektsiooni vastavalt tegelikule kütuse hinnale. Kütuse hinna tõusmisel või 

teiste kulude põhjendatud suurenemisel on soojuse tootjal õigus taotleda Konkurentsiametilt 

kõrgema soojuse müügihinna kehtestamist.  

 

Arvestades maailmaturu toornafta hinna arenguid on kõigi kütuste hinnad praegu madalseisus 

võrreldes paari aasta taguse ajaga (joonis 1.5). Vastavalt sellele on korrigeeritud ka soojuse 

hindasid. Vaadeldes Eesti Energiamajanduse Arengukava 2030 prognoosi nafta ja gaasi hinna 

kujunemises, siis seal eeldatakse, et ilmselt suhteliselt madal nafta hind püsib mõnda aega, kuid 

on hakanud taas tõusma ja stabiliseerub 4 – 5 aasta jooksul endisele tasemele. Samuti muutuvad 

siis ka teiste kütuste hinnad nii kogu maailmas kui ka Eestis. Kui käesoleval ja ka järgmisel 

aastal võivad kütuste hinnad olla suhtelises madalseisus, siis seejärel hakkavad need taas 

tõusma. 

 

Järelikult võib katlamajade soojuse hind lähiajal olla madalseisus, kuid pikemas perspektiivis 

hakkab taas kerkima tõustes endisele tasemele ja ilmselt üle sellegi. See sunnib juba praegu 

mõtlema sellele kuidas hoida soojuse hinda kontrolli all.  
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Hiljuti avaldatud Arengufondi aruande Eesti Energiamajandus 20156 järgi oli Eesti 2014 aasta 

statistiline keskmine elanikele müüdud soojuse hind oli 66,00 €/MWh. Seoses kütuste hinna 

langemisega on 2015 aastal odavnenud ka elanikele müüdava soojuse hind, kuid 2015 aasta 

keskmise hinna kohta pole andmeid avaldatud.  

 

1.5.2. Tarbijate maksevõime 

 

Seoses kütuste hinna odavnemisega ja hoonete soojustamisega on kulud hoonete küttele 

viimastel aastatel vähenenud. Olulisem, kui soojuse hind on soojuse tarbimise vähendamine – 

majade soojustamine ja renoveerimine. Sellega on võimalik vähendada oluliselt soojuse 

tarbimist ja vähenevad ka soojuse arved elanikele. Vajalik on omavalitsuse administratiivset ja 

nõustamisalast toetust, et kõikidel hoonetel tehakse energiaauditid ja energiamärgised. 

Energiaaudit võimaldab määrata hoone renoveerimise vajaduse ja on aluseks renoveerimis-

toetuse taotlemisel. 

 

Hea on see, et praegu on mitmed Audru aleviku ja Jõõpre küla hooned soojustanud. Sellega on 

vähenenud elamu poolt tarbitava soojuse kulu ja vähenevad ka soojuse arved. Halvem on 

olukord Lavassaare alevis, kus hoonete soojustamine seisab alles ees. Hoonete valdajate poolt 

tuleb seada eesmärgiks aastaks 2026 soojustada kõik hooned ja viia nende energiatarbimine 

energiamärgise D klassi (hoone kogu energiatarbimine < 180 kWh/m² aastas). 

 

Eesti kohaliku omavalitsuste üksuste võimekuse indeksi edetabelis asub Audru vald 2013 

aastal 52 kohal 215 omavalitsuse seas. See iseloomustab, et Audru vald on keskmisest parema 

võimekusega ja ka tarbijate maksevõime on keskmisest parem. See on võimaldanud näiteks 

Audru aleviku elamutel lahendada hoonete kütmise probleemid iseseisvalt. Käesoleva töö 

ülesandeks ongi leida võimalused põhiliselt valla eelarveliste asutuste soojusvarustuse 

probleemide paremaks lahendamiseks.  

1.6.  Võimalikud toetused valla soojusmajanduse arendamiseks 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on planeeritud mitmeid toetusi ja 

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

 Kaugküttemajanduse arendamine kogusummas 78 M€. 
 Kohalike omavalitsuste kaugküttesüsteemide arengukavade koostamine, toetus-

summa 0,5 M€; meede on avatud ja toetuse määr on 90% ulatuses arengukava 

maksumusest7. Taotlusi võtab vastu ja toetusi annab välja Keskkonnainvesteeringute 

keskus (KIK). 
 Investeeringutoetused kaugküttesüsteemide rekonstrueerimiseks, sh  
o soojuse tootmine 43 M€; 
o soojuse edastamine, kaugküttevõrgud 27,5 M€; 

MKM määrus on allkirjastatud 06.01.20168. Avatud on taotluste esimene voor. Kaugkütte-

süsteemide rekonstrueerimise toetusi annab välja KIK summas kuni 50% põhjendatud 

toetamisele kuuluvatest kuludest.  

                                                 
6 Eesti Energiamajandus 2015. 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/EAF._Eesti_energiamajandus_2015.pdf 
7 Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused. MTM määrus 09.05.2015. 
8 Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused. MTM määrus 06.01.2016. 
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 Üleminek lokaalküttele, seal kus soojusmajanduse arengukava põhjal pole otstarbekas 

jätkata kaugküttega 7 M€; 

Määrus on väljatöötamisel ja MKM andmetel ilmub 2016 aasta jooksul. Taotlusi hakkab 

vastu võtma ja toetusi välja andma KIK. 

 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine 102 M€. 

Eesmärk on 2014 – 2020 renoveerida 40 000 majapidamist (eramut, korterit) ehk umbes 

1000 kortermaja. Toetus on suunatud kohalikele omavalitsustele ja korteriühistutele. 

Meede on avatud. Taotlusi võtab vastu ja toetust annab välja Kredex. 

 Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus. 

Toetus on suunatud füüsilisele isikule üksik-, kaksik- ja ridaelamute omanikele 

üleminekul taastuvate energiaallikate kasutamisele. Meede on avatud. Taotlusi võtab 

vastu ja toetust annab välja Kredex. 

 

Toodud meetmed puudutavad praegu välja kuulutatud aruandeperioodi 2015 – 2020. Järgmiste 

perioodide kohta puuduvad praegu andmed, kuid arvestades Euroopa Liidu energiasäästu 

poliitika põhimõtteid, avatakse ka järgmistel perioodidel meetmed energiasäästu 

saavutamiseks. 
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2. Audru aleviku ja valla asutuste soojusvarustus 
 

2.1. Soojusvarustuse planeerimise põhimõtted Audru vallas 9 

Soojavarustus Audru vallas lahendatakse põhiliselt individuaalkütte baasil. Individuaalkütteks 

võib kasutada, kas soojuspumpasid, passiivset ja aktiivset päikesekütet, ökoloogilisi taastuvat 

tooret kasutavaid kütteviise, puitkütet, elektrikütet, gaasikütet või õlikütet. Lähtudes õhu-

kvaliteedi tagamisest on Audru vallas tiheasustuses keelatud kivisöe kasutamine kütteks (v.a 

juhul, kui selline lahendus oli välja ehitatud enne käesoleva planeeringu kehtestamist). Elamute 

ehitamisel on soovitatav vältida õlikütet ja vältida ainult elektrikütte baasil lahendusi. Nende 

asemel on otstarbekas eelistada individuaalelamute rajamisel ja rekonstrueerimisel soojus-

pumpade (maakütte pumbad, õhksoojuspumbad jms) kasutamist, et vähendada lisanduvat 

keskkonna saastekoormust. 

Iga rajatava hoone soojavarustussüsteemide väljaehitamine tuleb määrata elamu projektis. 

Detailplaneeringu koostamisel tuleb planeeringus määrata kindlaks antud piirkonna jaoks 

sobilikud või otstarbekad soojavarustuse süsteemid. 

 

2.1. Audru aleviku korterelamute soojusvarustus 

Audru  alevikus käesoleval ajal kaugküttesüsteemi ei eksisteeri. Kaugkütet kasutati kuni 1995 

aastani. Katlamaja kuulus kohalikule aiandile ja põhiliselt andis soojust kasvuhoonetele. Lisaks 

oli kaugküttes 14 korterelamut, vallamaja, polikliinik, raamatukogu ja kultuurimaja. Kui aiand 

lõpetas töö, osutus vana katlamaja liiga suureks elamute ja ühiskondlike hoonete soojusega 

varustamiseks ja katlamaja töö lõpetati. Kogu Audru aleviku korterelamute ja omavalitsuse 

eelarveliste hoonete maksimaalne summaarne arvutuslik soojustarbimine on 1550 MWh ja 

keskmine tarbimisvõimsus on 750 kW (lisa 3).  

 

Kui planeerida Audru alevikku kaugkütte taastamist, kujuneks aleviku kõigi korterelamute ja 

ühiskondlike asutuste hoonete soojusvarustuseks vajaliku kaugküttetorustiku pikkuseks 

1,5 km. Sellisel juhul on kaugküttevõrgu keskmine tihedus (arvestusliku võimsuse suhe 

kaugküttevõrgu pikkusesse) 0,5 kW/m ja sellist kaugküttevõrku, millise tihedus on alla 1 kW/m 

ei loetakse jätkusuutlikuks. Pealegi vajaks kaugküttega taastamine Audru alevikus uue katla-

maja ja soojusvõrkude rajamist. Kaugkütte lõpetamine Audru alevikus oli õigustatud ja 

põhjendatud otsus ja pole otstarbekas taastada kaugkütet Audru alevikus.  

 

Käesoleval ajal on Audru aleviku kortermajad oma soojusvarustuse lahendanud kohtküttega. 

Ühes kortermajas on kergel kütteõlil töötav keskküttekatel, teised majad on oma kaugkütte 

lahendanud kas õhk-õhk soojuspumpadega, ahiküttega või elektriküttega. Enamus korter-

elamuid on renoveeritud ja soojustatud, millega on oluliselt vähenenud hoonete soojuse tarve 

(foto joonis 2.1). Energiamärgis on olemas vaid kahel korterelamul Pärna allee 3 (F klass) ja 

Pärna allee 3a (E klass). Arvestades hoonete head tehnilist seisukorda ja soojustatust võiks 

energiamärgis olla ka teistel korterelamutel. 

 

                                                 
9 Audru valla üldplaneering, p 2.3.4 Soojavarustuse põhimõtted. Audru Vallavalitsus AS Pöyry 

Entec, 2010. 
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Joonis 2.1. Audru aleviku renoveeritud korterelamud Pärna allee 6 ja 10 

 

Kuna elanikud on teinud olulisi investeeringuid korterelamute soojuse tarbimise vähenda-

miseks ja põhiliselt likvideerinud majasisesed keskküttesüsteemid, pole ka elanikud huvitatud 

kaugküttest. Perspektiivis loeme otstarbekaks, et Audru aleviku korterelamutes säilib kohtküte. 

Kaaluda tuleb keskkonnasõbralike soojusvarustussüsteemide kasutuselevõtmist (pelletiküte, 

soojuspumbad), eriti seal kus praegu kasutatakse kütusena kerget kütteõli.  

 

Teistes Audru aleviku keskuse hoonetest on vallamajas maaküte soojuspumbaga. Muuseum/ 

raamatukogus, spordihoones ja endises polikliiniku hoones on kohalik kerge kütteõli katel. 

Endine polikliinikuhoone on viimased kaks aastat kütmata ja seda hoonet ei kasutata. 

Rahvamaja/kultuurikeskuses kasutatakse elektrikütet. 

 

Infragate Eesti AS on 2016 aastal uurinud Audru aleviku valla eelarveliste asutustes kaugkütte 

taastamist10. Arvestatud on mitme võimalusega:  

 

 Paigaldada Green Fuel Energy (GFE) 45 kWe+ 120 kWs koostootmisjaam 

 Rajada hakkpuidul töötav katlamaja 

 Hoonete individuaalne küte soojuspumpade või pelletikatlaga. 

Kahe esimese variandi puhul on vajalik rajada 715 m kaugküttevõrku valla hoonete ühenda-

miseks ühtsesse kaugküttevõrku. Arvestades valla viie eelarvelise asutuse summaarseks 

arvutuslikuks soojuskoormuseks 300 kW ja soojuse tarbimiseks 625 MWh (lisa 3), kujuneb 

kaugküttevõrgu arvestuslikuks erikoormuseks 0,4 kW/m ja tarbimiskoormuseks 0,8 MWh/m. 

Madala koormusega kaugküttevõrgu rajamise pole jätkusuutlik ja kaugküttevõrgu rajamine 

Audru alevikku valla eelarveliste asutuste soojusvarustuseks pole otstarbekas.  

 

Koostootmisjaama või hakkpuidu katlamaja rajamisel valla hoonete kaugküttega varusta-

miseks on väikese võimsuse tõttu investeering suur ja nagu arvutused näitavad, kujuneb 

                                                 
10 Audru valla hoonete üleviimine keskkonnasõbralikule küttesüsteemile – alternatiivide analüüs. Infragate Eesti 

AS 2016. 
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soojuse hind kõrgeks. Eelnimetatud töös on referentshinnaks arvutatud 0,3 MW hakkpuidu-

katlamajale 92,5 €/MWh ja GFE seadmete kasutamisel: ühe GFE seadme korral 106,3 €/MWh 

ja kahe GFE seadmega 140,8 €/MWh. 

 

Kaugküttevõrgu rajamine Audru aleviku valla eelarveliste asutuste kütteks pole jätkusuutlik ja  

edaspidi käsitleme iga hoone soojusvarustust eraldi analüüsides nii soojuspumpade kasutamist 

kui ka individuaalseid katlaid.  

 

Audru valla praeguse soojustarbimise hindamisel kasutame tellijalt saadud andmeid kütuse 

kasutamise kohta Audru valla eelarvelistes asutustes. Aluseks on vallalt saadud andmed kütuse 

ostmise kohta, milliseid on korrigeeritud vallalt täiendavalt saadud andmete alusel tegeliku 

kütuse hanke kohta. Teada on vaid kütuse hange kuude ja aastate kaupa, mitte kütuse tarbimine 

kuude kaupa. See ei võimalda analüüsida kütuse kasutamist ja soojuse tarbimist kuude kaupa, 

kuna pole andmeid kütuse tegeliku tarbimise kohta kuu jooksul, vaid on andmed kütuse hanke 

kohta.  

 

Arvutustes kasutame vaid andmeid kütuse aastase hanke ja soojuse tarbimise osas. Ka aastate 

osas võib esineda ebatäpsusi, kuna pole teada kütuse üleminevat kogust aasta lõpus. Kasutada 

olevad kütuse andmed võimaldavad hinnata kütuse tarbimist ja soojuse kulu valla hoonetes. 

 

Toodetud soojuse koguste arvutamisel arvestame kerge kütteõliga katla keskmiseks kasu-

teguriks  90%, kerge kütteõli tiheduseks 860 kg/m3 ja kütteväärtuseks 11,8 MWh/t. Kasutatava 

põlevkiviõli kerge fraktsiooni puhul arvestame katla keskmiseks kasuteguriks 90%, põlevkivi-

õli tiheduseks 900 kg/m3 ja kütteväärtuseks 10,8 MWh/t. 

