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Kokkuvõte 
Viiratsi aleviku kaugküttevõrk on kompaktne ja täiesti korralikus töökorras, katlamaja on 

kaasaegsete katelde ja seadmetega, kuid töötab maagaasil. Mitmeid soojust tarbivaid hooneid 

on uuendatud ja soojustatud, kuid suur osa on uuendamata ja automaatseid soojussõlmi on 

vähe, siis soojuse tarbimine lähiajal ilmselt väheneb mõnevõrra. Arvestades võrgu 

kompaktsust ja kaugküttesüsteemi seisukorda on selle edasine arendamine mõistlik lahendus. 

Analüüs näitab, et kui aga viia baaskoormus üle kohalikule kütusele, on võimalik alandada 

soojuse hinda. 

Samuti on arvestatud, et kaugküttevõrgus on võimalik kadu vähendada ja varustuskindlust 

tõsta torustiku mõnede lõikude uuendamise teel.    

Seoses eelnevaga on kava koostaja seisukohal, et parim arengustsenaarium oleks katlamaja 

viia samas asukohas kaasaegsena üle puiduhakkele. Samuti oleks vajalik uute tarbijate 

liitumine ja soojustorustiku järk-järguline uuendamine ning nende pikkuse optimeerimine.  

Toome siinkohal kaugkütte põhinäitajad enne (andmete aluseks on 2014 kuni 2015 aasta 

keskmised andmed, mis on üle viidud normaalaasta tingimustele) ja pärast uuenduste 

elluviimist (allpool analüüsitud variant 1 ja 2) 
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Tabel 1. Kaugkütte põhinäitajad enne ja pärast uuendamist  

 

 

Hinna arvutamisel on arvestatud Konkurentsiameti metoodikaga. 

Järeldus: Kokkuvõtteks saab konsultant soovitada uue kohalikul kütusel töötava katlamaja 

rajamist (varianti 1) kaasates investeeringutoetust. Võrgu uuendamine täismahus (Variandi 2) 

toetuseta tõstaks soojuse hinda märgatavalt ja seepärast pole otstarbekas. Toetuse kaasamisel 

on mõistlik soojustorustikku uuendada , kuid siis tuleb seda teha väiksemas mahus 

(kriitilisemad lõigud), et hind oluliselt ei tõuseks. 

  

Enne uuendamist 

2014…2015 NA

 Pärast katlamaja 

rekonstrueerimist 

Baas-stsenaarium. 

(Variant 1)

Pärast katlamaja 

ja võrgu  

uuendamist 

(Variant 2)

Ühik

Tarbimine 4 697 4500 4500 MWh/a

Võrgu soojuskadu 954 954 666 MWh/a

Suhteline soojuskadu 17% 17% 13%

Tootmine 5 651 5 454 5 166 MWh/a

Maagaasi hind 34 40 40 €/MWh

Hakkepuidu hind 14 14 €/MWh

Kütuse kulu 5 980 6 338 5 845 MWh/a

s.h. maagaas 5980 954 747 MWh/a

s.h. hakkepuit 0 5 383 5 098 MWh/a

Kohaliku kütuse 

osatähtsus toodangus
0% 84% 85%

Tarbimimistihedus 2,47 2,37 2,37 MWh/(m*a)

Investeering 0 450 000 870 000 €

CO2 saaste 1 196 191 149 tCO2 /a

SO2 saaste 0 2 103 1 992 kgSO2 /a

CO2 saaste langus 1 005 1 047 tCO2 /a

Soojuse müügihind €/MWh

Toetuseta 60,24 (Piirhind) 57 64 €/MWh

Toetusega 50% 60,24 (Piirhind) 52 55 €/MWh
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Piirkonna iseloomustus  
 

Viiratsi 

Viiratsi, alevik Viljandimaal Viljandi vallas, paikneb Viljandist idas Viljandi ürgoru 

kagupervel, ulatub edelas Viljandi järveni; 1332 elanikku (2011; 1373 el, 2000). 

Viiratsi on elanike arvult Viljandimaa 4. ja Viljandi valla suurim asula ja asendilt käsitletav ka 

Viljandi eeslinnana. Viljandi–Tartu maanteelt hargnevad seal teed läbi Holstre ja Mustla 

Pikasilda ning Verilaske kaudu VäIustesse. 

Haridus, kultuur ja tervishoid 

Viiratsis on algkool (2002/03. õa 100, 2009/10. õa 82 õpilast), lasteaed, rahvamaja, 

raamatukogu, postkontor, perearstikeskus, päevakeskus, 2 hoolekandekeskust (üks tegutseb 

1936 asutatud lastekodu hoones) ja sotsiaalmajad. 

Ajalugu 

Teateid aastast 1481 (Vyrrites), mõis (Wieratz) eraldati Viljandi mõisast 1634 Poola võimu 

ajal, 1789–1940 oli Viiratsi Viljandile alluv linnamõis. 

Oli 1866–1934 ja 1992–2013 Viiratsi valla ning 1945–92 Uusna (aastast 1977 Viiratsi) 

külanõukogu halduskeskus. 

