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 Kokkuvõte 

Vana-Võidu küla soojusmajanduse kava koostamisel vaadeldi kaugkütte senist olukorda ja 

vanade soojusvõrgu osade uuendamist ning võimalusi soojustarbe kasvuks. 

 

Vana-Võidus on on kaugkütte tuumiktarbijaiks 4 kutsekooli tarbijat (kogu tarbimisest 57%), 6 

kortermaja (tarbimisest 41%) ja 1 omavalitsuse hoone (lasteaed 2% tarbimisest). 

Kaks õpilaskodu on kaugkütte piirkonnas seni maasoojuspumpadega küttel. 

Viimastel aastatel on liitunud kaugküttega kooli B ja C korpus ja 2-3 aasta pärast on loota, et 

ka endine tehnomaja liitub, kuhu on ka uus torustik juba ehitatud. Praegu pole see uus torustik 

töös 180 m ulatuses. 

 

Kava põhisisuks kujunes kaugkütte soojustorustike uuendamise majanduslik analüüs soojuse 

hinna muutust ja majanduslikke näitajaid silmas pidades. 

 

Asenduslahendusi ühelegi tarbijale ei vaadeldud, sest see mõjutaks kõiki teisi kaugkütte 

soojustarbijaid kõrgema soojuse hinnaga. Pealegi on selline kogemus soojuspumpade 

kasutuse näol juba Vana-Võidus olemas. 

 

Kaugkütte põhinäitajad peale soojustorustike uuendamist oleksid järgmised. 

 
 

Tabel 1. Kaugkütet iseloomustavad näitajad enne ja pärast soojusvõrkude uuendamist 

 

 

2014/2015

Variant 0 (ilma 

torustike 

renoveerimiseta, 

aga koormus 

muutunud)

Pärast torustike 

rekonstrueerimist ühik

Soojuse müük 1650 1955 1955 MWh/a

Soojuse toodang 1978 2315 2208 MWh/a

Trassi kadu 328 360 253 MWh/a

Suhteline trassikadu 16,6% 15,6% 11,5%

Trassi pikkus (kasutuses olev) 1064 1244 1244 m

TT (tarbimistihedus) 1,55 1,57 1,57 MWh/(a*m)

Investeering 0 0 160000 €

Müügihind

Toetuseta 64,61 61,33 63,10 €/MWh

Toetusega 50% 64,61 61,33 61,66 €/MWh

CO2 reostus 44 52 49 t/aastas

SO2 reostus 240 280 267 kg/aastas

CO2 reostuse langus 0 -8 2 t/aastas

SO2 reostuse langus 0 -41 13 kg/aastas

Müügihind

Toetuseta 64,61 61,33 63,10 €/MWh

Toetusega 50% 64,61 61,33 61,66 €/MWh
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Pärast rekonstrueerimist soojusvõrgu kadu langeb. Väheneb ka atmosfääri saaste võrreldes 

sellega kui torustikke ei uuendataks, aga tarbimine muutuks (Variant 0).  

Siinkohal aga tuleb märkida, et soojuse hind kasvab võrreldes variandiga 0. 

Piirkonnas on kaugküttega jätkamine mõttekas, kuid tuleks stimuleerida varasemad tarbijad 

(õpilaskodud) taasliituma.  

Iga vähegi arvestatava suurusega uus tarbija võimaldaks soojuse hinda alandada. 

Torustike rekonstrueerimine on vajalik ja avariiremondid on samuti hädavajalikud, kuid tuleb 

pidada õigeks, et enne ei alustata torude rekonstrueerimist kui uued kliendid on lisandunud ja 

kasutult seisvad uued võrgud kasutusele võetud, et vähendada asjatut soojuse hinna tõusu. 

Tuleks vältida kaugkütte piirkonnas alternatiivsete soojusallikate kasutamist, et kaugküte 

oleks elujõulisem ja soojuse hind oleks kontrooli all. 

Kuna varasemate segadustega, on nüüd katlamaja võimsus praeguse tarbimise puhul liiga suur 

– seega iga uus tarbija on teretulnud, et kaugküte oleks elujõulisem ja kaugküttesoojuse hind 

oleks võimalikult madal. Seega tuleb toetada igati võimalike uute tarbijate liitumist 

kaugküttevõrguga. 
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1) piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk, mille raames käsitletakse 

sotsiaalmajanduse, elamumajanduse, ettevõtluse arenguid ja soojusmajanduse juhtimist 

KOVi tasandil; 

 

Viljandi vald moodustus 5. novembril 2013. aastal Paistu, Pärsti, Viiratsi ja Saarepeedi 

valdade ühinemisel. Viljandi valla vallavalitsus kui ametiasutus alustas tööd 2. jaanuaril 2014. 