 

Kõik hoonete tehnilised andmed nagu suletud netopind, hoone maht, korterite ja korruste arv 

on võetud ehitusregistrist. Hoone soojuskoormus on arvutatud arvestusega, et soojuse erikulu 

kütteks on 0,4 W/m³ˑ0C. 

 

2.2. Audru vallamaja soojusvarustus 

Audru vallamajaga (foto joonis 2.2) samasse hoonesse Pärna allee 7 on koondatud koos valla-

valitsusega ka kohalik politseijaoskond, perearst ja Eesti Posti teeninduspunkt. Hoone on 

renoveeritud ja soojustatud 2013 aastal. 

 

 

Joonis 2.2 Audru vallamaja Pärna allee 7 
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Audru vallamaja tehnilised andmed ja elektri tarbimine on toodud tabelis 2.1. Renoveerimise 

käigus paigaldati vallamajasse 2013 aastal maakütte soojuspump Junkers SupraECO 430-1 

nimivõimsusega 42 kW ja hoone soojustati.  

 

Tabel 2.1 Audru vallamaja energiatarve 

 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 880 

Hoone maht m³ 3399 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 60 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 122 

Soojuspumba tüüp  Junkers  SupraECO 430-1 

Soojuspumba arvestuslik nimivõimsus kW 42 

Hoonesse projekteeritud põrandaküte kW 8,3 

Hoonesse projekteeritud radiaatorküte kW 21  

Hoone elektri tarbimine 2014 a MWh 60,9 

Sama üle viidud normaalaasta tingimustele MWh 64,8 

Hoone elektri tarbimine 2015 a MWh 62,1 

Sama üle viidud normaalaasta tingimustele MWh 72,2 

Energia erikulu (elektri parandustegur k=2) kWh/m² 80 

 

Vallamaja hoonesse on maakütte soojuspumba soojuse kasutamisega projekteeritud 

radiaatorkütte süsteem 21 kW, põrandaküte 8,3 kW ja lisaks õhkküte ventilatsioonisüsteemiga. 

Kuna hoone soojustati, oli õige valida soojuspumba võimsus väiksem, kui hoone arvestuslik 

soojusvõimsus ja vastavalt projekteerida ka küttesüsteem. Selline valik on end õigustanud. 

Arvestades, et 80% hoones tarbitavast elektrist läks soojuspumbale ja 20% olmevajadusteks, 

oli kahe viimase aasta tegelik keskmine elektri tarve hoone kütteks 50 MWh. Kui nüüd võrrelda 

hoone arvestusliku soojuskoormusega, saame soojuspumba keskmiseks hüveteguriks 2,4 - 2,5. 

Maasoojuspumpade puhul on see rahuldav näitaja.  

 

Toome välja ka vallamaja hoone soojusvarustuse energiatõhususarvu. Siin tuleb arvestada, et 

soojusvarustuseks vajaliku energia saamiseks kasutati elektrit, millise kaalumistegur on 2. 

Arvestades kaalumisteguriga, on vallamaja hoone energia erikulu 80 kWh/m2. Kokkuvõttes 

võib öelda et maasoojuspumba paigaldamine vallamaja hoone kütteks on end õigustanud ja ei 

ole põhjust tulevikus vallamaja hoones näha ette teist kütteliiki.  

 

2.3. Audru muuseum/raamatukogu soojusvarustus 

Audru muuseum/raamatukogu (foto joonis 2.3) on muinsuskaitse alla kuuluv kunagine mõisa 

valitsejamaja aadressil Pärna allee 14. Muinsuskaitse seab olulisi piiranguid hoone renovee-

rimisel ja soojustamisel. Samuti pole hoone välisfassaadile lubatud paigaldada tehnilisi 

seadmeid nagu soojuspumba välisseadmed. Audru muuseum/raamatukogu tehnilised andmed 

on toodud tabelis 2.2.  
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Joonis 2.3. Audru muuseum/raamatukogu hoone Pärna allee 14 

 

Tabel 2.2 Audru muuseum/raamatukogu tehnilised näitajad 

 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 456 

Hoone maht m³ 2098 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 37 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 76 

Katla tüüp  De Dietrich GT 215 

Katla kütus  kerge kütteõli 

Katla  nimivõimsus kW 47 – 60  

 

Audru muuseum/raamatukogu hoones on paigaldatud kergel kütteõlil töötav katel nimi-

võimsusega 47 – 60 kW. Hoone arvestuslik soojuskoormus on 37 kW. Paigaldatud katel on 

piisav hoone soojusvarustuseks. 

 

 
 

Joonis 2.4. Audru muuseumi/raamatukogu katel 
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Tabel 2.3 Audru muuseum/raamatukogu soojuse tarbimine 

 

Aasta Kütuse tarve  Soojuse toodang  Normaalaasta 

soojuse toodang  

Soojuse erikulu  

 liitrit MWh MWh kWh/m² 

2012 6862 63 60 132 

2013 6700 61 65 142 

2014 5200 47 51 111 

2015 6200 57 66 144 

Keskmine 6241 57 60 133 

  

Nagu soojuse tarbimise tabelist 2.3 näeme, on hoone keskmine soojuse tarbimine kütteks 

133 kWh/m2, mis on rahuldav näitaja, arvestades, et hoone pole soojustatud ja tegemist on 18 

sajandil ehitatud kivihoonega.  

 

Hoone kütmisel kasutatakse kütusena kerget kütteõli. Praeguses olukorras on otstarbekas leida 

tehniliselt soodsam võimalus muuseumi/raamatukogu hoone soojusvarustuseks. Muinsuskaitse 

eeskirjad ei võimalda hoonet soojustada, et vähendada soojuse tarbimist. Variandina  võib 

kasutada kuni 5 cm paksust sisemist soojustust. Lahendus on võtta kasutusele odavam 

kütmisviis. Selleks sobiv kütus on pelletid. Korralikult tuleb välja reguleerida hoone kütte-

süsteem, et oleks võimalik reguleerida ruumide temperatuuri vastavalt kasutusrežiimile.  

 

Õhk-õhk või õhk-vesi soojustumba kasutuselevõtmist ei võimalda muinsuskaitse eeskirjad. 

Hoone välisseinale pole lubatud paigaldada soojuspumba seadmeid. Maakütte soojuspumba 

kasutuselevõtmiseks ei piisa vaba maad. Hoone krunt on 3877 m2 ja see pole piisav hoone 

kütmiseks vajaliku maapumba küttekontuuri paigaldamiseks. Kasutada võib spiraalkontuuri, 

mille puhul on vajalik maapind poole väiksem, kuid siis on ka investeeringu summa suurem ja 

tekkib probleeme maa-alusete spiraalkontuuride paigaldamisega hoone lähedusesse pargialale.  

 

Soojusvarustuse valikul tuleb lähtuda nii majandusnäitajatest kui ka kohalikest võimalustest. 

Muuseum/raamatukogu puhul on kokkuvõttes sobivam olemasoleva kergel kütteõlil töötava 

katla asendamine pelletikütusel töötava katlaga. 

 

2.4. Audru spordihoone  

Audru spordihoone (foto joonis 2.5) on rajatud vanasse katlamajasse Pärna allee 5b. Hoone on 

soojustatud ja hoonesse on rajatud kergel kütteõlil töötav katlamaja. 

 

Tabel 2.4 Audru spordihoone tehnilised näitajad 

 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 628 

Hoone maht m³ 2850 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 50 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 103 

Katla tüüp  Sime 1R5 

Katla kütus  kerge kütteõli 

Katla  nimivõimsus kW 52  
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Joonis 2.5 Audru spordihoone Pärna allee 5b 

 

Audru spordihoonesse on paigaldatud kergel kütteõlil töötav katel Sime 1RS (foto joonis 2.6) 

nimivõimsusega 52 kW. Hoone arvestuslik soojuskoormus on 50 kW. Paigaldatud katel on 

piisav hoone soojusvarustuseks. 

 

 

 

 

 

Joonis 2.6. Audru spordihoone katel 
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Tabel 2.5 Audru spordihoone soojuse tarbimine 

 

Aasta Kütuse tarve  Soojuse toodang  Normaalaasta 

soojuse toodang  

Soojuse erikulu  

 liitrit MWh MWh kWh/m² 

2012 14257 130 125 200 

2013 11681 107 113 180 

2014 12600 115 122 195 

2015 11300 103 120 191 

Keskmine 12460 114 120 192 

  

Nagu soojuse tarbimise tabelist (tabel 2.5) näeme, on hoone nelja aasta keskmine energia 

tarbimine 192 kWh/m2, mis on väga kõrge näitaja. Muidugi tuleb arvestada, et tegemist on 

kõrge ja suure mahuga hoonega. Praeguses olukorras on otstarbekas leida tehniliselt soodsam 

võimalus Audru spordihoone soojusvarustuseks. 

 

Kõigepealt tuleks otsida võimalusi hoone soojuse tarbimise vähendamiseks. Seadistada hoone 

küttesüsteem selliselt, et vastavalt kasutusotstarbele on võimalik reguleerida ruumide tempera-

tuuri vastavalt kasutusotstarbele ja ajaliselt. Küttekulude vähendamiseks tuleb võtta kasutusele 

odavam kütmisviis. Selleks on sobiv pelletikütusel töötav katel.  

 

Samuti on spordihoone läheduses piisavalt vaba maad maakütte soojuspumba kasutusele-

võtmiseks. Sel juhul on vajalik renoveerida kogu hoone soojusvarustuse süsteem. Kuna 

maakütte puhul on soojuskandja temperatuur madalam, tuleb vastavalt valida ventilatsiooni-

süsteemi kalorifeeride ja radiaatorite küttepinnad.  

 

Soojusvarustuse valikul tuleb lähtuda nii majandusnäitajatest kui ka kohalikest võimalustest. 

Spordihoone puhul on kokkuvõttes sobivam olemasoleva kergel kütteõlil töötava katla asenda-

mine pelletikütusel töötava katlaga. 

 

2.5. Audru polikliinik 

Audru polikliiniku hoone asub aadressil Ringi 1a (foto joonis 2.7). Hoonet pole kaks aastat 

kasutatud ja ta seisab kütmata Hoones on paigaldatud kerge kütteõli katel. Usaldusväärsed 

andmed katlamaja töö ja hoone soojusvarustuse kohta puuduvad. Siin kasutame vaid 

arvutuslikke andmeid. 

 

Vallal on plaan endine polikliiniku hoone renoveerida, soojustada ja ehitada ümber korter-

elamuks. Olemasolevat kergel kütteõlil töötavat katelt kasutada pole otstarbekas. Renovee-

rimise käigus tuleb leida hoonele ökonoomne soojusvarustuse süsteem. Nagu tabelist 2.6 

näeme, on hoone arvutuslik soojuskoormus 79 kW. Soojustamisel võib see mõnevõrra 

väheneda, kuid soojusvarustuse planeerimisel tuleb arvestad kuni 60 kW soojuskoormusega.  
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Joonis 2.6. Audru polikliinik Ringi 1a 

 

Selle hoone puhul on otstarbekas hoone täielikult renoveerida ja võtta kasutusele maakütte 

soojuspump. Hoone krunt on selleks piisvalt suur: 17 766 m2 ja seal on küllaldaselt vaba maad 

maakütte torustiku paigaldamiseks. Renoveerimisel tuleb hoone soojustada ja soovitavalt 

kasutusele võtta põrandaküte. See tagab maakütte soojuspumba kõrgema efektiivsuse. Kui 

praegu on hoone arvestuslik soojuskoormus 79 kW, siis pärast soojustamist on vajalik võimsus 

50-60 kW, millest tuleb lähtud ka seadmete valikul.  

 

Tabel 2.6. Audru polikliiniku tehnilised näitajad 

 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 1184 

Hoone maht m³ 4483 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 79 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 161 

 

Teine võimalus on asendada olemasolev kerge kütteõli katel hakkpuidu katlaga. See sobib 

paremini siis, kui hoones on võimalik säilitatada radiaatorküte.  

 

Soojusvarustuse valikul tuleb lähtuda nii majandusnäitajatest kui ka kohalikest võimalustest. 

Endise polikliinikuhoone renoveerimisel korterelamuks arvestame, et hoone juures on piisavalt 

vaba maapinda maakütte kontuuri paigaldamiseks ja hoone kogu küttesüsteem vajab 

renoveerimist. Seetõttu on selle hoone puhul kokkuvõttes sobivam viia hoone üle maaküttele.  

 

2.6. Audru kultuurikeskus 

Audru kultuurikeskus (foto joonis 2.8) aadressil Sauna 1, ehk endine mõisa viinaköök on 

samuti muinsuskaitse all olev hoone ja selle hoone renoveerimisel kehtivad erinõuded. Hoone 

renoveeriti 2003 aastal. Hoones on elektriküte ja selle kasutamine on väga kallis. Praegu on 

kasutuses vaid pool hoonest. Plaanis on kasutusele võtta kogu hoone.  
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Joonis 2.8. Audru kultuurikeskus Sauna 1 

 

Tabel 2.7. Audru kultuurikeskuse tehnilised näitajad 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 930 

Hoone maht m³ 4552 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 80 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 164 

 

Nagu tabelist 2.7 näeme, on hoone arvutuslik soojuskoormus 80 kW. Vallal on plaan 

kultuurikeskuse hoone renoveerida ja võtta kasutusele kogu hoone. Kuna hoone välisseinu ei 

saa soojustada, tuleb arvestada kuni 80 kW soojusliku küttevõimsusega.  

 

Tabel 2.8 Audru kultuurikeskuse energia tarbimine 

 

Aasta Elektri kulu  Normaalaasta 

energia kulu  

Soojuse erikulu  

 kWh MWh kWh/m² 

2012 78522 75,7 163 

2013 80589 85,4 184 

2014 84053 89,5 192 

2015 74314 86,5 186 

Keskmine 79370 84,2 181 

 

Renoveerimise käigus tuleb leida hoonele ökonoomne soojusvarustuse süsteem. Praegune 

keskmine energia kulu on 79 370 kWh aastas (tabel 2.8). See on lähedane poolega kogu hoone 

kütteks vajalikust arvestuslikust energia kulust. Teades, et hoonest kasutatakse vaid pool, 

arvutame erikulu tegelikult tarbitud elektri järgi poole hoone pinna peale ja see on keskmiselt 

180 kWh/m2, mis on väga kõrge eritarbimine. 
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Soojusvarustuse osas on kõige perspektiivikam kasutusele võtta maaküte soojuspumbaga. 

Hoone enda krunt pole piisavalt suur (3586 m2), et paigaldada maakütte kontuur. Pealegi 

kasvavad krundil põlispuud, mis ei luba kogu krunti kasutada maakütte kontuuri paigalda-

miseks. Vaja on kaks korda suuremat pindala. Vajalikku maa-ala võib vähendada kasutades 

spiraalkollektoreid, kuid see teeb süsteemi kallimaks. Siin määravad maakütte kasutamise 

võimaluse see, kas on võimalik kasutada naaberkruntide maa-ala. Maakütte kasutuselevõtu 

korral on vajalik kogu hoone renoveerida ja paigaldada soovitatavalt põrandaküte ja kasutada 

õhkkütet ventilatsiooniga. 