Väljavõtteid Viiratsi aleviku arengukavast 2015-2022 (projekt): 

Viiratsi alevik asub looduslikult kaunis asukohas,  kiiresti areneva keskkonnaga, uueneva 

välisilmega, ettevõtlus- ja kultuurisõbralik, haritust ja tervislikke eluviise propageeriv, 

areneva kolmanda sektoriga tiheasustus Viljandi vallas. 

Arengukriteeriumid 

Keskkonnaohutus ja loodussõbralikkus 

Turvaline ja tervislik keskkond 

Inim-  ja eriti laste- ja noorsoosõbralik piirkond 

Aleviku välisilme areng (Viiratsi kauniks) 

Hariduse, kultuuri, tervisespordi (kergliiklusteed, terviserajad, spordihall) areng 

Ettevõtluse areng 

Kolmanda sektori areng 

Probleemid 

Laste ja noorte tegevusvõimaluste vähene areng 

Kaugküttevõrgu renoveerimisvajadus ja soodsama alternatiivse kütteliigi 

kasutuselevõtu vajadus 
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Viiratsi alevikus on kehtestatud kaugkütte piirkond, vt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/406062015005 

Kaugküttesüsteemi areng 

Renoveerida kaugkütte soojustorustikud 

Leida gaasile (-katlamajale) alternatiivne, soodsam kütteliik (-viis). 

Miljööväärtuslike piirkondade ja hoonete  renoveerimine ja hooldus  

Viiratsi rahvamaja ja ümbruse renoveerimine 

Infrastruktuuri areng 

Visioon 

Keskkonna- ja loodushoidlik, hästivarustatud tehnosüsteemide ja infrastruktuuriga, haridus-, 

kultuuri-, ettevõtluse-, tervise-, vanade- ja noortesõbralik turvalise elukeskkonnaga kaunis 

tiheasustusala. 

Kaugkütte rajatiste omanikuks ja kaugkütteteenuse pakkujaks on Adven Eesti AS.  

Kaugküttepiirkonnas olulisi muudatusi - sotsiaalmajanduse, elamumajanduse, ettevõtluse 

arenguid ette pole näha, vaid staadioni korrastamise puhul on ette näha sinna rajatava hoone 

kaugküttesse lülitumine. Omavalitsusel on koordineeriv roll kaugkütte arengus, muuhulgas on 

kehtestatud kaugkütte piirkond. 

  

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/406062015005
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Katlamajade, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline 

seisund ja iseloomulikud näitajad  

Katlamaja 

 

Foto 1. Vaade katlamajale 

 

Katlamaja töötab allpool märgitud komplekssuses alates 2004. aastast maagaasil. 

Katlamajas on kaks katelt: Viessmann Vitoplex200 SX2, võimsusega 1,1 MW ja Viessmann 

Vitoplex100  SX1, võimsusega 1,75 MW. 

Katlad töötavad keskmise kasuteguriga 94,9%. 

Gaasi kulu mõõdetakse, samuti väljastatavat soojuse hulka. 

Vee ettevalmistuseks on veepehmendusseade Eurowater SM 22. 

Võrgupump: Paaris Kolmeks AT-1081/2N dn147 PN10 5,5kW jõudlusega 62 m3/h. 

Lisavee pump: Grundfos CR 2-30 

Soojusmõõtur: Kamstrup Ultraflow DN100 

Katlamaja asukoht on tiheasustuse alal ja ehitisregistri järgi on kavandatav kasutamise 

lõpetamise aeg 01.10.2023, seega tuleb kaaluda uut asukohta alates aastast 2023, juhul kui 

seda tähtaega ei pikendata. Vallavalitsuse sõnul on see tähtaeg Ehitisregistris viga. Mõistlik 

on jätkata katlamaja kasutamisega samas asukohas. Üleminekul kohalikule kütusele tuleb, 
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seoses katlamaja asukohaga asula keskel, pöörata tähelepanu  keskkonna aspektidele, 

sealhulgas atmosfääri saaste (tolm, müra, peenosakesed) miinimumini viimisele ning 

kütuseveokite liikluskorraldusele, et võimalikult vähe häirida asula elu-olu.  

Katlamaja koormusgraafik 2014 ja 2015 aasta keskmine normaalaastale taandatud andmetel. 

 

 

Graafik 1. Katlamaja koormusgraafik enne renoveerimisi 
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Foto 2. Katlamaja vaade teiselt poolt. Siia saab rajada kohaliku kütuse katlamaja. 

Kaugküttevõrk 

 

Viiratsi alevikus on kokku 1,9 km kahetorulisi soojusvõrku, sealhulgas 0,7 km eelisoleeritud 

(umbes 37%) ja 1,2 km muid maa-aluseid torustikku. 

Läbimõõtude järgi on jaotus järgmine: 

 

Tabel 2. Soojustorustiku andmed 

Süsteemi kasutegurid 

 

Graafik 2. Katlamaja, võrgu ja süsteemi kogukasutegur kuude lõikes. 