Vana-Võidu küla oli enne Viiratsi valla territooriumil 

Vana-Võidu, küla Viljandimaal Viljandi vallas, Viljandi ürgoru kaguveerul, 5 km  Viljandist 

kirdes Tartu maantee lähedal, hõlmab ka endise Aruküla; 418 elanikku (2011; 531 elanikku 

2000). 

Vana-võidus on raamatukogu, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool (moodustati Viljandi 

Kutsekeskkooli ja Vana-Võidu Kõrgema Põllumajanduskooli alusel), vibuklubi ja ratsabaas. 

Tegutsevad autokeskus (OÜ Vana-Võidu Autokeskus) ja saeveski (AS Viiratsi Saeveski). 

Huviväärsused 

Huviväärne on hilisklassitsistlik vabakujundusliku pargi ja tammealleedega Vana-Võidu 

mõisaansambel. Külas on kaitse all Kivistiku metsapark (4,4 ha) ja Vana-Võidu park (3,6 ha) 

ning Viiralti tamm ehk Tamme-Koori tamm (ümbermõõt 4,88 m ja kõrgus 13 m). 

Ajalugu 

Küla on esimest korda mainitud 1463 (Weydema), mõisa 1504. Wrangellidele kuuluvana 

(aastani 1622) nimetati ka nende järgi (1601 Wrangelss Hoff). Vana-Võidu nimi juurdus 

pärast 1822. aaastat, kui eraldus Uue-Võidu (Karula) mõis. 

1920.aasta sügisel kirjutas Viljandi maavanem alla korraldusele asutada Vana-Võidu mõisas 

põllutöökool. 

Tänane Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool moodustati 5. märtsil 1999.aastal Viljandi 

Kutsekeskkooli ja Vana-Võidu Kõrgema Põllumajanduskooli ning Viljandi Õppekeskuse 

baasil. Ühendamise eesmärk oli luua Viljandisse üks tugev kutsehariduskeskus. 

Viljandi Valla arengukavast 2015 – 2018 võib muuhulgas lugeda järgmist: 

Viljandi valla kõige olulisemaks eesmärgiks järgnevatel aastatel on teha kõik selleks, et 

inimestel oleks piirkonnas nende võimetele vastav ja vääriliselt tasustatud töö, mis võimaldab 

inimeste jäämise ja tulemise Viljandi valda. Konkurentsivõime tõstmine tööturul läbi 

väärtuslike töökohtade loomise on aluseks kõigele muule. 

Püstitatud eesmärgi täitmise peavad tagama tegevused neljal strateegilisel suunal: 

1. Inimkapitali arendamine 

Eesmärgid: 

Viljandi vallas on piisavalt töökohti loovaid ja hoidvaid eestvedajaid, kes suudavad 

tuua inimesi Viljandi valda, tagades vallas hea ettevõtlus- ja majanduskeskkonna ning 

aktiviseerides kodanikuühiskonda. 



  

6 
 

… 

2. Ettevõtluskeskkonna ja majanduse arendamine 

Eesmärgid: 

Ettevõtjate tegevuse toetamine ja arengule ning konkurentsivõime kasvule 

kaasaaitamine, valla ettevõtjad on kursis investeerimis- ja toetusvõimalustega. 

 

3. Maine tõstmine 

Eesmärgid: 

Viljandi vald on siin elavate ja elama tulla soovivate inimeste ja ettevõtjate jaoks 

huvipakkuv ning siia soovitakse elama asuda, siin ettevõtlusega tegeleda. Viljandi 

valda nähakse areneva ning kultuuriliselt eristuva piirkonnana. 

4. Elukeskkonna, tehnilise ja sotsiaalse taristu arendamine 

Eesmärgid: 

Viljandi valla tehnilise- ja sotsiaalse taristu seisund ja areng ning ruumiline 

planeerimine toetab ettevõtlust ja majandusarengut. 

Liikluskorralduse meetmeid rakendades on vallas turvaline ja ohutu liigelda. 

Valla kinnisvara on hooldatud, energiatõhus ja säästlikult majandatav. 