 

Teine võimalus on paigaldada hoonesse pelletikütusel katel. Selleks on vajalik hoones leida 

ruum katla ja kütuse mahuti paigaldamiseks, samuti paigaldada korsten sellisena, et see oleks 

kooskõlas muinsuskaitse nõudmistega. Pelletikatla kasutamisel sobib, kui hoonesse rajada 

radiaatorkütte süsteem.  

 

2.7. Audru Männituka lasteaia soojusvarustus 

Audru Männituka lasteaed aadressil Nooruse tee 2 on kahekorruseline 2013 aastal renoveeritud 

ja soojustatud hoone (foto joonis 2.9). Audru lasteaia tehnilised näitajad on tabelis 2.9. 

 

 
 

Joonis 2.9. Audru lasteaia  hoone Nooruse tee 2 

 

Tabel 2.9. Audru lasteaia tehnilised näitajad 

 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 967 

Hoone maht m³ 3779 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 67 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 136 

Katla tüüp  Wolf MKS-140 

Katla kütus  kerge kütteõli 

Katla  nimivõimsus kW 110-140 
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Audru lasteaia hoonesse on paigaldatud kergel kütteõlil töötav katel Wolf MKS-140 (foto 

joonis 2.10). Hoone arvestuslik soojuskoormus on 67 kW. Paigaldatud katel on piisav hoone 

soojusvarustuseks. 

 

 
 

Joonis 2.10. Audru lasteaia  katel Wolf MKS-140 

 

Audru lasteaed soojustati 2013 aastal ja pärast seda vähenes soojuse tarbimine 40%. Soojuse 

tarbimise tabelis (tabel 2.10) on keskmine tarbimine arvutatud kolme viimase aasta tarbimise 

järgi. See iseloomustab paremini hoone soojuse tarbimist. Nagu soojuse tarbimise tabelist 

näeme, oli hoone keskmine energia tarbimine 2012 aastal 165 kWh/m2, mis on väga kõrge 

tarbimine. Kui hoone soojustati, vähenes soojuse tarbimine ja kolme viimase aasta keskmine 

soojuse tarbimine on 109 kWh/m², mis on hea näitaja. 

 

Tabel 2.10. Audru lasteaia soojuse tarbimine 

 

Aasta Kütuse tarve  Soojuse toodang  Normaalaasta 

soojuse toodang  

Soojuse erikulu  

 liitrit MWh MWh kWh/m² 

2012 18100 165 159 165 

2013 10870 99 105 109 

2014 10100 92 98 102 

2015 10500 96 112 115 

Keskmine (3 a) 10490 96 105 109 

  

Hoonel on küll piisavalt suur krunt maakütte torustiku paigaldamiseks, kuid hoone asub 

metsaga ümbritsetud territooriumil ja sinna maa-aluse torustiku paigaldamine pole võimalik. 
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Pealegi eeldaks maakütte kasutuselevõtmine hoone küttesüsteemi ümberehitamist ja soovi-

tavalt põrandakütte kasutuselevõtmist.  

 

Audru lasteaia puhul on otstarbekas võtta kasutusele kütuseks pelletid. See ei eelda kütte-

süsteemi ümberehitamist kuid tagab odavama soojuse kui kerge kütteõliga.  

 

2.8. Audru lasteaia Papsaare maja soojusvarustus 

Audru lasteaia Papsaare maja asub Pärnu linna piiril Papsaare külas aadressil Kahva tee 2 (foto 

joonis 2.11). Hoone on ehitatud 2007 aastal ja soojustati mõned aastad tagasi. Hoone 

soojusvarustuseks on oma katlamaja, milline kuni möödunud aastani kasutas kütuseks kerget 

kütteõli. Möödunud aastal toodi hoonesse maagaas ja alates 2015 aasta detsembrist kasutab 

katlamaja kütuseks maagaasi.  

 

 
 

Joonis 2.11. Audru lasteaia Papsaare maja 

  

Audru lasteaia Papsaare maja tehnilised andmed on tabelis 2.11. Hoone arvestuslik 

soojuskoormus on 105 kW. 

 

Tabel 2.11. Audru lasteaia Papsaare maja tehnilised näitajad 

 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 1395 

Hoone maht m³ 5965 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 105 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 215 

Katla kütus  kerge kütteõli, gaas 
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Tabel 2.12. Audru lasteaia Papsaare maja soojuse tarbimine 

 

Aasta Kütuse tarve  Soojuse toodang  Normaalaasta 

soojuse toodang  

Soojuse erikulu  

 liitrit MWh MWh kWh/m² 

2012 25500 233 224 161 

2013 19900 182 193 138 

2014 15800 144 154 110 

2015 kerge kütteõli 12200 138 161 115 

2015 maagaas [m³] 3161    

Keskmine (2 a) 10490 141 157 113 

  

Audru lasteaia Papsaare maja soojustati mõned aastad tagasi ja pärast seda vähenes soojuse 

tarbimine 30%. Soojuse tarbimise tabelis (tabel 2.12) on keskmine tarbimine arvutatud kahe 

viimase aasta tarbimise järgi. See iseloomustab paremini hoone praegust soojuse tarbimist. 

Nagu soojuse tarbimise tabelist näeme, oli hoone keskmine energia tarbimine 2012 aastal 

161 kWh/m2, mis väga kõrge tarbimine.  Kui hoone soojustati, vähenes soojuse tarbimine ja 

kahe viimase aasta keskmine soojuse tarbimine on 113 kWh/m², mis on hea näitaja. 

 

Audru lasteaia Papsaare majas on oma katlamaja ja kuni möödunud aastani kasutati seal 

kütuseks kerget kütteõli. 2015 aasta detsembris viidi katlamaja üle maagaasile. Arvestades 

praeguseid kütuse hindasid oli see nii tehniliselt kui majanduslikult õige otsus. Olemasolev 

soojusvarustussüsteem rahuldab lasteaia vajadusi ja praegu puudub vajadus soojusvarustus-

süsteemi muutmiseks. 

 

2.9. Aruvälja lasteaia soojusvarustus 

Tegelikult Jõõpre kooli Aruvälja lasteaed asub Ahaste külas vanas algkoolihoones. Hoone on 

ehitatud 1984 aastal ja on soojustatud vaid õhukese soojustuskihiga ja krohvitud. Hoone 

soojusvarustuseks on oma katlamaja, milline kasutab kütuseks kerget kütteõli.  

 

 
 

Joonis 2.12.  Aruvälja lasteaed 
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Tabel 2.13. Aruvälja lasteaia tehnilised näitajad 

 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 935 

Hoone maht m³ 5000 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 88 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 180 

Katla kütus  kerge kütteõli  

 

Aruvälja lasteaia tehnilised andmed on tabelis 2.13. Hoonesse on paigaldatud kergel kütteõlil 

töötav katel. Hoone arvestuslik soojuskoormus on 88 kW.  

 

Tabel 2.14. Aruvälja  lasteaia soojuse tarbimine 

 

Aasta Kütuse tarve  Soojuse toodang  Normaalaasta 

soojuse toodang  

Soojuse erikulu  

 liitrit MWh MWh kWh/m² 

2012 19220 175 169 181 

2013 15100 138 146 156 

2014 12400 113 121 129 

2015 kerge kütteõli 10600 97 113 120 

Keskmine (2 a) 11500 105 117 125 

  

Ka Aruvälja lasteaias on kolme viimase aastaga soojuse tarbimine vähenenud 30%. Soojuse 

tarbimise tabelis (tabel 2.14) on keskmine tarbimine arvutatud kahe viimase aasta tarbimise 

järgi. See iseloomustab paremini hoone praegust soojuse tarbimist. Nagu soojuse tarbimise 

tabelist näeme, oli hoone keskmine energia tarbimine 2012 aastal 181 kWh/m2, mis oli väga 

kõrge tarbimine.  Kahe viimase aasta keskmine soojuse tarbimine on 125 kWh/m², mida võib 

hinnata rahuldavaks. 

 

Soojusvarustuse osas on kõige perspektiivikam kasutusele võtta maaküte soojuspumbaga. 

Hoone krunt on piisavalt suur (18 665 m2) ja seal on vaba pinda, et paigaldada maakütte 

kontuur. Maakütte kasutuselevõtu korral on soovitav hoone küttesüsteem renoveerida ja 

paigaldada põrandaküte. 

 

Teine võimalus on asendada olemasolev kerge kütteõli katel pelletikütusel katlaga. Pelletikatel 

sobib paremini hoone olemasoleva radiaatorkütte süsteemiga.  
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2.10. Lindi lasteaed-algkooli soojusvarustus 

Lindi lasteaed-algkool asub Lindi külas 2007 aastal ehitatud uues hoones (foto joonis 2.13). 

Samas asub ka küla kultuurikeskus. Hoone on korralikult soojustatud. Hoone soojus-

varustuseks on oma katlamaja, milline kasutab kütuseks kerget kütteõli. 

 

 
 

Joonis 2.13. Lindi lasteaed-algkool 

 

Tabel 2.15. Lindi algkool-lasteaia tehnilised näitajad 

 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 1898 

Hoone maht m³ 7959 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 140 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 287 

Katla tüüp  Wolf MKS-340 

Katla kütus  kerge kütteõli,  

Katla  nimivõimsus kW 340 

 

Lindi algkool-lasteaia tehnilised näitajad on tabelis 2.15. Hoonesse on paigaldatud kergel 

kütteõlil töötav katel Wolf MKS-340 nimivõimsusega 340 kW (foto joonis 2.14). Hoone 

arvestuslik soojuskoormus on 140 kW. Paigaldatud katel on piisav hoone soojusvarustuseks. 

 

Tabel 2.16. Lindi algkool-lasteaia soojuse tarbimine 

 

Aasta Kütuse tarve  Soojuse toodang  Normaalaasta 

soojuse toodang  

Soojuse erikulu  

 liitrit MWh MWh kWh/m² 

2012 23700 216 209 110 

2013 26600 243 257 136 

2014 17600 161 171 90 

2015  24200 221 257 135 

Keskmine  23025 210 224 115 
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Lindi algkool lasteaias on põrandaküte (50 kW) ja lisaks õhkküte ventilatsiooniga (150 kW) 

See tagab mugavad olmetingimused hoones ja on soodsaks eelduseks üleminekul maasoojus-

pumbaga küttesüsteemile. 

  

 
 

Joonis 2.14 Lindi algkool-lasteaia katel 

 

Soojuse tarbimine on Lindi algkool-lasteaias olnud viimastel aastatel olnud muutlik. Seda võib 

mõjutada ka küllalt suur kütuse mahuti ja aastavahetuse kütuse kogus võib mõjutada erinevate 

aastate kütuse tarbimist.  

 

Soojuse tarbimise tabelis (tabel 2.16) näeme, et hoone soojuse tarbimine on väiksem, kui 

arvutuslik soojuse vajadus. See iseloomustab, et hoone on korralikult soojustatud. Nelja 

viimase aasta keskmine soojuse eritarbimine oli 115 kWh/m2, mis on hea näitaja.  

 

Soojusvarustuse osas on kõige perspektiivikam kasutusele võtta maaküte soojuspumbaga. Seda 

soodustab ka hoones olev põrandaküte ja sissepuhke ventilatsioon. Hoone krunt (5585 m2) pole 

piisav maakütte kontuuri paigaldamiseks. Põhilise osa krundist võtab oma alla hoone. 

Maakütte kontuuri paigaldamiseks on vajalik ca 10 000 m2 vaba maapinda. Kui on võimalik 

kasutada kõrvalasuvate täis ehitamata kruntide maad, saab hoone lähedusse paigaldada 

maakütte kontuuri.  

 

Teine võimalus on asendada olemasolev kerge kütteõli katel pelletikütusel töötava katlaga.  
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3. Audru kooli soojusvarustus 

3.1. Audru koolimaja  

Audru koolimaja asub Audru alevikust 3 km kaugusel Lihula mnt 10 (foto joonis 3.1). 

Koolimaja on ehitatud 1939 aastal. Hiljem on hoonet korduvalt renoveeritud ja laiendatud. 

Kooli juurde on rajatud võimla ja korras staadion. Koolimaja hoone on soojustatud ja heas 

tehnilises seisukorras. 

 

 
 

 

 

 
 

Joonis 3.1 Audru koolimaja  

 

Kooli ja kahe kõrvalasuva korterelamu  Lihula mnt 12 ja 14 soojusvarustuseks on rajatud 

hakkpuidul töötav katlamaja. Korterelamud on halvas tehnilises seisukorras ja soojustamata 

(fotod joonis 3.2). 
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Joonis 3.2 Korterelamud Lihula mnt 12 ja 14 

3.2.  Audru kooli kaugküttevõrk 

Audru kooli katlamaja töötab vaid kütteperioodil ja suvel sooja vett ei väljasta. Audru kooli 

katlamajast on kaugküttevõrk kooli hoonete ja kahe korterelamu soojusvarustuseks (skeem lisa 

5). Kooli võimla ja peahoone kütte ja sooja vee varustuseks on katlamajast rajatud nelja toru 

süsteem. Korterelamud sooja vett ei tarbi ja sinna on rajatud vaid kahetorusüsteem hoonete 

kütteks.  Kogu maaalune kaugkütte torustik on mõned aastad renoveeritud ja paigaldatud 

eelisoleeritud torustik. Kogu kaugküttetorustiku pikkus on 244 m, sealhulgas sooja vee 

varustusega nelja toru süsteem 147 m. 

Tabel 3.1. Audru kooli kaugküttetorustik 

 

Torustiku läbimõõt Torustiku pikkus 

mm m 

65 95 

100 27 

125 122 

Kokku 244 

 

Sooja vee torustiku kogupikkus on 147 m, sealhulgas magistraaltorustik pealevool 90 mm, 

tsirkulatsioon 40 mm pikkusega 114 m ja harutorustikud pealevool 63 mm, tsirkulatsioon 

32 mm pikkusega 33 m. 

 

Kaugküttevõrgu tarbimiskoormus on 4,0 MWh/m ja arvestuslik erivõimsus 2,2 kW/m. 

Arvestuslik soojuskadu kaugküttevõrgus on 10%. Need on head tehnilised näitajad, kuna 

kaugküttevõrk on lühike ja valmistatud eelisoleeritud torudest.  