Arvestades soojuse tootmise kõrget kasutegurit (ligi 95%) ja mõõdukat soojuse kadu võrgus 

(17%) on kogu süsteemi kasutegur kokku 79%. Et veelgi parandada süsteemi kasutegurit on 

vajalik vanemaid torustikke kaasajastada ning võrgu skeemi optimeerida. Esmalt on plaanis 

alates kaevust üle Sakala tänava viia torustik vaid ühest kohast ja siis hargneda elamutele ja 

kaubanduskeskusele. Käesolevas töös analüüsitakse allpool Lastekodu 6 tarbijale torustiku 

Läbimõõt Pikkus S  e  a  l  h  u  l  g  a  s

DN [mm] L [m] Eelisoleeritud Muu maaalune

32 75,0 75,0 0,0

40 108,0 94,0 14,0

50 427,0 215,0 212,0

65 1,5 1,5 0,0

70 29,5 0,0 29,5

80 559,3 240,0 319,3

100 744,3 122,8 621,5

150 53,9 53,9 0,0
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lühendamist. Samuti kaalutakse Ridaelamu Viiratsi pst 2 kaugküttest lahti-ühendamise 

otstarbekust, kuna tarbijatel on oma küttekolded, mistõttu kaugküttesoojust tarbitakse 

minimaalselt.  

Kaugkütte praegune (2014 ja 2015 keskmistel andmetel normaalaastale üle viiduna) olukord 

näitarvude põhjal: 

 

Tabel 3. Kaugkütte tehnilised näitajad enne renoveerimisi 

 

Soojussõlmed 

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

soojussõlmedega, vaid neljal tarbijal on kütte soojusvahetiga soojussõlmed, 13 tarbijale 

valmistatakse kaugküttega sooja vett. Soojussõlmed oleks soovitav kaasajastada, st kasutada 

ka kütteks soojusvahetit ja kaasaegset automaatikat. Selline lahendus võimaldab nii hoones 

kui soojusvõrgus paremini jälgida soojuskandja kulu ning vähendada hoonete energiatarbimist 

eriti kevadisel perioodil. 

 

Foto 3. Näide soojusvahetita soojussõlmest ehk nn. sõltuvast ühendusest Lastekodu 6 

Soojuse tarbimine 4 697 MWh/a

s.h. Soe vesi 879 MWh/a

Võrgu soojuskadu 954 MWh/a

Tootmine 5 651 MWh/a

Kütuse kulu 5 996 MWh/a

Välisvõrgu pikkus 1 900 m

Tarbimistihedus 2,47 MWh/m

Soojustorustiku maksimaalne koormus 0,95 kW/m

Suhteline soojuskadu 17%



   

11 

 

Soojustarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord ja 

perspektiivsed soojuskoormused 

Hetke olukord 

Piirkonnas on 26 soojustarbijat, sealhulgas 16 elamut. 

 

Tabel 4. Viiratsi tarbijate soojuse kulu  aastate lõikes 

 

Märkus: Kahel tarbijal (vallamaja ja töökoda) on erinevatel põhjustel tarbimine vähenenud, 

mida saab lugeda tabelist, ühel tarbijal (sotsiaalmaja) on tarbimine tõusnud, kuna 2012 

osaliselt ei tarbinud. Viiratsi pst 2 on tarbimine 2 korda langenud, kuna on tegemist 

ridaelamuga, siis ilmselt on neil endil kütteseadmed ja üha vähem on hakatud kaugkütet 