Sotsiaalvaldkonna areng, mitmekesised ning kvaliteetsed teenused ja võimalused 

tagavad inimeste sotsiaalse turvalisuse. 

Looduskeskkonna ja tehiskeskkonna areng toimub tasakaalustatult ning säästva 

arengu põhimõtteid järgides. On säilinud puhas elukeskkond. 

Inimeste vaimse ja kehalise tegevuse tasakaalu ning heaolu saavutamine. 

Kaasaegsete kommunikatsioonide kättesaadavuse suurendamine. 

Taotletav mõju: 

Optimaalsete ja kaasaegsete vee-, kutte- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine tagab 

elanikkonnale võimalikult soodsad ja kvaliteetsed elamistingimused. 

… 

Kaugküte: 

Vana-Võidu kaugküttepiirkonnale on 2014 koostatud audit-analüüs: 

http://www.viljandivald.ee/kaugkuttepiirkond/vana-voidu  

Selle töö sisuks oli analüüsida olukorda, kui kaugküttepiirkonda tekkisid tarbijad, kes 

kaugkütte asemel hakkasid kasutama hoopis maasoojuspumpasid, samal ajal  aga kaugkütet 

arendati silmas pidades ka neid tarbijaid, mis läksid üle soojuspumpadele. See olukord tekitas 

suuri probleeme, mis väljendusid järgnevas: 

Kaugkütte arendamisel dimensioneeriti süsteem, mis ületas  tegelikku tarbimise taset, mille 

tulemusena jäi süsteem liiga madalale koormusele, oli võimatu tagada soojusele normaalne 

hind . 

Praegu (2016) on olukord veidi paranenud, sest osa soojuspumpadega kütnud tarbijaid on 

hakanud kasutama taas kaugkütet. 

Probleemiks kaugküttele aga on ikkagi veel kaugküttepiirkonnas asuvate õpilaskodude 

kütmine maasoojuspumpadega.  

http://www.viljandivald.ee/kaugkuttepiirkond/vana-voidu
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Teiseks on osa äsja ehitatud soojustorustikust täna kasutuseta, sest endine Tehnomaja (praegu 

automaja) on kütteta,  

Vana-Võidu kaugküte töötab kohaliku kütuse baasil. Kaugküttes tegutseb N.R.Energy OÜ. 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks jääb aga koordineerida piirkonnas arendustegevust nii, et 

oleks muuhulgas tagatud nõuded kaugkütte piirkonnale vastavalt Kaugkütteseadusele. 
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 2) katlamajade, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline seisund ja iseloomulikud 

näitajad (soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse kW/m; tarbimise suhe võrgu 

pikkusesse kWh/m, kaugküttevõrgu kadu %); 

 

Katlamaja 

 

 

Foto 1. Vana-Võidu katlamaja 

Katlamaja renoveerimine lõpetati 2013 aastal. Installeeritud hakkepuidu katla võimsus on 1,5 

MW ja vedelkütusekatla võimsus on 2,3 MW. .Kogu soojustootmise protsess hakkepuidul on 

üksikasjaliselt läbi mõeldud kütuse ladustamisest kuni soojusenergia võrku edastamiseni. 

Tootmisprotsess on mõeldud toimimiseks ilma igasuguse füüsilise sekkumiseta ja varustatud 

kaugjälgimis–juhtimissüsteemiga ning videovalvega mis muu hulgas kuvab ka 

põlemisprotsessi katla koldes ja hakkepuidu koguseid kütuselaos. Katelde operaatoritel tuleb 

üksnes hoolt kanda vajalike hooldustööde teostamise eest. 100% omadest vahendites 

paigaldas OÜ Avoterm (Praegu NR Energy) Vana-Võidu katlamajja vedelkütusel toimiva 

reservkatla, mis tagab soojusenergiaga varustamise ka võimaliku hakkekatla seiskumise 

puhkudel . Rekonstrueerimise tulemusel vahetati välja Vana-Võidu soojusrasside 

peatorustikud mille tulemusel langes soojusenergia kadu trassidest. Katlamaja ja 

soojustrasside rekonstrueerimine sai võimalikuks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

toetusele, kes rahastas nimetatud töid 50 % ulatuses. 
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Koormus katlamajale: Kütteperioodil 2014/2015 toodeti katlamajas soojust 1758 MWh, 

millest  hinnanguliselt puiduhakkest 1611 ja põlevkiviõlist 147 MWh. 