 

3.3.  Audru kooli katlamaja  

Audru koolimaja ja kahe korterelamu soojusvarustuseks on hakkpuidu katlamaja (foto joonis 

3.3), millist käitab SW Energia OÜ. Katlamajas on üks hakkpuidu põletamiseks eelkoldega 

varustatud Kiviõli 80 veekatel. Katlamaja tehnilised andmed on toodud tabelis 3.2. 
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Tabel 3.2. Audru kooli katlamaja tehnilised andmed 

 

Katlamaja käitaja SW Energia 

Katlamaja aadress Audru Lihula mnt 10 

Katel Nr 1 

Katelseadme tüüp   Kiviõli 80 

Katla võimsus MW 0,8 

Max  lubatav töörõhk bar 3 

Tegelik töörõhk bar 2 

Katla keskmine kasutegur % 80 

Kasutatav kütus liik hakkpuit 

Kütuse mõõtmine   arvestuslik 

Ökonomaiser tüüp puudub 

Veepehmendusseade tüüp Miridon 

Lisavee paak m³ 1 

Soojusvõrgu temperatuuri graafik     

pealevool ºC kuni 75 

tagasivool ºC 40 

Soojusvõrgu rõhk     

pealevool bar 3 

tagasivool bar 2,1 

Soojusvõrgus ringleva vee kogus m³/h 15 

Soojusvõrgu pumbad tüüp Wilo 

  m³/h 30 

Soojusmõõtur katlamajas tüüp Kamstrup 

Katlamaja käikulaskmise aasta a 2010 

Kütuse hind €/MWh 22 

Soojuse hind €/MWh 59,99 

 

 

Joonis 3.3. Audru kooli katlamaja 

 

 

 



Audru valla 

soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 

35 

 

Katlamaja soojuse toodangu kohta on saadud andmed tellijalt. Et toodangud oleks paremini 

võrreldavad, viime katlamaja tootmisandmed üle normaalaasta kliimatingimustele vastavalt 

Kredexi ja TTÜ teadlaste poolt soovitatud arvutusmetoodikale. Naturaalaühikutes on aastatel 

2012-2015 katlamaja soojuse toodang iga aasta vähenenud. Seda soojemate ilmade tõttu. Kui 

viime soojuse toodangud üle normaalaasta kliimatingimustele, näeme, et normaalaasta kliima-

tingimustele vastav soojuse tootmine on suurenenud (lisa.1). Nelja viimase aasta keskmine 

katlamaja soojuse toodang oli 964 MWh ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse 

toodang oli 1033 MWh. 

 

Soojuse hinda Audru kooli katlamajale konkurentsiameti poolt kinnitatud ei ole. Tellijalt 

saadud andmetel on viimase nelja aasta soojuse hind 65 -72 €/MWh, praegune hind on SW 

Energia andmetel 59,99 €/MWh. Kui võrrelda teiste hakkpuitu kütuseks kasutavate 

analoogsete katlamajade soojuse hinnaga, on see kõrge soojuse hind.  

 

 
 

Joonis 3.4. Audru kooli katlamaja koormusgraafik 

 

Kasutades tellijalt saadud soojuse tootmise andmeid konstrueerime arvutusmudeliga katlamaja 

koormusgraafiku. Koormusgraafikult näeme, et maksimaalne katlamaja koormus on kuni 

400 kW ja aasta keskmine koormus 150-200 kW. 

 

3.4.  Soojuse tarbimine 

Arengukava koostajal on andmed vaid katlamajas toodetud soojuse kohta, ei ole andmeid 

koolimajas ja korterelamutes tarbitud soojuse kohta. Arvutame hoonete arvestusliku 

soojuskoormuse ja näeme, et see on suurem, kui tegelik maksimaalne tarbimine. Arvestades 

tehnilist seisukorda on kortermajade soojuse tarbimine suurem arvestuslikust soojus-

tarbimisest.  
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Tabel 3.3. Audru kooli katlamaja soojuse tarbijad. 

 

Hoone Aadress 

Suletud 

 pind 

Arvestuslik 

 koormus Tarbimine 

Eri-

koormus 

m² kW % MWh kWh/m² 

Kool Lihula mnt 10 5374 447 81,9%   

Elamu Lihula mnt 12 545 35 6,4%   

Elamu Lihula mnt 14 993 64 11,7%   

Kokku tarbimine   6912 546 100,0% 868 126 

Soojuskadu       10,0% 96   

Kokku toodetud       100,0% 964   

 

Tabelist 3.3 näeme, et Audru kooli katlamaja tarbijate keskmine soojuse tarbimise erikoormus 

on 126 kW/m, mis on keskmine näitaja. Mõõtmise andmeid üksikute hoonete soojustarbimise 

kohta ei ole. Arvestades hoonete erinevat tehnilist seisukorda ja ruumide kõrgust on soojuse 

eritarbimine hoonetes erinev. Küttekulude jaotamiseks ja tarbimise kontrollimiseks paigaldada 

hoonetele soojusmõõtjad. 

 

Audru koolimaja on soojustatud ja heas tehnilises seisukorras. Kortermajad on seevastu halvas 

tehnilises seisukorras ja vajavad soojustamist. Sellega on võimalik vähendada kogu objekti 

soojuse tarbimist. Praegune katlamaja rahuldab kooli ja korterelamute soojus vajaduse.   
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4. Jõõpre küla soojusvarustus 

4.1.  Jõõpre küla üldiseloomustus 

Jõõpre küla asub Pärnu maakonnas Audru vallas Audru-Lavassaare maantee ääres Audru jõe 

keskjooksul ja on vallas piirkondlikuks keskuseks. Viimase rahvaloenduse andmetel seisuga 

31.12.2011 elas Jõõpre külas 422 inimest. 

Külas asuvad Jõõpre Kool, lasteaed (valminud 2013, kooliga ühel kinnistul), vanurite kodu/ 

rahvamaja/raamatukogu (ühes hoones), 7 korterelamut, kauplus-elamu, Jõõpre kirik, 

teenindusasutused ja muu vajalik. Valla objektidel (kool, vanurite kodu) on katlamajad, korter-

elamud on oma soojusvarustuse lahendanud iga maja iseseisvalt kohtküttega. Enamus Jõõpre 

küla korterelamutest on heas tehnilises seisukorras. Viis korterelamut on soojustatud ja kaks 

soojustamata. Enamikul korteritel on vahetatud aknad. 

 

 

Joonis 4.1. Jõõpre küla 

Jõõpres asuvad kaks valla eelarvelist asutust, mille soojusvarustust korraldab vallavalitsus, 

need on põhikooli-lasteaia hooned  ning rahvamaja/vanurite kodu hoone. Koolihoone on 

ehitatud 2004 aastal, renoveeritud ja soojustatud. Samale krundile on 2013 aastal ehitatud 

lasteaia osa. Jõõpre vanurite kodu (koos rahvamajaga), renoveeriti samuti 2013. aastal. 

Mõlemal hoonel on oma katlamaja, millistes kütuseks kasutatakse põlevkiviõli kerget 

fraktsiooni.  

Vanurite kodu 

Kool-lasteaed 
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4.2. Kooli soojusvarustus 

Jõõpre kooli põhikorpus (foto joonis 4.2) on ehitatud 2004 aastal, renoveeritud ja soojustatud. 

2013 aastal ehitati koolihoone juurde samale krundile lasteaed. 

 

 
 

Joonis 4.2. Jõõpre kool  

 

Jõõpre kooli ja lasteaia tehnilised andmed on toodud tabelis 4.1. 

 

Tabel 4.1. Jõõpre kooli ja lasteaia tehnilised andmed 

 

Tehniline näitaja Ühik Kool Lasteaed Kokku 

Hoone suletud netopind m² 2985 357 3342 

Hoone maht m³ 12125 2079 14204 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 213 37 250 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 437 75 512 

Katla tüüp   Rocca CPA-360  

Katla kütus   Põlevkiviõli kerge fraktsioon  

Katla  nimivõimsus kW  395  
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Joonis 4.3. Jõõpre kooli katlamaja 

 

Jõõpre kooli katlamajja on paigaldatud malmsektsioonidest õlikatel Rocca CPA-360 (võimsus 

395 kW) põletiga Oilon KP-38H (2001) (foto joonis 4.3). Kütusena kasutatakse põlevkiviõli 

kerget fraktsiooni. Katlamaja töö ühtlustamiseks ja töötamiseks madalatel koormustel on 

katlamajasse paigaldatud akumulatsioonipaak HSR-300 (vee mahutavus 300 l). Küttevälisel 

ajal varustab tarbijaid sooja tarbeveega 100 l elektriveeboiler.  Kooli katlamaja käitab SW 

Energia OÜ.  

 

Tabel 4.2. Jõõpre kooli soojuse tarbimine 

 

Aasta Kütuse tarve  Soojuse toodang  Normaalaasta 

soojuse toodang  

Soojuse erikulu  

 liitrit MWh MWh kWh/m² 

2012 33700 295 284 95 

2013 42600 373 395 118 

2014 37900 332 353 106 

2015  33815 296 344 103 

Keskmine (2 a) 37004 333 364 109 

 

Jõõpre kooli ja lasteaia soojuse tarbimine suurenes 2013 aastal, kui valmis ka lasteaia hoone. 

Soojuse tarbimise tabelis (tabel 4.2) on keskmine näitaja arvutatud kolme viimase aasta järgi. 

Kolme viimase aasta keskmine soojuse eritarbimine oli 109 kWh/m2, mis on hea näitaja.  
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4.3. Jõõpre vanurite kodu/rahvamaja soojusvarustus 

Hoone, millises asuvad Jõõpre vanurite kodu, rahvamaja ja raamatukogu on ehitatud 1968 

aastal ning soojustatud mõned aastad tagasi (joonis 4.4).  

 

 
 

Joonis 4.4. Jõõpre vanurite kodu/rahvamaja 

 

Jõõpre vanurite kodu/rahvamaja tehnilised andmed on toodud tabelis 4.3.  

 

Tabel 4.3. Jõõpre vanurite kodu/rahvamaja tehnilised andmed 

 

Tehniline näitaja Ühik Arvväärtus 

Hoone suletud netopind m² 873 

Hoone maht m³ 5111 

Hoone arvestuslik soojuskoormus kW 90 

Hoone arvestuslik soojuse tarbimine MWh 184 

Katla tüüp  Wolf MK-1/MU-1-80 

Katla kütus  Põlevkiviõli kerge fraktsioon  

Katla  nimivõimsus kW 50-80 
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Joonis 4.5. Jõõpre vanurite kodu/rahvamaja katlamaja 

 

Jõõpre vanurite kodu/rahvamaja katlamajja on paigaldatud õlikatel Wolf MK-1/MU-1-80 

(võimsus 50-80 kW) (foto joonis 4.5). Olgugi, et hoone arvestuslik soojuskoormus on 90 kW, 

on suudetud seni olemasoleva katlaga rahuldada hoone soojuse vajadused. Kütusena kasuta-

takse põlevkiviõli kerget fraktsiooni. Küttevälisel ajal varustab tarbijaid sooja tarbeveega 

elektriline veeboiler.  Katlamaja operaator on SW Energia OÜ.  

 

Tabel 4.4. Jõõpre vanurite kodu/rahvamaja soojuse tarbimine 

 

Aasta Kütuse tarve  Soojuse toodang  Normaalaasta 

soojuse toodang  

Soojuse erikulu  

 liitrit MWh MWh kWh/m² 

2012 29375 257 248 284 

2013 19803 173 184 210 

2014 16823 147 157 179 

2015  16630 145 169 194 

Keskmine (3 a) 17752 155 170 195 
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Jõõpre Vanurite kodu/rahvamaja soojuse eritarbimine oli 2012 aastal 284 kWh/m2, mis on väga 

kõrge eritarbimine. Mõned aastad tagasi hoone soojustati. Soojuse tarbimise arvutustabelis 

(tabel 4.4) on keskmine näitaja arvutatud kolme viimase aasta järgi. Kolme viimase aasta 

keskmine soojuse eritarbimine oli 195 kWh/m2, mis on ikkagi suhteliselt kõrge eritarbimine. 

Ilmselt on see tingitud hoone kasutamise otstarbest, et luua vanuritele mugavad elamis-

tingimused.  

 

4.4. Jõõpre küla soojusvarustuse arenguvõimalused 

Nõukogude ajal köeti Jõõpre küla valla eelarvelisi hooneid ja korruselamuid kaugkütte 

katlamajast. Praeguseks kasutavad korterelamud põhiliselt kohtkütet. Mõnes majas on 

keskkütte katel keldris, mõnes korteris on paigaldatud soojuspump, kuid enamik kortereid 

kasutab ahi- või kaminakütet ja elekterkütet. Elamutest on viis hoonet soojustatud ja kaks 

soojustamata (fotod joonisel 4.6). Enamikul korteritel on vahetatud on aknad.  

 

  
 

Joonis 4.6 Jõõpre küla soojustatud ja soojustamata korterelamu 

 

Küla soojusvarustuse arendamisel oleks järgmised alternatiivsed lahendused: 

 Taastada kõigi hoonete kaugküte, rajada katlamaja ja kaugküttevõrk; 

 Rajada ühine katlamaja koolile ja vanurite kodule; 

 Rajada pelletikütte katlamajad koolile ja vanurite kodule; 

 Viia kool ja vanurite kodu üle maaküttele. 

Analüüsime neid tehnilisi lahendusi, nende nõrku ja tugevaid külgi, et leida optimaalne 

lahendus Jõõpre küla hoonete soojusvarustuseks.  

 

4.4.1. Kaugkütte taastamine 

 

Kaugkütte taastamisel on vajalik, et kaugküttesüsteemiga ühinevad kõik seitse korruselamut, 

kauplus-elamu ja praegu lokaalküttel olevad koolimaja/lasteaed ja rahvamaja/vanurite kodu. 

Sellisel juhul on kogu kaugküttesüsteemi arvestuslik võimsus 900 kW ja aastane soojuse 

tarbimine 1800 MWh (lisa 3). Arvestades soojuskadu 15% on katlamaja  maksimaalne 

koormus 1000 kW ja aasta soojuse toodang 2100 MWh. Nende andmete alusel konstrueerime 

arvutusmudeli abil Jõõpre küla kaugküttesüsteemi summaarse koormusgraafiku (joonis 4.6) 
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Joonis 4.6. Jõõpre kaugkütte koormusgraafik 

 

Katlamaja asukohaks on sobiv valida koht korterelamute piirkonnas, millisest on võrdne 

kaugus nii kooli, kui ka vanurite kodusse. Kogu Jõõpre küla kõigi tarbijate soojusvarustuseks 

tuleb rajada ca 900 kaugküttetorustikku. Arvestades arvutusliku soojuskoormusega  900 kW 

kujuneb kaugküttevõrgu erivõimsuseks 1 kW/m, ehk tarbimiskoormuseks 2 MWh/m. Selliste 

näitajatega kaugküttevõrku peetakse veel jätkusuutlikuks ja on otstarbekas seda rajada. Kui 

kaugküttevõrguga soovivad ühendada vaid pooled kortermajad, langevad ka kaugküttevõrgu 

tehnilised näitajad ja kaugküttevõrgu rajamise otstarbekus muutub küsitavaks. 

 

Kui kaugküttega ühinevad kõik kortermajad on otstarbekas rajada hakkpuidul töötav katla-

maja, milline tagab kõige odavama soojuse. Otstarbekas on rajad 0,5-0,6 MW hakkpuidul 

töötav katlamaja ja tipukoormus 10% kogu soojuse kogusest katta olemasoleva õlikatlaga. 

0,5-0,6 MW hakkpuidu katlamaja maksumuseks kujuneb 200-300 tuh €.  