2012 2013 2014 2015 Märkused
2015 üleviiduna 

normaalaastale

Lastekodu tn 2 22,2 20,35 20,58 19,03 23

Nooruse tn 1 51,97 45,85 46,49 44,63 54

Ehitajate tn 1 266,68 255,75 243,66 227,77 263

Ehitajate tn 3 319,34 292,23 313,84 285,98 329

Ehitajate tn 5 312,81 294,22 286 254,98 309

Ehitajate tn 7 482,04 456,31 415,2 394,76 448

Sakala tn 5 68,81 65,42 61,73 58,91 71

Sakala tn 6 132,92 121,35 122,35 117,44 137

Sakala tn 7 72,39 67,26 66,75 59,86 72

Sakala tn 8 133,62 129,68 131,81 121,88 144

Sakala tn 10 121,07 112,74 119,45 112,49 130

Sakala tn 12 110,45 96,45 98,88 91,47 111

Sõpruse tn 10 389,72 375,18 361,62 345,85 397

Sõpruse tn 12 203,73 179,66 170,52 171,3 207

Sõpruse tn 20 305,04 276,96 274,62 265,86 308

Sakala tn 1/vallamaja 192,63 137,03 71,84 50,24

 tarbimine 

minimaalne, kuna 

hoone tühi. 61

Sakala tn 3/klubi 111,64 104,39 99,78 100,42 122

Nooruse tn 3/lasteaed 219,41 206,1 216,67 198,7 229

Sõpruse tn 22 288,63 259,24 255,93 230,05 272

Tehnika tn 3/sotsiaalmaja 90,9 143,7 157,25 153,19

2012 juuni- sept. ei 

tarbinud 174

Sakala tn 4/kaubanduskeskus333,96 322,1 298,58 300,49 357

Sakala tn 3A/töökoda 58,52 65,17 0,32 0

leping lõpetatud 

31.01.2014 0

Viiratsi pst. 2 60,24 43,36 40,2 32,26 39

Sakala tn 3B 130,24 117,68 103,01 98,64 114

Puiestee tn 3 6,51 0,37 2,08 3,95 5

Lastekodu tn 6 319,42 308,28 314,63 330,3 368

KOKKU kõik tarbijad 4804,9 4496,8 4293,8 4070,45 4744

Elamud 3319,46 3071,66 3009,05 2815 3292

Äritarbijad 6,51 0,37 2,08 4 5

Avalikud hooned 1478,92 1424,8 1282,66 1251 1447
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kasutama, kusjuures reeglina nad alates maist oktoobrini pole kasutanud. Ilmselt on kaugküte 

kasutusel kui lisaküte ja tekib kahtlus, kas sel otstarbel on mõistlik soojustorustikku temani 

hooldada ja uuendada või üldse käigus hoida. 

 

Toome ka jaotuse erinevate tarbijagruppide vahel graafikuna, kusjuures andmed on üle viidud 

normaalaasta tingimustele. 

 

Graafik 3. Soojustarbimine tarbijagruppide lõikes 

 

Seega on põhitarbijad elamud 69% ja avalikud hooned 31%. 
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Foto 4. Sõpruse 12 elamu on soojustatud

 

Foto 5. Sõpruse 10 elamu on soojustamata, kuid korteriühistu esindaja sõnul 

valmistustakse seal kompleksseks renoveerimiseks. Soojustatakse piirded, ehitatakse 

kaasaegne ruumide kaupa automaatselt reguleeritav küttesüsteem jne. 
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Foto 6. Endine vallamaja, mis 2016 on vaid nii palju küttes, et maja ei külmuks, kui 

võetakse hoone uuesti kasutusele muul eesmärgil, hakkab see hoone rohkem soojust 

tarbima 
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Toome siinkohal soojustarbimise muutuse ajas (graafikul NA tähistab normaalaastat ja sv 

tähistab sooja vett) 

 

Graafik 4. Soojustarbimise muutus ajas aastatel 2012 kuni 2015 

 

Graafikult 4 on näha, et on vähenenud kütte tarbimine, aga kasvanud sooja vee tarbimine, 

Kogu soojuse tarbimine aga on ikkagi vähenenud. 

Arvestades tarbimise muutusega, näeme, et 10 aasta pärast peaks tarbimine olema 

(samasuguse tendentsi jätkudes) palju väiksem. 

Siinkohal peab aga märkima, et järeldus on enneaegne, sest kaks tarbijat mõjutasid oluliselt 

seda trendijoont. Kui arvestada, et vallamaja on praegu tühi ja seal on vaid nn valveküte, mis 

on ligi neli korda väiksem, kui tarbimine 2012 aastal, siis avaldab see olulist mõju tarbimise 

vähenemisele. Samuti on lõpetatud soojuse andmine 2014 aastal Sakala 3A töökojale, mis 

samuti moonutab tegelikku tarbimise trendi. Samuti on kaks korda tarbimine vähenenud 

ridaelamus Viiratsi pst 2. 

Et tuleviku tarbimist objektiivsemalt prognoosida, võtame aluseks kahe viimase aasta (2014… 

2015) tarbimise andmed, kuna seal lahkujate ja vähem tarbivate tarbijate mõju on väike, ja 

korrigeerime tulemuse normaalaastale. 

Kahe viimase aasta keskmise kraadpäevadega korrigeeritud tarbimisele lisame vallamaja 

prognoositava lisatarbimise ja võimalike uute tarbijate tarbimise ning lahutame tarbijate 

energiasäästu tegevuste tulemusena prognoositava säästu. 
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Toome siinkohal keskmise normaalaasta tarbimise tabelina ja ka graafikuna. 

 

Tabel 5. Soojustarbimised, üleviiduna nn. normaalaastale 

 

 

Graafik 5. Soojuse tarbimise seos kraadpäevadega 

 

Kuna viimase kahe aasta jooksul on juba vallamaja olnud n.ö. valveküttes, lõpetatud 

lepinguga töökoda on kirjas vaid ühe kuuga ja Viiratsi pst 2 ridaelamu on vähenenud 30 kuni 

40 MWh-ni, siis võtame tänase kraadpäevadega korrigeeritud tarbimiseks kahe viimase aasta 

keskmise 4697, ümmarguselt 4700 MWh/a 

Kuna vallamaja täna kasutab kütet vaid hoones positiivse temperatuuri hoidmiseks, siis 

vastavalt enne tarbitud soojushulgale saame 10 aasta jooksul prognoosida tema uuesti 

kasutuselevõttu uue otstarbega ja prognoosime lisatarbimist umbes 100 MWh/a.   