 

Graafik 1. katlamaja koormusgraafik 2014/2015 andmetel 

Järeldus: Kui kohaliku kütuse katla võimsus on 1,5 MW, siis reaalselt tema koormus oli vaid 

0,35 MW ja kui kogu soojus oleks temaga toodetud siis umbes 0,65 MW. Seega katla 

võimsus on suurem kui seni rakendatud. Viimase asjaolu kohta aga võib öelda seda, et osa 

tarbijaid liitusid alles jaanuaris ja veebruaris 2015, seega järgmisel aastal on olukord parem, 

sest tarbimist on rohkem, kuid katlamaja jääb ikkagi alakoormatuks. Seda iseloomustab ka 

näitaja, mille nimeks on nominaalkoormusel töötatud tundide arv aastas, mis on vaid 1074.  

Siinjuures tuleb lisada, et normaalselt saab katel töötada (ilma sisse-välja lülitamisteta, seega 

kõrgema kasuteguriga) vaid tingimustes, kus koormus oleks vähemalt 30% katla võimsusest. 

Vana-Võidus aga saab kohaliku kütuse katel sellistes tingimustes töötada vaid veidi alla 1000 

tunni aastas, ehk vaid 20% kütteperioodist, mis on liiga vähe.  

Järeldus: 

Tarbijaid on juurde vaja, et omal ajal kohaliku kütuse katlasse tehtud investeering töötaks 

paremini, st kõrgema kasuteguriga. 
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Korrigeerides tarbimised kraadpäevadega, saame nn. normaalaastale taandatud 

soojustarbimise ja siis kujuneks koormusgraafik järgmiseks: 

 

Graafik 2. katlamaja koormusgraafik kraadpäevadega korrigeeritult 2014/2015 

andmetel 
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Kaugkütte võrgud: 

 

 

Skeem 1. Kaugküttevõrkude skeem 

Punasega tähistatud torustikud on kaasaegsed. Punasega ristiga hooned on lammutatud. 

Punase ristiga kaugküttevõrk ei tööta, kuna ühiselamud on juba aastaid maasoojuspumpadega 

köetavad. Rohelise märgistusega torustik pole 2016 algul käigus, kuna tema kaudu 

varustatavat hoonet ei köeta. 

Käesoleva töö autori poolt on hinnatud plaanimaterjali alusel torustike pikkused, mille 

kohaselt on rekonstrueerimata torustikke hinnanguliselt 507 m ja uuendatud torustikke 737 m, 

millest on 2016 aasta algul kasutuseta veel 180 m. Viimane lõik saab sealse tarbija esindaja 

hinnagul töösse 2-3 aasta jooksul. 

 Tarbimistihedus on soojusvõrgul 1650/1244=1,33 MWh/(m*a). 

 Maksimaalne koormus torustiku meetrile 750/1244=0,6 kW/m 

 Soojusvõrgu kadu on 328 MWh/a ehk 18,7%. 

Sealjuures on suur osa kaost vanadest turustikest.  

Hinnanguliselt on kogu torustiku kadu 60 W/m, sealhulgas uutes torustikes 40 W/m ja 

vanadel 120 W/m. 

Kaugkütte võrku antakse soojust graafiku 95/70 oC. Graafik on kõrge väidetavalt seetõttu, et 

on tarbijaid, mis oma seisukorralt ei võimalda graafiku alandamist. 

Hädasti oleks vaja tarbijad viia sellisesse olukorda, et ka madalam graafik oleks võimalik. See 

võimaldaks esiteks alandada soojuskadusid torustikes ja teiseks oleks võimalik kasutada 

torustike renoveerimisel väiksema temperatuuritaluvusega (odavamaid) materjale.  
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Soojusvõrkude hinnangulised andmed 

 

Tabel 2. Soojusvõrkude andmed 

 

Soojussõlmed 

 

Tarbijatel on enamuses sõltuv küttesüsteemi ühendus, st et tegemist on segamistüüpi 

soojussõlmedega, vaid viimasel ajal renoveeritud-ümberehitatud hoonetes on kütte 

soojusvahetiga soojussõlmed. Soojussõlmed on soovitav kaasajastada, st kasutada kütteks 

soojusvahetit ja kaasaegset automaatikat. Selline lahendus võimaldab nii hoones kui 

soojusvõrgus paremini jälgida soojuskandja kulu ning vähendada hoonete energiatarbimist 

eriti kevadisel perioodil. 