 

Kaugküttevõrgu erimaksumuseks kujuneb 300 €/m ehk kogumaksumuseks 270 000 €. Lisaks 

on igasse hoonesse vajalik soojussõlm maksumusega 1000-2000 €. Kogu hoone sisese 

torustiku ja kaugküttesüsteemi peavad rajama elanikud. Selle töö hinnanguline maksumus on 

20-25 €/m2, mis teeb ühele 12 korteriga elamule 20 – 25 tuh €.  

 

Võttes kokku investeeringud, mis on vajalikud Jõõpre külasse hakkpuidu katlamaja rajamiseks, 

kaugküttevõrgu väljaehitamiseks ja kõigile valla asutustele ja kortermajadele kaugkütte-

süsteemi rajamiseks on see summa hinnanguliselt 600 – 800 tuh €. Ja otstarbekas on see siis, 

kui kaugküttesüsteemiga ühinevad kõik tarbijad. Kõik investeeringud on hinnangulised ja 

põhinevad konsultandi kogemustel. Tegelikud hinnas selguvad hankekonkursi käigus. 

 

Oluline on enne kaugküttesüsteemi rajamist uurida elanike ootusi ja soove kaugkütte osas. 

Need elamud, millised ka praegu kasutavad kohalikku keskkütet võivad olla huvitatud ühtse 

kaugküttesüsteemi rajamisest. Elamutes, kus keskküte on likvideeritud, tuleb see elanikel 

taastada ja üldine huvi kaugkütte suhtes on vähene. Ja erinev seisukoht võib olla ühe maja 

elanikel. Mõnes kortermajas on keskkütte katla korsten ja samaaegselt ka seinal paigaldatud 

soojuspumbad. See näitab, et juba ühes hoones kasutatakse erinevaid kütte liike ja samuti 

suhtumine kaugküttesse võib olla erinev. 
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Kaugkütte süsteemi ja ühise katlamaja variant koolimajale, vanurite kodule ja korterelamutele 

on otstarbekas ja tagab odavaima soojuse siis, kui sellega ühinevad kõik hooned.   

 

4.4.2. Ühine katlamaja koolile ja vanurite kodule 

 

Kui kortermajade elanikud pole huvitatud kaugküttest või ei pea seda omale jõukohaseks, tuleb 

lahendada valla objektide varustamine kaugküttega. Üheks variandiks on rajada ühine 

katlamaja kool-lasteaia ja vanurite kodu-kultuurimaja soojusvarustuseks. Sellise katlamaja 

maksimaalne arvestuslik koormus on 340 kW ehk tarbimine 700 MWh aastas. 

 

Katlamaja on otstarbekas rajada kas kooli või vanurite kodu lähedusse, et ühendustorustike 

kogupikkus oleks lühem. Kaugküttevõrgu kogupikkuseks kujuneb sel juhul 500 m. Sellise 

võrgu keskmiseks erivõimsuseks kujuneb 0,7 kW/m ehk tarbimiskoormuseks 1,4 MWh/m. 

Tegelikkuses on soojuskadude vähendamiseks otstarbekas paigutada katlamaja kooli, kui 

suurema tarbija lähedusse. Sel juhul kujuneb vanurite kodu torustiku erikoormuseks vaid 

0,2 kW/m, mis on liiga madal erikoormus kaugküttetorustiku rajamiseks.  

 

Mis puutub katlamaja kütuse valikusse, siis nii madalatel koormustel on keeruline kasutada 

hakkpuidu katlad. Sobivam on kasutada pelletikatlaid. Pelletite puhul ei ole otstarbekas rajada 

pikki kaugküttetorustikke, vaid otstarbekas on paigaldada mõlemale tarbijale eraldi pelleti-

katel. Ühise katlamaja rajamine kooli ja vanurite kodu kaugkütteks ei saa pidada sobivaks 

lahenduseks.   

 

4.4.3. Pelletikatlad koolile ja vanurite kodule 

 

Selle variandi korral asendatakse katlad ja võetakse praegu kütuseks kasutatava põlevkiviõli 

kerge fraktsiooni asemel kasutusele pelletid. Jõõpre katlamajades kasutatava põlevkiviõli kerge 

fraktsiooni keskmine hind tellija andmetel oli 680 €/m3. See on kõrge hind praeguse suhteliselt 

madalate kütuse hindade juures. Siit tuleb kütuse energia hinnaks 55 €/MWh. Tegelik põlev-

kiviõli hind praegu on 300-400 €/t. Sel juhul on kütuse energia hinnaks 30-40 €/MWh, mis on 

tunduvalt madalam hind.  

 

Pelletite praegune hind on 180 €/t, ehk energia hind 40 €/MWh. Kui nüüd võrrelda põlevkiviõli 

ja pelletite energia hindasid, siis on need samal tasemel, soodsa partii korral võib põlevkiviõli 

olla isegi odavam. Praeguste kütuse hindade juures pole otstarbekas asendada põlevkiviõlil 

töötav katlamaja pelletikatlamajaga. Aga tuleb olla valmis, kui põlevkiviõli hind hakkab 

tõusma, siis võtta kasutusele pelletid, kui odavam kütus. 

 

4.4.4. Maasoojuspumpade kasutamine kooli ja vanurite kodu kütteks 

 

Maasoojuspumba puhul on kõige olulisem puhtus ja mugavus. Oluline on ka see, kas piir-

konnas on piisavalt vaba maad maakütte kontuuride paigaldamiseks. Jõõpre puhul on piisavalt 

vaba maad. Kooli krunt on 10,8 ha ja vanurite kodul 1,4 ha.  

 

Maakütte puhul arvestatakse, et maakütte kontuuri paigaldamiseks on vajalik 1 kW soojus-

võimsuse jaoks 50-80  m2 vaba maapinda. Teades kooli ja vanurite kodu arvestuslikke 

soojuskoormuseid:  koolil 250 kW ja vanurite kodul 90 kW on vajalik maapind koolil 1,5 – 2 

ha ja vanurite kodul 0,5-0,7 ha. See vaba maapind on olemas ja on kõik võimalused võtta koolis 

ja vanurite kodus kasutusele maaküte.  
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Maakütte efektiivsus on kõrgem, kui me kasutame madalama temperatuuriga soojuskandjat, 

ehk hoones on kasutusel põrandaküte. Seetõttu otsustades maakütte kasuks, tuleb kaaluda 

hoone remondi käigus radiaatorkütte asendamist põrandaküttega või suurendada radiaatorite 

küttepindasid.  

 

Maasoojuskütte kasutuselevõtt Jõõpre kooli ja vanurite kodu soojusvarustuseks on võimalik ja 

perspektiivikas lahendus. Kui mõni korterelamutest soovib rakendada maakütet on ka see 

võimalik ja soodne perspektiivne lahendus.  
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5.  Audru valla asutuste soojusvarustuse perspektiivsed 

variandid 
 

Perspektiivsete soojusvarustuse variantide analüüsimisel on algvariandiks küte olemas-

olevatest kerge kütteõlil või põlevkiviõlil töötavatest katlamajadest. 

 

Võimalike variantidena käsitleme: 

 Soojuspumpade kasutamine; 

 Päikesepaneelid sooja veevarustuseks; 

 Pelletil katlamajade rajamine; 

 Hakkpuidul katlamaja rajamine. 

 

5.1.  Soojuspumpade kasutamine 

Soojuspumpade kasutamisel ei saa anda ühest lahendust. Iga tarbija puhul tuleb vaadata, millist 

soojuspumpa saab kasutada sõltuvalt hoone asukohast, arhitektuurilisest ja ehituslikust 

lahendusest, vaba maa olemasolust ja teistest asjaoludest. Vaatleme kolme tüüpi meil kasuta-

tavaid soojuspumpasid: 

 Õhk-õhk soojuspumbad; 

 Õhk-vesi soojuspumbad; 

 Maakütte soojuspumbad. 

5.1.1.  Õhk-õhk soojuspumbad 

 

Õhk-õhk soojuspumbad on kõige lihtsamad, kuid ka kõige madalama soojusteguriga soojus-

pumbad. 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 ca 5. Kuid madala välisõhu temperatuuri korral 

COP langeb ja aasta keskmine COP õhk-õhk soojuspumpadel on 2,4 – 2,8.  

 

Õhk-õhk soojuspumbad sobivad üksiku avatud planeeringuga hoone kütteks, kus soojus-

koormus ei ületa 20 kW. Samuti vajavad õhk-õhk soojuspumbad lisakütet madala välisõhu 

temperatuuri korral tipukoormuse katmiseks. Õhk-õhk soojuspumpadega ei saa lahendada 

suurte korterelamute ühtset soojusvarustust. Õhk-õhk soojuspumbad sobivad ja neid kasuta-

takse Audru vallas kaugküttest loobunud hoonetes üksikute korterite või eramute soojus-

varustuseks.   

 

5.1.2. 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 ühik soojusvõimsus on kuni mõnikümmend kW. Õhk-

vesi soojuspumpade soojustegur COP on samal tasemel kui õhk-õhk soojuspumpadel ja oleneb 

sellest, millise temperatuuriga vett me soovime saada. Radiaatorkütte puhul on vaja kõrgema 

temperatuuriga vett, kui põrandakütte puhul ning radiaatorküttega varustatud hoonetes õhk-

vesi soojuspumpade efektiivsus on madalam. Õhk-vesi soojuspumbad sobivad kaugkütte-
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võrgust eraldi paikneva hoone kütteks, eriti kui hoonesse projekteerida põrandaküte. Radiaator-

kütte puhul on õhk-vesi soojuspumbad kasutatavad, kuid seal jääb soojuspumpade efektiivsus 

madalamaks.  

 

Õhk-vesi soojuspumpade kasutusele võtmine on reaalne majade renoveerimisel kasutades ära 

ventilatsiooni heitõhu soojust näiteks vajaliku tarbevee soojendamiseks. Selliseid lahendusi on 

rakendatud mitmel pool hoonete renoveerimisel ja võib soovitada suurte kortermajade 

renoveerimisel. Need lahendused pole küll odavad, kuid energia säästu seisukohast on need 

osutunud otstarbekaks.  

 

Kuna õhk-vesi välisosa tuleb maapealne väljapoole hoonet, ei saa neid kasutada hoonete puhul, 

kus muinsuskaitse reeglid piiravad lisaseadmete paigaldamist. 

 

 

5.1.3.  Maakütte soojuspumbad 

 

Maakütte soojuspumbad kasutavad ära pinnasesse akumuleerunud energiat ja annavad seda 

edasi veele, millist saab kasutada hoone soojusvarustuseks. Maakütte soojuspumbad on 

vaadeldud soojuspumpadest kõige efektiivsemad ja parema soojusteguriga. Nende aasta kesk-

mine soojustegur COP on 3 – 3,5. Soojustegur oleneb maapinna temperatuurist ja millise 

temperatuuriga soojuskandjat me hoone soojusvarustuseks vajame. Soojuskandja madalama 

temperatuuri korral (vesipõrandaküte) on maakütte soojuspumba COP kõrgem. 

Praegu kasutatakse juba kuni 100 kW ühikvõimsusega maakütte soojuspumpasid. 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 50 – 80 m2 vaba maapinda. 

Sellist maasoojuspumpade kasutamist on rakendatud mõnede väikeste maa-asulate soojus-

varustusel, kus soojusvõrgud olid väga halvas olukorras ja ei olnud otstarbekas neid reno-

veerida. 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 selline maaküttesüsteem kasutusel Palamuse vallas Kaarepere asulas. 

Kaarepere projekti tehnilised andmed: 

Maaküttesüsteemi ühendatud hooneid       5 korterelamut + lasteaed 

Köetavate hoonete kogupind   5243 m2 

Maaküttesüsteemi võimsus     507 kW 

Maa-aluse torustiku pindala           24 470 m2 

Vajalik pindala 1 kW soojuse tootmiseks  48,3 m2 

 

Kaarepere näitest näeme, et maasoojuspumpade kasutamiseks vajalike maa-aluste kollektorite 

rajamiseks on vaja väga suurt vaba pinda. Vajalikku vaba pinda võib vähendada kuni kaks 

korda kasutades spiraalkollektoreid, kuid nende hind on kallim ja paigaldus töömahukam.  

 

Maasoojuspumpasid saab kasutada üksiku hoone, millise ümbruses on palju vaba maad,  

kaugküttes. Maakütte soojuspumpade kasutamise võimalust käsitleme  Audru valla eelarveliste 

asutuste hoonete soojusvarustuse variantide valikul. Rahaliste investeeringute poolest on 

maakütte kasutamine kallis. Olenevalt tehnilisest lahendusest on maakütte maksumus 

400-600 €/kW.  
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5.2. Päikesepaneelid sooja vee varustuseks 

Järjest rohkem on hakatud kasutama päikesepaneele sooja vee saamiseks. See sobib nii elamute 

kui ka tootmisettevõtete suviseks sooja vee varustuseks.  

 

 
 

Joonis 5.1. Päikesepaneelid sooja vee tootmiseks 

 

Päikesepaneelide tootlikkust mõjutab ennekõike päikesekiirgus. Seega päikesepaneelidest 

sooja vee tootmine ei ole otseselt reguleeritav ja sageli ei ühti ettevõte 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.  

Praegustes tingimustes on päikesepaneelidega sooja vee tootmiseks paigaldatavate seadmete 

investeering suhteliselt kallis. Kuid arvestades arendustöid selles suunas, võib arvata, et 

tulevikus päikesepaneelide kasutamise osatähtsus sooja vee tootmiseks kasvab. Päikese-

paneelidest koosnev süsteem ei nõua keerukaid hooldustöid. 

 

Päiksepaneelide kasutamine sooja vee valmistamiseks on otstarbekas, kui mõni elamu soovib 

omale rajada eraldi sooja vee varustuse süsteemi. Samuti võib sooja vee paneelidest olla oluline 

abi kevad-sügisese kütte tagamiseks. Meie tingimustes võivad sooja vee paneelid kindlustada 

kütte aprillist kuni oktoobrini, seda muidugi sõltuvalt ilmast. 
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5.3.  Pelleti katlamajade rajamine 

Nagu eelpool vaatlesime on Audru valla mitmetes eelarveliste asutuste hoonetes kasutusel 

individuaalsed kergel kütteõlil või põlevkiviõli kergel fraktsioonil töötavad katlamajad. Seoses 

nafta hinna langusega möödunud aastal on kerge kütteõli ja põlevkiviõli hind möödunud aastal 

langenud ja on praegu madalseisus. Kuid praegu on toornafta hind hakanud tõusma ja koos 

sellega tõuseb ka kütteõli hind.  

 

Praeguse hinnataseme juures on põlevkiviõli energia hind samal tasemel, kui näiteks pelletite 

hind. Kerge kütteõli hind on ca 1,5 korda kõrgem. Arvestades, et kerge kütteõli ja põlevkiviõli 

hind on tõusuteel, on otstarbekas kaalud kergel kütteõlil töötavate katlamajade asendamist 

pelletikatlamajadega. 

 

5.4. Hakkpuidu katlamaja rajamine 

Audru vallas kasutatakse hakkpuidu katlamaja Audru kooli ja kahe korterelamu kütteks. Nende 

kolme hoone arvestuslik summaarne soojuskoormus on 546 kW. Katlamajas on üks hakkpuidu 

eelkoldega varustatud Kiviõli-80 katel.  