2012 2013 2014 2015

Nelja aasta 

keskmine

Kahe viimase 

aasta keskmine Ühik

Kokku soojuse tarbimine 4804,89 4496,83 4293,79 4070,45 4416 4182 MWh/a

s.h. Soe vesi 820,64 837,68 897,2 861,04 854 879 MWh/a

s.h. Küte 3984,25 3659,15 3396,59 3209,41 3562 3303 MWh/a

Normaalaasta soojuse tarbimine 4765,4 4846,88 4650,31 4744,44 4752 4697 MWh/a

Konkreetse aasta kraadpäevad 4338 3920 3887 3550 3924 3718 kraadpäev

Normaalaasta kraadpäevad 4295 4295 4295 4295 4295 4295 kraadpäev
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Võimaliku uue tarbijana saame arvestada ka: Tehnika tn 1, Haiglavälise arstiabi osutamise 

hoone (perearstikeskus, polikliinik, ambulatoorium), esmane kasutus 2001, EHR-i järgi on 

hoonesoojusvarustuseks kaugküte – seega omab ta ka vesikeskkütet. Suletud netopind 294,7 

m2. Hindame vajalikuks võimsuseks küttele kuni 22 kW ja aastaseks soojustarbeks küttele 

kuni 56 MWh/a. 

Staadioni abihoone, kui uus tarbija 

Selle kohta on koostatud detailplaneering ning Adven Eesti AS on andnud ka tingimused 

(Tingimused nr 2014-08/01L) detailplaneeringu koostamiseks. Tähelepanu oleks vaja pöörata 

seejuures kahele aspektile: 

1. Lubatud tarbimisvõimsus 170 kW on tõenäoselt ülehinnatud. Uutele tarbijatele 

rakendatakse alates 2013. kehtivaid hoonete energiatarbimise maksimumnõudeid, mis 

tähendab, et uued hooned ehitatakse tunduvalt energiatõhusamad kui senised. 

Arvestades staadionihoone iseärasusena pesemisvõimalusi, siis ilmselt võib selles olla 

keskmisest kõrgem sooja vee tarbimine, mis sobiks hästi suvel töötava 

kaugküttesüsteemiga. 

2. Skeemil toodud liitumiskoht on praeguse Lastekodu 6 ühendustorustikul 

(olemasolevast pumbamajast põhja pool), mis tähendab, et selle ühenduse tegemise 

võimalus on seotud ka Lastekodu 6 ühendustorustikuga, st allpool toodud antud 

torustiku rekonstrueerimine tuleb lahendada koos eelmainitud detailplaneeringu 

tulevikuga, st millises ajalises perspektiivis ikka see lisakoormus võib reaalselt 

võimalik olla.  

 

Väljavõte detailplaneeringu tekstist: 

„9.7.2 Krundi soojavarustus 

Viiratsi valla üldplaneeringuga on kogu Viiratsi alevik määratud kaugküttepiirkonnaks. 

Kaugküttepiirkonnas lokaalsete katlamajade rajamist ei võimaldata. 

Krundi hoone kütmine on vastavuses algatamisel esitatud lähteseisukohtadega planeeritud 

vastavuses ADVEN Eesti AS 22.08.2014 tehnilistele tingimustele nr 2014-08/01L 

kaugküttesüsteemiga liitumise baasil. Liitumispunkt on planeeritud Lastekodu tänava maa-

alale. 

Tehnilised tingimused vt. lisa 9. 

Lisavõimalusena on hoone soojavarustus planeeritud maakütte ja õhkkütte baasil 

soojuspumpadega.“ 

Soojusmajanduse arengukava koostajate märkus: Vastavalt Kaugkütteseadusele on 

kaugküttepiirkonnas lisaks kaugküttele lubatud kasutada ainult kütusevabasid taastuvaid 

soojusallikaid. Lubatud on ainult need soojuspumbad mis kasutavad hoonest 

väljaventileeritavat soojust, mitte õhk-vesi ega muid pumpasid. Samal ajal aga iga 

alternatiivne soojusallikas kaugküttepiirkonnas „murendab“  kaugkütte alustalasid piirkonnas, 

sest tõstab kaugküttesoojuse hinda. 
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Hooldekodu Mõnnaste tee 2, kui soojustarbija, mis asub väljaspool kaugküttepiirkonda. 

Vaatleme tema ühendamise otstarbekust kaugküttega.  

Hoone on lokaalküttes, milles on vedelkütuse katel. Vedelkütust kulub aastas keskmiselt 24 

tonni. Suvekuude tarbimine on umbes 0,5 tonni kuus, kui on reeglina vaid sooja vee 

valmistamise koormus. Elektri kulu hoones viimastel aastatel 45 kuni 47 MWh/a. 

Hinnates kütuse kulust vajalik aastane soojustarbimine, saame olenevalt katla kasutegurist, 

mis pole teada, soojustarbimise 190 kuni 220 MWh/a. 

Vajalik kaugkütte torustiku pikkus olenevalt selle paigutusest on 235 kuni 260 m. 

Seega hindame võimaliku soojustorustiku tarbimistiheduseks 0,73 kuni 0,94 MWh/(a*m). 