 

  

Haru nimetus Läbimõõt Pikkus [m] Märkused

Korpusele B ja C DN 100 76

DN 80 45

DN65 7
Uus KM-st läände-

edelasse DN200 26

DN150 104

PE 90 180 Pole töös

Uus mõisa poole DN150 195

DN80 66

Sordihoonele (uus) DN 76 38

Vana DN 133 170

DN114 126

DN89 90

DN50 106

DN40 15

Kokku 1244

Sealhulgas vana 507 Kõik töös

Sealhulgas uus 737 Sellest 180 m pole töös

Kogu võrgust töötab 1064 Töös
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 3) soojustarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord ja perspektiivsed 

soojuskoormused; 

 

 

Tabel 3.  Vana-Võidu kaugküttesoojuse tarbimine aastati ja kütteperioodil 2014/2015 

 

Toome siinkohal tarbimise jaotuse tarbijagruppide kaupa seni 

  

Tarbija Haldaja 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2015

1 Vana-Võidu 1 30 30 30 30 29 35

2 Vana-Võidu 2 30,828 30,456 29,634 29,495 31,543 32,076

3 Vana-Võidu 3 KÜ Vana-Võidu 3 ja 5 119,424 109,815 118,482 111,131 115,483 116,394

4 Vana-Võidu 7 KÜ Vana-Võidu 7 74,188 69,172 79,329 68,36 64,897 64,016

5 Vana-Võidu 13 KÜ Vana-Võidu 349 252 233 207 181 179 177,45

6 Vana-Võidu 17 KÜ Vana-Võidu 17 168,96 155,26 170,91 168,36 158,06 154,75

7 Ühiselamu 1 VÜK ÜE 1 126,27 113,93 75,45 0 0 0

8 Ühiselamu 2 ja 3 VÜK ÜE 2 ja 3 0 3 0 0 0 0

9 Kooli peahoone VÜK Peahoone 362,06 324,46 475,97 485,7 475,67 471,1

10 B-korpus VÜK B-korpus 150,59 131,46 159,86 32,35 0 104,46

11 C-korpus VÜK C korpus 287,06 255,66 113,19 0 0 174,75

12 Spordihoone VÜK Spordihoone 146,15 131,88 65,45 82,32 73,26 69,86

13 Lasteaed Viiratsi Vallavalitsus 47,072 44,864 45,166 44,013 37,984 29,721

Kokku 1794,6 1632,96 1570,44 1232,73 1164,9 1429,577
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Graafik 3. Tarbimine tarbijagruppide kaupa 

Kõige suurem tarbijad on VIKK 57% ja elamud 41%, Lasteaed moodustab kogu tarbimisest 

vaid 2% 

 

Graafik 4. Tarbimise muutus aastati 

 

Vana-Võidu tarbimise muutust on mõjutanud esmajoones kaugküttepiirkonnas 

maasoojuspumpade kasutuselevõtt ja nendest 2015. aastal  loobumine (viimasest on ka 

tarbimise tõus 2014/2015). Lasteaia ja eriti spordihoone tarbimist on mõjutanud  tehtud 

energiasäästu meetmed. Lisame graafiku, kus on näha Lasteaia ja Spordihoone tarbimise 

langus. Nelja aastaga on lasteaia soojuse tarbimine vähenenud 35% ja spordihoonel lausa 49 

%.  Tähis NA tähistab, et andmed on üle viidud normaalaastale. 

 

Graafik 5. Spordihoone ja lasteaia soojustarbimise langus seoses energiasäästu 

meetmetega. 
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Edasise prognoosimise algandmeteks sobib kõige paremini kütteperioodi 2014/2015 andmed. 

Seega kraadpäevadega korrigeeritud tarbimise algseisuks võtame 1650 MWh/a. 

Kusjuures tuleb arvestada, et tarbimine väheneb lammutatud mõisahoone tiibade arvelt ja 

lisandub õppekorpuste B ja C kütmine.  

See vahe on hinnanguliselt +300 MWh/a, st mõisa tarbimine väheneb umbes 3 korda , aga B 

ja C korpuse tarbimine kasvab võrreldes 2014/2015 perioodiga, sest sel perioodil tarbisid nad 

vaid 2015 aasta teises pooles.  