 

500 kW on alumine piir, alates millest peetakse otstarbekaks kasutada hakkpuidu katlaid. 

Kasutatakse ka väiksemal koormusel töötavaid hakkpuidu katlaid, kuid sel juhul seab see 

kõrgendatud nõudeid kasutatavale hakkpuidule. Väiksemates kateldes kasutatav hakkpuit peab 

olema ühtlase peensusega, kuiv ja ei tohi sisaldada mittepõlevaid osakesi.  

 

Selliselt on otstarbekas hakkpuidu katla kasutamist kaaluda vaid sellises süsteemis, kus soojus-

koormus ületab 500 kW. Selliseks võimalikuks kohaks Audru vallas on Jõõpre küla kaugkütte-

võrk, juhul kui kõik võimalikud tarbijad soovivad ühineda kaugküttega. 

 

5.5. Soojuse hind erinevate alternatiivsete lahendustega 

5.5.1. Soojuse hind11 kerge kütteõliga 

 

Enamikus valla eelarveliste asutuste katlamajades kasutatakse kütusena kerget kütteõli. Vald 

ei too välja soojuse maksumust katlamajadest. Arvutame soojuse hinna võttes arvesse kütuse 

maksumuse, käidukulud ja kulumi investeeringust arvestades katla keskmiseks tööeaks 20 

aastat. Soojuse hinna arvutame kolmele eri võimsusega katlamajale: 50 kW, 80 kW ja 150 kW. 

See vastab Audru valla keskmistele praegu kerget kütteõli kütuseks kasutavate hoonete 

arvestuslikule soojusvõimsusele.  

 

Soojuse hind ei sõltu oluliselt katlamaja võimsusest. Soojuse hinna põhiline komponent on 

kütus. Kerge kütteõli hinnaks arvestame viimaste aastate keskmise kerge kütteõli hinna Audru 

valla eelarveliste asutuste katlamajades 850 €/m³. Kerge kütteõli kasutamisel kütuseana  puhul 

on kütuse osa hinnas 72 €/MWh ja see on üle 70% soojuse hinnast.  

 

Teiste komponentide osa soojuse hinnas on väike. Investeeringuna arvestame keskmiseid 

katlamaja rajamise maksumusi. Investeeringu ja hoolduskulude maksumused on hinnangulised 

                                                 
11 Kõik hinnad ning maksumused siin ja edaspidi on käibemaksuta. 
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ja põhinevad konsultandi kogemusele. Tegelik maksumus selgub hankekonkursil ja võib 

erineda esialgsest hinnangust ±25%. Hooldekuludena arvestame minimaalsed kulud, mis on 

vajalikud täisautomaatse katlamaja käitamiseks (perioodiline järelevaatus ja vajalik remont 

väljakutsega).  

 

Tabel 5.1. Soojuse hind kerge kütteõliga 

Näitaja Ühik         Katelde võimsused     

Katlamaja võimsus kW 50 80 150 

Soojuse toodang MWh 100 160 300 

Katla maksumus € 12 000 16 000 20 000 

Katla arvestuslik eluiga aastat 20 20 20 

Hoolduskulud € 1 000 1 250 1 500 

Kütuse kütteväärtus MWh/t 11,8 11,8 11,8 

Katla kasutegur % 90 90 90 

Kerge kütteõli hind  €/m3 850 850 850 

Kerge kütteõli kulu m3 10,9 17,5 32,8 

Kütuse energia hind €/MWh 72,0 72,0 72,0 

Kütuse maksumus € 9 307 14 891 27 920 

Kulum € 600 800 1 000 

Kokku kulud € 10 907 16 941 30 420 

KM soojuse hind €/MWh 109,07 105,88 101,40 

 

Arvestuslikluks soojuse hinnaks kerge kütteõli kasutamisel kütusena on üle 100 €/MWh. Kerge 

kütteõli kasutamisel kütusena on kütuse osa hinnas 70%. Seda praeguse kerge kütteõli 

suhteliselt soodsa hinna juures. Kui kerge kütteõli hind taastub paari aasta tagusele tasemele, 

tõuseb vastavalt ka kerge kütteõli kasutamisel kütusena soojuse hind. Joonisel 5.2 on toodud 

välja soojuse hinna muutumine, siis kui muutub kerge kütteõli hind. Graafikult näeme, kui 

kerge kütteõli hind taastub mõne aastatagusele tasemele 1000 €/m3, tõuseb kerge kütteõliga 

toodetava soojuse hind üle 120 €/MWh. 

 

  
Joonis 5.2. Soojuse hind sõltuvalt kerge kütteõli hinnast 

 

Praegu kerget kütteõli kütusena kasutavates katlamajades on vajalik kaaluda variante minna 

üle teistele kütustele. 
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5.5.2. Soojuse hind pelletitega 

 

Arvutame võimaliku soojuse hinna siis, kui kasutame kütusena pelleteid. Pelletikatlad on ette 

nähtud asendama praeguseid kergel kütteõlil töötavaid katlaid. Seetõttu arvestame samade 

katelde võimsustega, kui eelmises punktis kerge kütteõli kasutamisel kütusena.  

Tabel 5.2. Soojuse hind pelletitega 

Näitaja Ühik Katelde võimsused 

Katlamaja võimsus kW 50 80 150 

Soojuse toodang MWh 100 160 300 

Katlamaja maksumus € 20 000 30 000 50 000 

Katla arvestuslik eluiga aastat 20 20 20 

Hoolduskulud € 1500 2000 2500 

Kütuse kütteväärtus MWh/t 4,75 4,75 4,75 

Katla kasutegur % 90 90 90 

Pelletite hind  €/t 180 180 180 

Pelletite kulu t 23,4 37,4 70,2 

Kütuse energia hind €/MWh 37,9 37,9 37,9 

Kütuse maksumus € 4 211 6 737 12 632 

Kulum € 1 000 1 500 2 500 

Kokku kulud € 6 711 10 237 17 632 

KM soojuse hind €/MWh 67,11 63,98 58,77 

 

Pelletite kasutamisel kütusena kujuneb toodetud soojuse hinnaks 58-68 €/MWh. Pelletite hind 

on viimastel aastatel püsinud suhteliselt stabiilne ja pole nähe selle kiiret muutumist. Pelletite 

hinnaks arvestame viimaste aastate keskmise pelletite hinna 180 €/t. Samuti ei sõltu pelletite 

hind otseselt nafta maailmaturu hinnast. See loob kindluse soojuse hinna osas. Soojuse hinnast 

üle poole moodustab kütuse maksumus. Pelletite kasutamisel kütuseana  on kütuse osa hinnas 

38 €/MWh ja see on ca 55-65% soojuse hinnast. 

 

Pelleti katlamaja puhul on investeering mõnevõrra suurem, kui kerge kütteõli katlamaja puhul. 

Investeeringuna arvestame keskmiseid pelleti katlamaja rajamise maksumusi. Samuti on 

hooldekulud mõnevõrra suuremad, kui kerge kütteõli katla puhul. Pelletikatel vajab perioodilist 

järelevaatust ja puhastamist ca ühe korra nädalas. Arvestame minimaalsed kulud, mis on 

vajalikud täisautomaatse pelletikatlamaja käitamiseks (perioodiline puhastamine ja järele-

vaatus ning vajalik remont väljakutsega).  

 

Kokkuvõttes on pelletikatlamajaga toodetava soojuse hind 30% odavam, kui kerge kütteõliga 

toodetava soojuse hind. Tuleks kaaluda pelletite kasutuselevõtmist kerge kütteõli asemel 

Audru valla eelarveliste asutuste katlamajades.  
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5.4.3.    Soojuse hind maakütte soojuspumpade kasutamisel 

 

Arvutame, milliseks kujuneb soojuse hind maakütte soojuspumpade kasutamisel. Soojus-

pumbad on ette nähtud asendama praeguseid kergel kütteõlil töötavaid katlaid. Seetõttu arves-

tame samade võimsustega, kui eelpool kerge kütteõli kasutamisel kütusena. 

 

Tabel 5.3. Soojuse hind soojuspumpade kasutamisel 

 

Näitaja Ühik Soojuspumpade võimsused 

Soojuspumba võimsus kW 50 80 150 

Soojuse toodang MWh 100 160 300 

Seadme  maksumus € 40 000 60 000 100 000 

Seadme arvestuslik eluiga aastat 20 20 20 

Hoolduskulud € 750 1 000 1 250 

Soojuspumba hüvetegur   3 3 3 

Elektri hind  €/MWh 100 100 100 

Elektri tarve MWh 33 53 100 

Energia hind €/MWh 33,3 33,3 33,3 

Elektri maksumus € 3 333 5 333 10 000 

Kulum € 2 000 3 000 5 000 

Kokku kulud € 6 083 9 333 16 250 

KM soojuse hind €/MWh 60,83 58,33 54,17 

Vajalik vaba maapind m² 4 000 6 400 12 000 

 

Maakütte soojuspumpade puhul peame arvestama veel mitmete asjaoludega, millistega katla-

majade puhul, pole vajalik arvestada. Oluline on vaba maapinna olemasolu maakütte kontuuri 

paigaldamiseks. Vajalik on 50-80 m2 vaba maapinda 1 kW soojuse saamiseks. Tiheasustuse 

puhul on see oluliselt piirav tegur.  

 

Samuti on oluline millist küttesüsteemi ma hoones kasutame. Maaküte on efektiivne, kui 

keskküttesüsteemis vajame suhteliselt madala temperatuurilist vett, nagu see on põrandakütte 

korral.  Radiaatorkütte puhul on vajalik keskkütte vee kõrgem temperatuur, siis on vajalik 

suurendada radiaatorite pinda. Tavalise radiaatorkütte puhul on raske saavutada soojuspumba 

keskmist soojustegurit 3. Kui soojustegur on madalam, siis langeb seadme efektiisus ja tõuseb 

soojuse hind.  

 

Ka investeeringu puhul peab arvestama, et soojuspumpade kasutamisel on investeering kaks 

korda suurem, kui pelletikatelde puhul. Soojuspumpade konstruktsioonid pidevalt täiustuvad 

ning hinnad võivad odavneda. Samuti täiustuvad maakontuuride paigaldamise tehnoloogiad. 

Kõik see mõjutab investeeringu suurust. 

 

Maasoojuspumpade kasutamisel kujuneb toodetava soojuse hinnaks 55-60 €/MWh. Energia 

hind on sealjuures praeguse suhteliselt madala elektri hinna juures 33 €/MWh ehk 55-60% 

soojuse hinnast. Tabelis 5.3 arvutatud soojuse hinnad on hinnangulised ja iseloomustavad, 

milliseks võivad kujuneda soojuse hinnad ülaltoodud tingimustel. 
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5.5.4. Soojuse hind hakkpuidu katlamajast 

 

Hakkpuidu töötav katlamaja ei osutu efektiivseks väiksemal koormusel kui 500 kW. 

Vaatlemegi soojuse hinda hakkpuidu katlamajadest võimsusega 500 kW ja 1000 kW. 

 

Tabel 5.4. Soojuse hind hakkpuidu katlamajast 

 

Näitaja Ühik Katlamajade võimsused 

Katlamaja võimsus kW 500 1 000 

Soojuse toodang MWh 1 000 1 800 

Katlamaja maksumus € 250 000 450 000 

Katla arvestuslik eluiga aastat 20 20 

Käidukulud € 30 000 40 000 

Kütuse kütteväärtus MWh/m³ 0,75 0,75 

Katla kasutegur % 85 85 

Hakkpuidu hind   €/m³ 12 12 

Hakkpuidu kulu m³ 1 569 2 824 

Kütuse energia hind €/MWh 16 16 

Kütuse maksumus € 18 824 33 882 

Kulum € 12 500 22 500 

Kokku kulud € 61 324 96 382 

KM soojuse hind €/MWh 61,32 53,55 

 

Hakkpuidu katlamaja korral on oluliselt odavam kütus. Nii on keskmiseks energia hinnaks vaid 

16 €/MWh, mis moodustab 25-30% soojuse hinnast. Oluliselt kallim on investeering ja ka 

käidukulud on suuremad. 500 kW katlamaja korral on hakkpuidu katlamajas toodetud soojuse 

hind lähedane pelletikatlamajas toodetud soojuse hinnale. Suuremate katlamajade korral on 

hakkpuidu katlamajast soojuse hind odavam, kui pelletikatlamajast. Hakkpuidul töötavat 

katlamaja pole otstarbekas paigaldada ühe hoone soojusvarustuseks, kuid on otstarbekas 

kasutada siis, kui kaugküttesüsteemiga on ühendatud mitu hoonet ja kaugküttevõrgu 

kogukoormus on suurem kui 500 kW. 

 

5.6. Erinevate kütteviiside kasutamise eelised ja nõrkused 

Võrdleme erinevatele kütustele ülemineku eeliseid ja nõrkusi. Toome välja hinnangulised 

majandusnäitajad erinevetele kütustele üleminekul. 

 

Tabel 5.5 Erinevatele kütustele ülemineku võrdlus 

 

Kütus    

kerge 

kütteõli pellet 

maasoojus-

pump hakkpuit 

Katlamaja võimsus kW 100 100 100 500 

Investeering  €/kW 200 300 600 450 

Tasuvusaeg aastat   6-10 10-12 8-10 

Kütuse energia hind €/MWh 72 40 33 16 

Soojuse hind €/MWh 100-110 58-67 54-60 50-60 
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Tabelis 5.5 võrdleme majandusnäitajaid, kui praegu kerget kütteõli kasutav katlamaja üle viia 

teisele kütusele. Võrdluse aluseks on katlamaja, milline varem kasutas kütuseks kerget kütteõli. 

Kerge kütteõli, pelleti ja maasoojuspumba puhul võrdleme 100 kW võimsusega katlamajasid, 

kui kõige sobivamaid Audru valla eelarvelistele asutustele. Hakkpuidu puhul on võrdluseks 

500 kW katlamaja, kuna väiksemat hakkpuidu katlamaja pole otstarbekas rajada. 

 

Tabelist näeme, et kõige odavama kütuse energia korral on investeering kõige suurem 

(maasoojuspump, hakkpuit). Kallima kütuse kasutamisel on investeering küll odavam, kuid 

soojuse hind kõrgem. Ka on odavama investeeringu korral tasuvusaeg mõnevõrra lühem. 

 

Siin peame tegema valiku, mida me soovime ja milline on meie investeerimisvõimekus. 

Kokkuvõtlik soovitus on: 

 Kui vajalik võimsus on suurem kui 500 kW, on otstarbekas üle minna hakkpuidu 

katlamaja kasutamisele (praegu Audru kool, kogu Jõõpre küla soojusvarustus). See 

võimaldab toota kõige odavamat soojust. 

 Kus on piisavalt vaba maad ja investeerimiseks piisavalt raha, minna üle maaküttele 

(Audru polikliiniku hoone, Jõõpre kool ja vanurite kodu, Lindi algkool-lasteaed). 