Arvestades seda, et piirkonda pole lisaks mainitud objektile uusi tarbijaid ette näha, saame 

teha järelduse, et nii väikese tarbimise ja võrgu pikkuse suhte tõttu pole otstarbekas Mõnnaste 

tee 2 hoonet ühendada kaugküttevõrguga. Seega peab tarbija jätkama oma katlamaja 

kasutamist kuni uute hoonete rajamiseni kaugküttevõrgu ja hooldekodu vahelisele alale. 

 

Võimalik kaugküttest lahti ühendamine 

Viiratsi pst 2 ridaelamu kahe viimase aasta tarbimine korrigeerituna kraadpäevadega on 42 

MWh/a. Võimalik on lahti ühendada ridaelamu Viiratsi pst 2, kus tarbimine on vähenenud 

(2012 aastal 60 MWh/a ja 2015 aastal 32 MWh/a) ja soojusmõõturgi puudub. Kõigil viiel 

korteril olevat oma soojusallikas. Ilmselt ei ole mõistlik kulutada nimetatud soojustorustiku 

hooldusele ja remondile kui seda reaalselt üha vähem kasutatakse ja tuleks kaaluda selle 

tarbija soojusega varustamise lõpetamist. 

 

Energiasääst 

Võimalikust energiasäästust tarbijate juures prognoositav tarbimise vähenemine on võimalik 

saada, kui vaatame nende tänast keskmist tarbimist ja hindame mitmes majas võidakse 10 

aasta jooksul teha kompleksne uuendamine ja milline võiks olla mittekomplekssete meetmete  

tulem. 

Selleks vaatame elamute tarbimisi suletud netopinna ruutmeetritele. Saame keskmiseks 0,13 

MWh/m2. Hindame, et kõigis majades, mis ületavad täna keskmist, on võimalik 10 aasta 

jooksul saada sama tulemus mis täna keskmisena (sääst nendel 8%) ja kusjuures ühes 

(Sõpruse 10) on võimalik saavutada naabermaja, mis on samasugune, tänane soojuse 

eritarbimine kütteks  0,09 MWh/m2. Siit saame keskmise säästu elamutele 10% kümne 

aastaga. Seejuures on prognoositud kui palju keskmiselt säästu võiks tulla. See aga sõltub 

kahest tegurist: Esiteks sellest kui palju on võimalik (täis-)renoveerimisega säästu saavutada 

(ilmselt tulem võiks olla 50 kuni 90 kWh/(m2*a), kuid kui palju maju seda teeb, on samuti 

tähtis ja ilmselgelt on Kredexi toetuste kasutamine vähenenud. Viimast arvestades ongi 

prognoositud selline sääst nagu on kirjas. Juhul kui sääst osutub eeldatust suuremaks, on 

käesolevas töös tehtud ka tundlikkuse analüüs juhuks kui prognoositud soojustarbimine 

väheneb 80%-ni.  Kui võtta võimalikuks säästuks äri ja avalikele hoonetele 5% kümne 

aastaga, saame keskmisena säästu 9% kümne aastaga. 
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Seega kui tarbijaid ei lisandu ja ei lahku, on prognoositavate energiasäästumeetmete 

rakendamisel kümne aasta pärast tarbimine 0,91*4700= 4277MWh/a ehk veidi vähem kui 

reaalselt aastal 2014, mil tarbimine oli 4294 MWh/a 

Tänane tase üle viiduna normaalaastale on 4700 MWh/a. 

Võimalikud juurde tulijad senine Vallamaja ja Tehnika 1: 100+56=156 MWh/a 

Võimalik vähenemine seoses energiasäästuga 9%, ehk 4700*0,09=423 MWh/a 

Võimalik vähenemine kui lahkub Viiratsi pst 2: 42 MWh/a. 

Seega saame prognoosida, et juba lähiaastatel võib tarbimine olla piires.  

4700-423-42≈4250 kuni 4700+156 ≈4850 MWh/a. Kümne aasta perspektiivis võib tarbimine 

olla ilmselt pigem madalam kui kõrgem, sest normaalaastana kasutatakse 30-aastast perioodi 

(1975-2004), kuid viimased aastad on kõik sellest märgatavalt soojemad ning kõik tarbijad 

üritavad soojust säästa. Seetõttu kasutame töös baasstsenaariumina tarbimise mahtu 4500 

MWh ja miinimumvariandina 3600 MWh. Täiendavalt on välja toodud ka hinnang juhul kui 

alevikku ehitatakse uusi elamuid või sotsiaalobjekte ja tarbimine kasvaks 5000 MWh-ni. 
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Esitame prognoositava tarbimise  info tabelina 

   

Tarbimine praegu 4700 MWh/a 

Senise vallamaja 

prognoositav lisatarbimine 

 

100 

 

MWh/a 

Tehnika 1 prognoositav 

tarbimine 

 

56 

 

MWh/a 

Tarbimise muutus Viiratsi 

pst 2 lahkumisel 

 

-42 

 

MWh/a 

Võimalik tarbimise muutus 

energiasäästust 10 aasta 

jooksul 

 