Täpsemalt: Hindame 2015 aasta tarbimisi arvesse võttes, et mõisa tarbimine väheneb umbes 3 

korda (umbes sama tulemuse annab ka kraadpäevadega leitud suurus), st kui enne 

(2014/2015) normaalaasta kohta oli see 545 MWh/a ja vähenemine 385 MWh/a, siis jääb 

järele umbes 160 MW/a. B ja C korpuste hinnanguline tarbimine saab olema normaalaasta 

kohta võrreldes 2014/2015 normaalaasta tarbimisega umbes 700 MWh/a suurem. Siit siis 

Mõisahoone vähenemine 385 ja B ja C korpuse tarbimise kasv 700, saame muutuseks 700-

385=315 MWh/a  

Võimalike uute tarbijatena on võimalik kahe-kolme aasta jooksul endise Tehnomaja (nüüd 

automaja) taasliitumine. 

Hindame selle objekti võimalikuks aastaseks tarbimiseks 160 MWh/a. 

 

Foto 2. Tarbijad. Spordihoone ja taamal lasteaed 
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Foto 3. Üks õpilaskodudest, mida köetakse maasoojuspumbaga 
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Foto 4. Endine tehnomaja, mis paari-kolme aasta pärast peaks kaugküttega liituma. 

 

Lisaks uutele tarbijatele mõjutab perspektiivset tarbimist ka võimalikud energiasäästu 

meetmed. 

 

Tarbija

Normaalaastale 

üleviidud 

soojustarbimine 

MWh/a 

2014/2015 

kütteperiood

Suletud 

netopind, 

m²

Eritarve 

kWh/m
2

Eritarbe 

prognoos  

kWh/m
2

Prognoos 

MWh/a

Muutuse 

tegur

Kooli peahoone (tiibadega) 545 476 0,87

Spordihoone 81 1238 65 65 81 1,00

12 krt elamu, VV Pst 7 74 857 86 74 64 0,86

18 krt elamu, VV Pst 3 135 1099 122 108 118 0,88

18 krt elamu, VV Pst 13 205 1845 111 94 174 0,85

18 krt elamu VV Pst 17 179 2072 86 84 175 0,98

 4 krt elamu, VV Pst 2 37 272 136 106 29 0,78

 4 krt elamu,VV Pst 1 40 259 156 114 30 0,73

Lasteaed, VV Puiestee 4 34 225 153 145 33 0,95

Kokku tarbitud soojus, MWh 1330 7867 1179 0,89

Sealhulgas elamud 670 589 0,88
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Tabel 4. Olevate tarbijate tarbimise muutus seoses prognoositavate energiasäästu 

meetmetega. 

Siinkohal on käsitletud vaid neid hooneid, mille tarbimine muudel põhjustel 2014/2015 ei 

muutunud. 

Võtame edaspidiseks hinnangulise teguri 0,89 kogu piirkonna energiasäästu kohta ja lisaks 

eelpool märgitud muutused soojustarbimises saame kokkuvõtlikult. 

Tarbimine 

2014/2015 NA  

1650 MWh/a 

Energiasäästu tõttu  

10 aasta pärast 

1470 MWh/a 

Lisanduv tarbija 

(endine tehnomaja) 

160 MWh/a 

Mõisahoone 

tarbimise muutus 

-385 MWh/a 

B ja C korpuse 

tarbimise 

lisandumine*) 

700 MWh/a 

Kokku tarbimine 10 

aasta pärast 

1945 MWh/a 

Tarbimine järgmise 

10 aastase perioodi 

algul 

1965 MWh/a 

10 järgmise aasta 

keskmine  

1955 MWh/a 

 

Tabel 5. Prognoositavad tarbimise muutused järgneva 10 aasta jooksul 

 

*) Kuna B ja C korpus hakkasid kaugkütet kasutama alles 2015 aasta algul, siis nende 

kujunev aasta tarbimine perioodis 2014/2015 ei avaldunud ja siinkohal on prognoositud kogu 

2015 andmete alusel muutust aasta tarbimises 
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Skeem 2. Tarbijate asukohad 

 

Märkus: Skeemil Tehnomaja (endine) pole kasutusel ja seega seda ka ei köeta, mis tingib ka 

osa uue äsja ehitatud soojusvõrgu mittetöötamise. 
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 4) Soojuse hind ja tarbijate maksevõime 

 

 

Tabel 6 . Soojuse hind ja selle muutus 

 

Nagu tabelist näha on hind suhteliselt, stabiilne, piirhind aga on alates 2015 aasta septembrist 

alates hakanud langema. 