Maakütte rajamine on küll kallis, kuid soojuse hind on odavam, samuti on maakütte 

hoolduskulud kõige madalamad. 

 Teistes valla eelarvelistes asutustes, kus maakütte rajamine pole võimalik ja praegu on 

kasutusel kütusena kerge kütteõli, minna üle pelletite kasutamisele kütusena.  

Iga tarbija puhul kaaluda võimalusi ja leida sobivaim variant odavama soojuse tootmiseks.  
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6. Lavassaare alevi soojusvarustus 

6.1. Lavassaare alevi üldiseloomustus 

Lavassaare alev asub Audru valla põhjaosas. Kuni 2013 aastani oli Lavassaare iseseisev 

kohaliku omavalitsuse õigustega alev. 2013 aastal Lavassaare ühines Audru vallaga ja sellest 

ajast kuulub Audru valla koosseisu. 

 

Lavassaare asub suurte turbarabade keskel ja on oluline turbatööstuse keskus. Lavassaare 

jaoskond kuulus aastaid Tootsi Turba koosseisu. Praeguseks on turbatootmise maht vähenenud, 

kuid Lavassaares tegutseb lisaks Tootsi Turbale mitu turba tootmisega seotud firmat nagu OÜ 

Plokkturvas, OÜ Massiner jt.  

 

Aastal 2000 oli Lavassaares 600 elanikku. Praeguseks on elanike arv vähenenud ja 2015 aastal 

elas Lavassaares 450 elanikku. Suurem osa elamutest on omal ajal ehitatud Tootsi Turba poolt. 

Praeguseks on enamik kortereid erastatud.  

 

Tootsi Turba poolt on Lavassaare alevis rajatud turbakütusel töötav katlamaja ja välja 

arendatud kaugküttevõrk ning enamik elamuid on ühendatud kaugküttevõrku. 

 

Lavassaare alevis on Lavassaare valla volikogu määrusega 30.12.2006 nr 24 määratud 

kaugküttepiirkond. Kaugküttepiirkond haarab praegu kaugkütet kasutava tööstusala ja alevi 

elamute piirkonna. 

 

6.2. Lavassaare katlamaja 

Lavassaare katlamaja (foto joonis 6.1) rajas AS Tootsi Turvas 2006 aastal. Katlamajas on kaks 

tükkturbal töötavat katelt. Katlamaja koguvõimsus on 2,5 MW. Katlamaja on heas tehnilises 

seisukorras. Katlamaja tehnilised andmed on tabelis 6.1. 

 

 
 

Joonis 6.1 Lavassaare katlamaja  
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Tabel 6.1 Lavassaare katlamaja tehnilised andmed  

Katlamaja valdaja AS Tootsi Turvas 

Katlamaja aadress Turbatööstuse, Lavassaare alev, Audru vald, Pärnumaa 

Katel Nr 1 2 

Katelseadmete tüübid   Justsen 1500 Multi 19 Justsen 650 Multi 15 

Katelde võimsused MW 1,75 0,75 

Max  lubatav töörõhk bar 3,5 3,5 

Tegelik töörõhk bar 2,5 2,5 

Katla keskmine kasutegur % 86 86 

Kasutatav kütus liik tükkturvas  

Kütuse mõõtmine kaalumine     

Ökonomaiser tüüp - - 

Veepehmendusseade tüüp Eurowater 

Soojusvõrgu temperatuuri graafik       

pealevool ºC 80 80 

tagasivool ºC 60 60 

Soojusvõrgu rõhk       

pealevool bar 2,5 2,5 

tagasivool bar 1,2 1,2 

        

Soojusvõrgu pumbad tüüp Asula 15 kW;  5,5 kW Tööstus 2,2 kW; 1,5 kW 

Lisavesi m³/h Surveklapiga 

Soojusmõõtur katlamajas tüüp Kamstrup 

Katlamaja käikulaskmise aasta aasta 2006 2006 

 

6.3.  Lavassaare kaugküttevõrk 

Lavassaare alevi kaugküttevõrgu kogupikkus on 1,8 km (tabel 6.2). Kogu kaugkütte torustik 

on renoveeritud ja paigaldatud eelisoleeritud torustik (skeem lisa 6).  

Tabel 6.2. Lavassaare kaugküttevõrk 

DN 

mm 

Tootsi Turvas 

kaugküttevõrk 

Lavassaare kommunaal 

kaugküttevõrk 

Kokku 

m 

32   216 216 

40 30 72 102 

50   422 422 

65 59 117 176 

80 195 157 352 

100   145 145 

125   147 147 

150 150 55 205 

200 100   100 

Kokku 534 1331 1865 
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Lavassaare alevi kaugküttevõrk koosneb kahest osast. Tööstuse territooriumil paiknev 

kaugküttevõrk kuulub AS Tootsi Turvas. Asula territooriumil olevat kaugküttevõrku käitab 

OÜ Lavassaare Kommunaal. Pärna tänaval on alevi kaugküttevõrk ühendatud Tootsi Turba 

kaugküttevõrguga. Seal asub ka mõõtepunkt alevi soojusvõrku edastatava soojuse koguse 

mõõtmiseks.  

 

Kogu kaugküttevõrk on heas tehnilises seisukorras. Keskmine summaarne soojuskadu 

kaugküttevõrgus on 15%. 

 

Tabel 6.3 Soojuse tarbimine ja soojuskadu Lavassaare kaugküttevõrgust 

 

  2013 2014 2015 keskmine 

Tarbitud Tootsi Turvas kaugküttevõrgust 431 324 281 345 

Soojuskadu Tootsi Turvas kaugküttevõrgust 300 157 162 207 

Suhteline soojuskadu TT kaugküttevõrgust 7,3% 4,0% 4,6% 5,4% 

Tarbitud Lavassaare Kommunaal kaugküttevõrgust 3020 3045 2720 2928 

Soojuskadu LK  kaugküttevõrgust 364 378 359 367 

Suhteline soojuskadu LK kaugküttevõrgust 10,5% 11,2% 12,0% 11,2% 

Kokku tarbitud 3451 3369 3001 3273 

Kokku toodetud 4115 3905 3522 3847 

Kokku soojuskadu 664 535 521 574 

Kokku suhteline soojuskadu 16,1% 13,7% 14,8% 14,9% 

 

 
Joonis 6.2 Soojuse tarbimine ja soojuskaod Lavassaare kaugküttevõrgus 

 

Tabel 6.3 ja tulpdiagramm joonisel 6.2 iseloomustavad soojuse tarbimist ja soojuskadu ning 

nende summana soojuse tootmist kokku tööstuse ja alevi kaugküttevõrgus. Näeme, et ca 10% 

realiseeritavast soojuset müüb Tootsi Turvas  otse tööstustarbijatele. 90% tarbitavast soojusest 

läheb elamute soojusvarustuseks ja selle müüki korraldab Lavassaare Kommunaal. 
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Lavassaare alevi kaugküttevõrkude keskmine tarbimiskoormus on rahuldav – 1,75 MWh/m. 

Kui vaadelda eraldi alevi soojusvarustuse osa ilma katlamaja ühendustorustikuta, on keskmine 

tarbimiskoormus veelgi parem – 2,0 MWh/m ehk arvestusliku võimsuse järgi 1,0 kW/m. Seda 

tänu tihedalt koormatud Pärna tänava torustikule.  

 

Samal ajal on väga madala koormusega eramuid soojusega varustav Võidu ja Karja tänava 

torustik. Selle 457 m pikkusel torustikul on aastane tarbimine vaid 141 MWh ning tarbimise 

erikoormus vaid 0,30 MWh/m ja koormus arvestusliku võimsuse järgi vaid 0,17 kW/m. 

Kaugküttetorustikke, milliste tarbimiskoormus on väiksem kui 1 MWh/m ei peeta jätku-

suutlikeks. Arvestuslik soojuskadu eramute torustikult on 93 MWh ehk suhteline soojuskadu 

on 40% kogu sellesse torustikku suunatavast soojusest. See iseloomustab veelkord, et eramute 

varustamine kaugküttega ei ole majanduslikult põhjendatud.  

 

6.4. Lavassaare kaugkütte tarbijad 

Lavassaare alevi kaugküttevõrku on ühendatud 29 tarbijat, sh 6 tootmishoonet, 14 korterelamut 

ja 9 eramut. Enamus hooneid on ehitatud aastatel 1960-1990 ja on soojustamata. Vaid Pärna tn 

10 majal on soojustatud otsaseinad. Samuti on soojustamata kaugküttevõrku ühendatud eramud 

(foto joonis 6.3). Üksikutel korteritel on vahetatud aknaid. Mitte ühelgi kaugküttevõrku 

ühendatud hoonel ei ole energiamärgist.  

  

 
 

Joonis 6.3. Lavassaare korterelamud (Pärna tn 10) ja Võidu tänava eramud 

 

 

Hoonete soojus eritarbimine on suur. Kaugküttevõrku ühendatud elamute keskmine soojuse 

eritarbimine on 137 kW/m² aastas, mis kõrge eritarbimine. Eriti halb on olukord korter-

elamutega, milliste soojuse eritarbimine on 120-170 kWh/m², keskmiselt 145 kWh/m². Kõige 

väiksem soojuse eritarbimine - 119 kWh/m2 on korteriühistul Pärna 12. Siin suudab ühistu 

hoida soojuse tarbimise kontrolli all. Samal ajal korterelamus Võidu tn 2 on soojuse 

eritarbimine kõige suurem 170 kWh/m2. Pisut parem on olukord eramutega, kus eraomanik 

reguleerib oma soojustarbimist. Enamiku eramute soojuse eritarbimine on 100-110 kWh/m². 

Kui ka seal on eramuid, milliste soojuse eritarbimine ulatub 200 kWh/m². Mitte ühelgi 

Lavassaare alevi hoonel ei ole energiamärgist. 

 

Ainus renoveeritud ja soojustatud hoone Lavassaare asulas on lasteaed Võidu tn 1 (foto joonis 

6.4). Samas hoones asub ka OÜ Lavassaare Kommunaal ja külakeskus. Samal ajal on sellel 

hoonel kõige kõrgem soojuse eritarbimine: 193 kWh/m2. Ilmselt on see tingitud hoone 
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kasutamistingimustest ja soovist luua lastele mugavad ja soojad ruumid. Kuid tuleks leida 

võimalusi hoone temperatuuri reguleerimiseks väljaspool kasutusaega. 

 

 
 

Joonis 6.4. Lavassaare lasteaed Võidu tn 1 

 

Kõigil soojustarbijatel on soojusvahetite ja soojusmõõtjatega varustatud soojussõlmed. Soojus-

sõlmed kuuluvad kaugküttesüsteemide juurde ja neid hooldab kaugküttevõrgu omanik. 

Tehnilisest küljest on ära tehtud suur töö. Kõik kaugküttevõrgud on renoveeritud ja paigaldatud 

eelisoleeritud torustikud. Samuti on tarbijatel kaasaegsed soojusvahetitega varustatud soojus-

sõlmed.  

 

Kuna Lavassaare alevis on kaks eraldiseisvat soojusvõrku, on kinnitatud nendele Konkurentsi-

ameti poolt soojuse tarbijatele erinevad soojuse hinnad. Tootsi Turvas kaugküttevõrgust 

soojust saavatele kaugkütte tarbijatele on Konkurentsiameti poolt 30.12.2013 kinnitatud soojus 

piirhind 49,96 €/MWh. Selle hinnaga ostab soojuse oma võrku ka OÜ Lavassaare Kommunaal.  

 

OÜ Lavassaare Kommunaal kaugküttevõrgus lisanduvas sellele veel edastamiskulud (soojus-

kadu, teeninduskulud) ja Konkurentsiamet on 30.01.2014 OÜ Lavassaare Kommunaal 

elanikele müüdava soojuse müügi piirhinnaks kinnitanud 57,41 €/MWh. 

 

Tarbijate soojuse tarbimise vähendamiseks on ära teha väga suur töö hoonete soojustamisel. 

Vajalik on elanikke nõustada, kuidas korraldada hoonete soojustamist, kasutades selleks ära 

praegu Kredexi toetusi ja soodsaid laenutingimusi.  

 

6.5.  Lavassaare katlamaja soojuse tootmine ja tarbimine 

Tootsi Turvas AS Lavassaare katlamaja töötab aastaringselt väljastades sooja vee saamiseks 

soojust ka suveperioodil. Soojuse toodang on vaadeldaval perioodil nelja aasta jooksul 

vähenenud (lisa 2). Osalt on vähenemine tingitud soojematest ilmadest. Viimaste aastate 

keskmine välisõhu temperatuur on olnud keskmisest kõrgem. Nii on vähenenud katlamaja 

soojuse toodang 2015 aastal 2012 aasta suhtes 24,3% ehk 8 % aastas.  
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Viime katlamaja soojuse tootmise üle normaalaasta kliimatingimustele vastavalt Kredexi ja 

TTÜ teadlaste soovitustel ja arvutusvalemile. Normaalaasta kliimatingimustele üle viidud 

soojuse tarbimine on kolme aastaga vähenenud 11,2%, ehk keskmiselt 3% aastas.  

 

2012 – 2015 aasta keskmine katlamaja soojuse toodang oli 4051 MWh ja sama perioodi 

keskmistele kliimatingimustele taandatud soojuse toodang oli 4215 MWh. Katlamaja soojuse 

tootmine on vähenenud soojuse tarbimise vähenemise tõttu. 

 

Soojuse tarbimine on samuti vaadeldaval perioodil vähenenud. Oluliselt on vähenenud tööstus-

ettevõtete tarbimine Tootsi Turvas kaugküttevõrgust. Nii on tööstusettevõtete tarbimine 

vähenenud 25-30%. Põhjuseks on nii olemasolevate soojustarbijate tarbimise vähenemine kui 

ka mõnede tarbijate lahkumine kaugküttevõrgust. 

 

Kommunaaltarbijate osas olulist vähenemist ei ole. Viies tarbimise üle normaalaasta kliima-

tingimustele on elamute soojuse tarbimise vähenemine 1-2%. Kommunaaltarbijate osas olulisi 

muutusi ei ole. Alevi tarbijate vähenemiseks on vajalik hooneid soojustada. Praeguse sisuga on 

vaid kahes korterelamus moodustatud korteriühistu, millised võivad hakata tegelema majade 

renoveerimisega. Teiste hoonete elanikega arveldab Lavassaare kommunaal eraldi iga korteri-

omanikuga ja seal ei ole näha, et astutakse samme soojuse kulu vähendamiseks.  

 

6.6. Koormusgraafik. 

Koormusgraafiku aluseks on AS Tootsi Turvas saadud 2015 aasta ööpäeva tarbimised. 2015 

aasta oli erakordselt soe aasta ja maksimaalne ööpäeva keskmine soojuse tarbimine oli kuni 

0,8 MW veebruari kuus, kui välisõhu temperatuur oli -100C. 

 

Et paremini iseloomustada soojuse tootmist, viime 2015 aasta ööpäevased soojuse tarbimised 

normaalaasta kliimatingimustele. Sellisel juhul on ööpäeva keskmine maksimaalne tarbimine 

kuni 1,0 MW. 