 

-423 

 

 

MWh/a 

Lisaks eelnevale, et olemas 

kehtestatud kaugkütte 

piirkonnas detailplaneering 

staadioni hoonele, mille 

võimalik tarbimisvõimsus on 

tingimustes lubatud 170 kW 

  

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

MWh/a 

Võimalik tarbimise 

maksimum 

 

≈4850 

 

MWh/a 

Võimalik tarbimise 

miinimum 

 

≈4250 

 

MWh/a 

Hinnatud keskmine 

tarbimine järgmise 10 aasta 

jooksul Baastsenaarium 

 

 

4500 

 

 

MWh/a 

Hinnatud keskmine 

tarbimine järgmise 10 aasta 

jooksul 

Miinimumstsenaarium 

 

 

 

0,8x4500=3600 

 

 

 

MWh/a 

Hinnatud keskmine 

tarbimine järgmise 10 aasta 

jooksul 

Maksimumstsenaarium 

 

 

 

5000 

 

 

 

MWh/a 

Tabel 6. Prognoositav soojuse tarbimine järgneva 10 aasta jooksul 

  



   

21 

 

Soojuse hind ja tarbijate maksevõime  

2015.a jooksul langes seni kõrgel püsinud maagaasi hind järsult, seetõttu ei müünud Adven 

soojust kogu aeg piirhinnaga vaid langetas soojuse müügihinda (vt roheline punktiirjoon 

Graafikul 6) vastavalt gaasi hinna langusele. Soojuse piirhind (alates 1.02.2016) on 60,24 

€/MWh ilma käibemaksuta, müügihind jaanuaris 2016 oli 58,43 €/MWh.  

Lisame ka graafiku selle kohta, kuidas on piirhind ja müügihind seni muutunud 

 

Graafik 6. Soojuse hinna muutus 2013 kuni 2016 

 

Maksevõimega pole piirkonnas väidetavalt probleeme. Kava koostajate hinnangul on soojuse 

hind hetkel selline, mis ei tekita maksevõimetust kui soojuse kasutajale on tagatud sissetulek 

kas pensioni või regulaarse sissetulekuga. Juhul kui gaasi hind ja seoses sellega soojuse hind 

kasvab, on raskuste teke võimalik. Seega tuleks soojuse hinna stabiliseerimiseks ja hinna 

alandamiseks plaanida  kohaliku kütuse katlamaja rajamist. 
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Soojusvarustuse arenguvõimalused 
 

 Katlamaja üleviimine kohalikule kütusele 

 Üksikute uute tarbijate liitumine kaugküttega 

 Mõne väikese ja vanema torustikuga (võrgu madal tarbimistihedus) tarbija eraldamine 

kaugküttest. 

 Suure hulga tarbijate energiasäästu tegevusest tulenev tarbimise langus võib olla 

põhjustada hinnatõusu 

 Kaugküttevõrgu uuendamine alandamaks soojuskadu. 

 Vaatleme ka võimalust, kui sooja vett suvel ei anta, kuid see toob suure tõenäosusega 

kaasa selle, et tarbijad paigaldavad elektriga sooja vee boilerid ja et mitte kahte 

süsteemi töös hoida hakkavad nad ka talvel elektrilist sooja vee valmistamist 

kasutama. Siinkohal siis on võimalik kaks varianti: 

o Suvel ei anta sooja vett, millega kaob ära ka suvine võrgu soojuskadu 

o Kogu aasta ei anta sooja vett kaugküttest, ka sellise variandi puhul puudub 

suvine võrgu soojuskadu  

Üksikasjalikumalt on vajalik käsitleda mõju soojuse hinnale järgmisi asjaolusid arvestades: 

 Võimalikud uued tarbijad:  

o Tehnika 1, Haiglavälise arstiabi osutamise hoone (perearstikeskus, polikliinik, 

ambulatoorium), esmane kasutus 2001, EHR-i järgi on 

hoonesoojusvarustuseks kaugküte – seega omab ta ka vesikeskkütet. Suletud 

netopind 294,7 m2. Hindame vajalikuks võimsuseks küttele kuni 22 kW ja 

aastaseks soojustarbeks küttele kuni 56 MWh/a 

o Staadionihoone puhul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: Tehnilistes 

tingimustes detailplaneeringu koostamiseks on lubatud tarbimisvõimsus 170 

kW on tõenäoselt ülehinnatud. Uutele tarbijatele rakendatakse alates 2013. 

kehtivaid hoonete energiatarbimise maksimumnõudeid, mis tähendab, et uued 

hooned ehitatakse tunduvalt energiatõhusamad kui senised. Arvestades 

staadionihoone iseärasusena pesemisvõimalusi, siis ilmselt võib selles olla 

keskmisest kõrgem sooja vee tarbimine, mis sobiks hästi suvel töötava 

kaugküttesüsteemiga.  