Tarbijate maksevõimes ei saa kahelda, kuna üle 40% on areneva Kutsehariduskeskuse tarbijad 

ja rasked ajad on möödas ka elanikele, kuna seoses osade tarbijate kasutusel olnud 

soojuspumbad on nüüd ka asendatud kaugkütte soojusega ning tarbijate vähesuse tõttu 

tekkinud surve hinnatõusule on loodetavalt möödas. 

 
 5) Soojusvarustuse arengu võimalused 

 

Kuna praeguseks on kaugküte Vana-Võidus saanud tähtsaimaks soojusega varustajaks ja 

perspektiivis võib lisanduda uusi tarbijaid, tuleb kaugkütet pidada siinkohal perspektiivikaks, 

vaatamata sellele, et katlamaja võimsus on piirkonnale praegu liiga suur. 

Kaugkütet tuleb tema jätkusuutlikkuse ja tarbimiskindluse tõstmiseks arendada: 

 Vanad soojusvõrgud vajavad uuendamist ja nende asukohad ning läbimõõdud 

optimeerida 

 Uusi tarbijaid oleks juurde vaja (alates 2015 aasta teisest poolaastast on juba C ja B 

korpus täisvõimsusega kaugküttes ja endine tehnomaja liitub kutsekooli esindaja info 

põhjal arvatavasti 2 kuni 3 aasta jooksul) 

Esimene nimetatutest on võimalik ellu viia, kuid teine sõltub kohalikest arengutest ja 2016 

aastal ei ole piirkonnas peale eelpool nimetatute uusi tarbijaid ette näha. Ainuke, aga vist ka 

teoreetiline on õpilaskodude taasliitumine kaugküttega järgmise kümne aasta jooksul. 

Kaugküttelt lokaalküttele või alternatiivseid soojusvarustussüsteeme antud asulas me ei 

vaatle, kuna seal on tõsised kogemused seoses soojuspumpade kasutamisega kutsekooli poolt 

juba olemas ja üsna tõsiselt ka analüüsitud. 

  

Hind käibemaksuta

Hinna kehtivuse 

algus Piirhind Müügihind

1.01.2015 86,57 65

1.02.2015 86,57 65

1.04.2015 86,57 65

1.07.2015 86,57 65

1.09.2015 87,09 65

1.02.2016 64,61 64,61
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 6) soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus; 

Vaatleme allpool nelja varianti 

Variant 0. Soojusvõrke ei uuendata, aga uue koormusega (tarbimine kasvab 10 järgmise aasta 

keskmisele tasemele). See variant annab võimaluse saada infot olukorrast, kui investeeringuid 

ei tehta, aga tarbimine muutub. Samuti võimaldab võrrelda Variantide 2 ja 3 atmosfääri 

saastust ja müügihinna kujunemist selle olukorraga, st kui võrke ei rekonstrueerita.  

Variant 1. Soojusvõrkude uuendamine kõik vanad võrgud korraga tänase koormusega 

Variant 2. Soojusvõrkude uuendamine kõik vanad võrgud korraga uue koormusega. 

Variant 3. Soojusvõrkude uuendamine poole ulatuses vanadest torustikest uue koormusega 

Arvutustes on arvestatud prognoositava tulukusega 6%. 

 

Arenguvariantide tulemid tabelina 

 

Tabel 7. Arenguvariantide tehnilised, keskkonna ja müügihinna näitajad 

 

Märkus: Variant 0 on  Variantidele 2 ja 3 2016 aasta olukorra algseisuks Variandile 0 näiteks 

reostus suureneb kuna kasutusele tuleb 180 m uut torustikku, mis seni polnud töös ja seega ka 

kadu suureneb. Variandile 1 on algseisuks aga aasta 2014/2015 on torustiku pikkuse ja 

tarbimise poolest. 

Kõige mõistlikumaks tuleb lugeda Varianti 0, kus tarbimine kasvab ja kõik ehitatud 

soojusvõrgud on käigus. Uue tarbija liitumisega ka hind kujuneb võrreldud variantidest kõige 

madalamaks. 