 
Joonis 6.5. Lavassaare katlamaja koormusgraafik 

 

Koormusgraafikult (joonis 6.5) näeme, et normaalaasta kliimatingimustele viidud Lavassaare 

kaugküttevõrgu maksimaalne koormus on kuni 1 MW. Eriti külma ilma korral võib tunni-

koormus olla suurem kui 1 MW. Samal ajal katlamaja võimsus on 2,5 MW. Katlamajal on 

piisavalt reservvõimsust, et rahuldada kaugküttevõrgu vajadused soojuse järele. Tehniliselt on 

probleem, kuidas töötada madalatel koormustel ja suveperioodil koormusel 0,1-0,2 MW. 
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6.7.  Lavassaare arengud ja perspektiivne tarbimine 

Lavassaare alevis ei ole ette näha olulisi muutusi soojuse tarbimises. Uusi soojustarbijaid ei ole 

planeeritud. Tööstustarbijate osas võib aset leida mõnede tarbijate lahkumine kaugkütte-

võrgust. Samuti on oluliselt vähenenud mõnede tarbijate soojuse tarbimine kaugküttevõrgust 

ja see võib jätkuda. Sellega võib tööstuse poolne soojuse tarbimine veelgi mõnevõrra väheneda. 

 

OÜ Lavassaare Kommunaal tarbijatel on suured võimalused soojuse tarbimise vähendamiseks 

hoonete soojustamisega. Kuid praegu pole tarbijad valmis midagi olulist tegema soojuse 

tarbimise vähendamiseks. Nagu näitavad viimaste aastate kogemused, võib väikeste abinõude 

(akende vahetamine, olemasolevate küttesüsteemide reguleerimine) saavutada säästu 1-2% 

aastas. Reaalne tarbimine oleneb praegu rohkem välisõhu temperatuurist, kui rakendatavatest 

säästuabinõudest. Hoonete soojustamisega on võimalik Lavassaare alevi soojustarbimist 

vähendada kuni 30%.  

 

Nelja viimase aasta keskmine normaalaasta kliimatingimustel taandatud soojuse toodang 

Lavassaare katlamajas oli 4215 MWh, sh 2015 aastal 4004 MWh. Kui ei rakendata olulisi 

säästumeetmeid arvestame soojuse tarbimise vähenemisega 3 % aastas, ehk vaadeldava 10 

aasta jooksul 30%.  

 
Joonis 6.6. Lavassaare aleviku perspektiivne soojus vajadus 

 

Joonistame välja Lavassaare alevi katlamaja soojuse tootmise graafiku (joonis 6.6) arengu-

kavas vaadeldavaks perioodiks kuni aastani 2026. Kui olulisi abinõusid ei rakendata võib 

soojuse tarbimine väheneda 1% aastas ja katlamaja soojuse toodang on 2016 aastal 3600 MWh. 

 

Kui rakendatakse abinõusid soojuse säästmiseks (hoonete soojustamine) võib soojuse 

tarbimine väheneda keskmiselt 3% aastas ehk 30% 10 aastase perioodi jooksul ja katlamaja 

soojuse toodanguks on 2026 aastal 2800 MWh. 
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7. Ettepanekud soojuse säästmiseks 
 

Valla üldine areng mõjutab ka valla energia- ja soojusvarustust. Olulisemateks arengu-

vajaduseks energia säästu alal on seal hinnatud valla ühiskondlike hoonete ja elamute 

korrastamist ja nende energiasäästlikuks muutmist. Vajalik on, et vald toetab organisatsiooni-

liselt ka elamuid ja korteriühistuid hoonete energiaauditite tegemisel, energiamärgiste 

tellimisel ja hoonete renoveerimisel soojuse tarbe vähendamiseks. 

 

Veelgi tähtsam, kui soojuse hinna langetamine, mida saavutatakse praegu kerget kütteõli 

kütuseks kasutatavate katlamajade üleviimisel odavamale kütusele või maaküttele, on hoonete 

soojuse tarbimise vähendamine. Sellega vähenevad hoonete ülalpidamise kulud ja elanikud 

peavad soojusvarustuse eest vähem maksma.  

 

Energia säästu seisukohast on väga oluline vallale kuuluvate hoonete soojustamine ja reno-

veerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Audru vallas on 

selles osas suur töö tehtud, kui vajalik on soojustada kõik vallale kuuluvad hooned ja toetada 

elanikke majade renoveerimisel. Ehitatavad ja renoveeritavad hooned peavad vastama 

energiatõhususe miinimumnõuetele. Vastavalt hoonete energiatõhususe miinimumnõetele12 ei 

tohi alates 2019 aastast ehitatavate riigi- või kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususarv 

ületada liginullenergiahoonele kehtestatud piirväärtusi. Alates 2021 aastast hakkab see nõue 

kehtima ka ehitatavatele elamutele.  

 

Praegu ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete energiatõhususarv ületada 

160 kWh/(m2·a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususe arv olla kõrgem kui 

210 kWh/(m2·a). Veelgi rangemad nõuded on korterelamute renoveerimisel ja uute elamute 

ehitamisel. Uute korterelamute energiatõhususarv ei tohi ületada 150 kWh/(m2·a) ning reno-

veeritavate hoonete energiatõhususe arv olla kõrgem kui 180 kWh/(m2·a). Uued elamud 

peavad vastama vähemalt energiatõhususe klassile D ja renoveeritavad elamud energia-

tõhususe klassile E. Neid nõudmisi tuleb arvestada olemasolevate hoonete renoveerimisel ja 

uute hoonete ehitamisel ning vastavate projektide läbivaatamisel. 

 

Energiatõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välispiiretele. 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.  

 

Hea on see, et valla ja Kredexi toetusel korteriühistud tegelevad hoonete soojustamisega. 

Enamik hooneid Audru alevikus ja Jõõpre külas  on juba soojustatud. Vajalik on, et ka 

Lavassaare alevi elamuid hakatakse soojustama. See tagab kaugküttepiirkonna olemasolevate 

hoonete energia tarbimise üldise vähenemise prognoositud piirides 2 – 3% aastas ehk kuni 80 

– 120 MWh aastas. 

 

 

  

                                                 
12 Majandus- ja taristuministri määrus 30.06.2015 nr 55 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded. 
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8. Soovituslik tegevuskava 
 

1. Praegu kerget kütteõli kasutavates vallale kuuluvates eelarvelistes asutuste katlamajades 

võtta kasutusele odavam kütus (pelletid) või kus see võimalik maakütte soojuspumbad. See 

tagab odavama soojuse ja väiksemad halduskulud. 

 

2. Soojustada vallale kuuluvad seni soojustamata hooned (polikliiniku hoone), leida 

võimalusi muinsuskaitse all olevate hoonete (muuseum, kultuurikeskus) energia tarbimise 

vähendamiseks  

 

3. Uued ja renoveeritavad hooned ehitada selliselt, et nad vastavad vähemalt energiatõhususe 

miinimumnõuetele. Soovitav leida võimalusi ehitada uued hooned liginullenergia 

hoonetena. Sellega vähenevad kulud hoonete küttele ja kokku käidukulud. 

 

4. Toetada kortermajade, eriti Lavassaare alevi elanikke korteriühistute moodustamist, 

hoonete energiaauditite tegemist ja kortermajade soojustamist, et vähendada elanike 

kulusid hoonete soojusvarustusele. 

 

5. Audru vallal teha valla hoonetele energiaaudit ja energiamärgis ning toetada organisat-

siooniliselt ja nõustamisega korteriühistuid energiamärgiste ja auditite tegemisel ning 

hoonete soojustamisel. Eesmärgiks seada, et enamikul hoonetel oleks energiamärgis ja 

tehtud energiaaudit. Seada eesmärgiks 10 aasta jooksul soojustada vallale kuuluvad hooned 

selliselt, et nad vastaksid vähemalt energiatarbimise miinimumnõetele. 
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10. Järeldused ja ettepanekud 

1. Audru alevikus ei ole kasutusel kaugkütet. Aleviku korterelamud on soojustatud ja 

kasutavad kohtkütet: kohalik katlamaja, õhk-õhk soojuspump, ahi või kaminaküte. 

 

2. Audru vallamaja on paar aastat tagasi renoveeritud ja soojustatud hoone. Renoveeri-

mise käigus viidi vallamaja üle maaküttele, mis on end igati õigustanud. Hoone energia 

eritarve on 80 kWh/m2. 

 

3. Audru muuseum/raamatukogu on muinsuskaitse all olev endine mõisa valitsejamaja. 

Hoone kütteks on kergel kütteõlil töötav katlamaja. Hoone soojuse eritarbimine on 

132 kWh/m2. Küttekulude vähendamiseks on soovitav hoone viia üle pelletiküttele. 

 

4. Audru spordihoone on endine katlamaja hoone. Hoone on renoveeritud, soojustatud 

ja sinna on paigaldatud kerget kütteõli kütuseks kasutav katel. Hoone soojuse eritarbi-

mine on 191 kWh/m2. Arvestades ka ruumide kõrgust on see väga kõrge eritarbimine. 

Reguleerida hoone soojustarbimist vastavalt ruumide kasutusele. Kaaluda hoone 

üleviimist maaküttele või pelletite kasutamist kütusena. 

 

5. Audru vana polikliiniku hoone ei ole juba kaks aastat kasutuses. Hoonesse on 

paigaldatud kerge kütteõli katel, milliste ei kasutata. Vallal on plaan hoone renoveerida 

korterelamuks. Soovitav on hoones kasutusele võtta maasoojuspumbaga küte. 

 

6. Audru kultuurikeskus on muinsuskaitse all olev endine mõisa viinaköök. Praegu 

kasutatakse vaid pool hoonest. Hoones kasutatakse elektrikütet. Hoone soojuse eritarbi-

mine on 181 kWh/m2, mis on väga kõrge eritarbimine. Vallal on soov kasutusele võtta 

kogu hoone. Küttekulude optimeerimiseks tuleb hoone kütteks kasutusele võtta maa-

soojuspump (kui leitakse hoone läheduses piisavalt vaba maad maakontuuri paigalda-

miseks) või paigaldada pelletitel töötav katlamaja ja ehitada välja küttesüsteem. 

 

7. Audru Männituka lasteaed on renoveeritud ja soojustatud hoone. Hoone kütteks on 

kergel kütteõlil töötav katlamaja. Hoone soojuse eritarbimine on 109 kWh/m2 mis on 

väga hea näitaja. Küttekulude vähendamiseks on soovitav hoone viia üle pelletiküttele. 

 

8. Audru lasteaia Papsaare maja on renoveeritud ja soojustatud hoone. Hoone kütteks 

on katlamaja, milline kasutas kütuseks kerget kütteõli. Möödunud aastal viidi katlamaja 

üle maagaasi küttele. Hoone soojuse eritarbimine on 115 kWh/m2 mis on väga hea 

näitaja. Arvestades praegust soodsat maagaasi hinda, on hoone küttekulud madalad ja 

soojusvarustus head korras. 

 

9. Aruvälja lasteaed on renoveeritud ja osaliselt soojustatud hoone. Hoone kütteks on 

kergel kütteõlil töötav katlamaja. Hoone soojuse eritarbimine on 125 kWh/m2 mis on 

rahuldav näitaja. Küttekulude vähendamiseks on soovitav kasutusele võtta küte 

maasoojuspumbaga või viia hoone üle pelletiküttele. 

 

10. Lindi lasteaed algkool on uus  ja soojustatud hoone. Hoone kütteks on kergel kütteõlil 

töötav katlamaja. Hoone soojuse eritarbimine on 118 kWh/m2 mis on rahuldav näitaja. 

Küttekulude vähendamiseks on soovitav kasutusele võtta küte maasoojuspumbaga või 

viia hoone üle pelletiküttele. 
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11. Audru kooli kahe korterelamu kütteks on hakkpuitu kütuseks kasutav katlamaja, 

millist käitab SE Energia OÜ. Koolimaja on renoveeritud ja soojustatud hoone, kuid 

samast katlamajast kütet saavad kortermajad on soojustamata. Hoonete keskmine 

soojuse eritarbimine on 126 kWh/m2. Küttekulude vähendamiseks soojustada korter-

majad ning seada sisse eraldi soojuse mõõtmine ja arvestus koolile ja kortermajadele. 

 

12. Jõõpre külas on eraldi põlevkiviõli kerget fraktsiooni kütuseks kasutavad katlamajad 

kool-lasteaial ja klubi-vanurite kodul. Kool-lasteaia soojuse eritarbimine on 

103 kWh/m2, mis on väga hea näitaja. Klubi-vanurite kodu soojuse eritarbimine on 

194 kWh/m2,mis on väga kõrge näitaja. 

 

13. Jõõpre külas on seitse korterelamut, millised kasutavad praegu kohtkütet. Kui kõik 

korterelamud on huvitatud kaugküttest, on otstarbekas rajada hakkpuidul töötav 

katlamaja küla hoonete soojusvarustuseks. Kui kõik hooned ei ole huvitatud 

kaugküttest on otstarbekas kooli ja vanurite kodu kütteks kasutusele võtta maakütte 

soojuspump. Hoonete läheduses on piisavalt vaba maad küttekontuuri paigaldamiseks. 

Teine võimalus on küttekulude vähendamiseks viia katlamajad üle pelletiküttele. 

 

14. Lavassaare alevis on kaugküttevõrk ja määratud kaugküttepiirkond. Kaugküttevõrk on 

renoveeritud ja paigaldatud eelisoleeritud torustik. Kolme viimase aasta katlamaja 

toodang oli 3847 MWh, tarbimine 3223 MWh ja suhteline soojuskadu 16,2%. 

 

15. Lavassaare alevi kaugküttevõrku ühendatud kortermajad ja eramud on põhiliselt 

soojustamata. Soojuse eritarbimine on 138 kWh/m2, mis on suhteliselt kõrge tarbimine. 

Soojuse tarbimise vähendamiseks soojustada hooned.  

 

16. Kasutades kütusena kerget kütteõli on praeguse kerge kütteõli suhteliselt soodsa hinna 

850 €/m3 juures energia osa soojuse hinnas 72 €/MWh. Arvestades ka kulumi ja 

hoolduskulud on soojuse arvestuslik hind 100-110 €/MWh. 

 

17. Võttes kasutusele maakütte soojuspumbad või pelletikütte, on energia osa soojuse 

hinnas 35-40 €/MWh ja soojuse lõpphind 55-65 €/MWh. Üleminek maaküttele või 

pelletikütusele tasub end ära 8 – 12 aastaga. 
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11. Lisad 
 

Lisa 1 Audru kooli katlamaja soojuse toodang  

Lisa 2 Lavassaare katlamaja soojuse toodang  

Lisa 3 Audru valla hoonete arvestuslik  ja tegelik soojuse tarbimine 

Lisa 4 Lavassaare alevi hoonete arvestuslik  ja tegelik soojuse tarbimine 

Lisa 5 Audru kooli kaugküttevõrgu skeem 

Lisa 6 Lavassaare alevi kaugküttevõrgu skeem 

Lisa 7 Audru valla plaan 

 

 