2014/2015 Variant 0 Variant 1 Variant 2 Variant 3 ühik

Soojuse müük 1650 1955 1650 1955 1955 MWh/a

Soojuse toodang 1978 2315 1867 2208 2228 MWh/a

Trassi kadu 328 360 217 253 273 MWh/a

Suhteline trassikadu 16,6% 15,6% 11,6% 11,5% 12,3%

Trassi pikkus (kasutuses olev) 1064 1244 1064 1244 1244 m

TT (tarbimistihedus) 1,55 1,57 1,55 1,57 1,57 MWh/(a*m)

Investeering 0 0 160000 160000 80000 €

Müügihind

Toetuseta 64,61 61,33 66,54 63,10 61,87 €/MWh

Toetusega 50% 64,61 61,33 64,93 61,66 61,14 €/MWh

CO2 reostus 44 52 42 49 50 t/aastas

SO2 reostus 240 280 226 267 270 kg/aastas

CO2 reostuse langus 0 -8 2 2 2 t/aastas

SO2 reostuse langus 0 -41 13 13 11 kg/aastas

Müügihind

Toetuseta 64,61 61,33 66,54 63,10 61,87 €/MWh

Toetusega 50% 64,61 61,33 64,93 61,66 61,14 €/MWh
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Variandi 1 puhul kujuneb hind kõige kõrgemaks, mis näitab, et tänaste tarbijate puhul pole 

otstarbekas kogu soojusvõrku rekonstrueerida. Teha tuleb vaid kõige hädavajalikumaid 

torustike uuendusi. 

Variandi 2 puhul, kui on uus tarbija liitunud ja võrgud kõik käigus, pole samuti otstarbekas 

kogu soojusvõrku rekonstrueerida, sest hind võrreldes samas olukorras tarbijatega (variant 0) 

hind kasvab. Teha tuleb vaid kõige hädavajalikumaid torustike uuendusi. 

Variandi 3 puhul, kui on uus tarbija liitunud ja võrgud kõik käigus pole ka poole 

soojustorustiku rekonstrueerimine hinna tõusu tõttu mõistlik. Teha tuleb vaid kõige 

hädavajalikumaid torustike uuendusi. 

Järeldus variantidest: Kõige pealt tuleks oodata, kuni kogu võrk saab töösse, st liitub endine 

tehnomaja (nüüd automaja) ja siis on mõistlik järk-järgult hakata vastavalt vajadusele 

torustikke uuendama. Seni tuleks remontida vaid hädavajalikke lõike, milles esineb lekkeid, 

või kus on muid probleeme.   

Tulem on täiesti ootuspärane olukorras, kus on kasutusel põhiliselt taastuv kütus, kus kütuse  

osatähtsus hinnas on väike (umbes 1/3) ja välisvõrkude valdaja on ka soojuse tootja, siis sel 

juhul säästab ettevõtja vaid muutuvkulude pealt, st praktiliselt vaid kütust, kui vähendab 

trassikadu. See aga ei tähenda, et ei peaks välisvõrke korda tegema, aga seda tuleb teha nii, et 

soojuse hind oleks kontrolli all, st tuleb rekonstrueerida lõiguti alates kõige vanematest ja 

kõige probleemsematest lõikudest.   
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 7) Soovituslik tegevuskava. 

 Arendada kaugküttepiirkonnas edasi kaugkütet 

o Toetada igati võimalike uute tarbijate liitumist kaugküttevõrguga. (Katlamaja 

võimsus on praeguse tarbimise puhul liiga suur – seega iga uus tarbija on 

teretulnud, et kaugküte oleks elujõulisem ja kaugküttesoojuse hind oleks 

võimalikult madal.) 

o Liita õpilaskodud tagasi kaugküttesse 

o Torustike rekonstrueerimine on vajalik. (Tuleb pidada õigeks, et enne ei 

alustataks torude rekonstrueerimist kui uued kliendid on lisandunud ja kasutult 

seisvad uued võrgud kasutusele võetud, et vähendada asjatut soojuse hinna 

tõusu.) 

o Kaugküttevõrkude rekonstrueerimisel optimeerida nii torustike läbimõõt, kui 

ka pikkus vältides võimalikult palju paralleelseid harusid. 

 Omavalitsusel jälgida piirkonnas kaugkütteseadusest kinni pidamist, mitte lubada 

uuendada asenduslahendusi vaid soovitada liituda kaugküttega 

 Vajalik oleks organiseerida tarbijate koolitusi energiavarustuse ja -säästu teemadel, et 

tehtaks edaspidi mõistlikke otsuseid. 

 Et energiasäästu tegevused oleksid tarbijate juures mõistlikud, tuleks vallal 

organiseerida kortermajadele energiasäästlikuma tarbimise saavutamiseks SA KredEx 

poolt pakutavate toetuste tutvustamist kortermajade terviklikuks korrastamiseks.  

 

 