 Võrgu optimeerimine : 

o Võimalik on lahti ühendada ridaelamu Viiratsi pst 2, kus tarbimine on 

vähenenud (2012 aastal 60 MWh/a ja 2015 aastal 32 MWh/a). Kõigil viiel 

korteril olevat oma soojusallikas olemas. Vajadusel on soovitav kaugküttest 

lahkumisel kasutada  lisaks olemasolevale soojusallikale ka õhk-õhk 

soojuspumpasid, et tagada korterites pidev küte. 

o Soovitav on kaaluda Lastekodu 6 tarbijate soojusvõrgu uuendamisel otsemat 

ühendust, jätta ära lõik SK 3 kuni Lastekodu 6 ja asendada see uue torustikuga 

lõigult SK 2 kuni SK 3 ühendusega otse tarbijani Lastekodu 6. Orienteeruv 

võrgu lühenemine on 150 meetrilt 60 meetrini. Selle variandi puhul tuleb 

uurida staadionihoone, kui uue tarbija, võimalikku ühendamise aega ja seoses 

sellega tuleb ka torustiku asukohta analüüsida. 
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 Soojustorustike osade renoveerimine (esmalt üle Sakala tänava, kus saab ka torustikku 

lähemaks teha) 

 Alternatiivsete lokaalsete soojusallikate võimalikkus ja kaugküttega jätkamise 

otstarbekus  

 Teiste kütuste kasutuselevõtt ja tootmise ümberkorraldamine  
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Soojusvarustuse arenguvõimaluste pikaajaline tasuvus 
 

Kuna kaugküte on piirkonnas optimaalne oma tehniliste näitajate osas, siis üleminekut 

kaugküttelt lokaalküttele siinkohal põhjalikult ei analüüsita, sest lokaalküttele üleminek 

tiheasustusega piirkonnas oleks mitteotstarbekas: 

o Kallis, st nõuaks suuri investeeringuid 

o On tuleohtlik, välja arvatud soojuspumpade kasutamine, maasoojuspumpade jaoks aga 

puudub väliskollektorite paigaldamiseks ruum 

o Hakkaks halvasti mõjuma välisõhu puhtusele 

o Kuna korterelamute ja muude tarbijate piirkond on planeeritud kaugküttele, siis kütuse 

paigutamise kohti lihtsalt pole ja kui ka kütust ladustataks, siis halveneks piirkonna 

heakord 

o On moodustatud kaugkütte piirkond, mis näitab, et kohalik omavalitsus on võtnud 

kindla suuna soojusvarustuse arendamisel Viiratsis. 

Allpool vaatleme kaugkütte kaasajastamist ja optimeerimist. 

Võimalik Viiratsi pst 2 lahti-ühendamine 

Lepinguline võimsus 32 kW 

Tarbimisega aastal 2012 60 MWh/a oli maksimaalne võimsus hinnanguliselt 24 kW 

Tarbimine aastal 2015 32 MWh/a oli maksimaalne võimsus hinnanguliselt 13 kW 

Seega tarbimine on olnud tegelikust lepingulisest võimsusest piires 40…75%. 

Tekib küsimus, millisele võimsusele dimensioneerida torustik, juhul, kui on vajadus tema 

uuendamiseks. 

Praegu on seal läbimõõdud DN 50 mm ja DN 40 mm vastavalt 49 ja 14 m ulatuses. 

Hinnanguline kadu 72 W/m, ehk kokku 63*72=4,5 kW ehk siis 2015 aasta tarbimisvõimsuse 

puhul on kadu 4,5/13=34% tarbimisest või siis selle torustikulõigu kasutegur oleks 75%, 

kusjuures kogu torustiku kasutegur kütteperioodil oli 82% - see tähendab, et selle lõigu käigus 

hoidmine vähendab kogu võrgu lasutegurit. 

Selle lõigu tarbimistihedus oli 2012 60/63=0,95 MWh/m aga 2015 aastal vaid 32/63=0,51 

MWh/m. Järeldus: ka see näitaja annab teada kaugkütte võimalikust mitteotstarbekusest antud 

hoone varustamiseks.  

Kui lepinguline koormus oleks maksimaalselt kasutatud, oleks tarbimistihedus 1,29 ja see 

juba sobiks. Teeme ettepaneku alustada läbirääkimisi ridaelamu lahti-ühendamiseks 

kaugküttest. 

Juhul kui ikkagi selle tarbija soojusvõrk uuendada, siis kujuneb olukord järgmiseks: 

Lõigu rekonstrueerimise maksumus hinnanguliselt 200*63=12600€  

Kao maksumus enne 858 €/a, kao maksumus pärast 358 €/a, vahe 500 €/a. 

Soojustorustiku lõigu uuendamise lihtne tasuvusaeg 12600/500=25 aastat. 
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Siinkohal võiks kahelda prognoositud kao suuruses 30 W/m, aga kas dimensioneerida võrk 

lepingulisel võimsusele 32 kW või siis tegeliku tarbimise järgi 2015 aastal, mil oli 

hinnanguline vajalik võimsus vaid 13 kW. Kuna vajadus torustiku läbimõõdule on erinev, siis 

ka torustiku kadu on neil erinev ja samuti investeeringu suurus.  

Kuna aga ikkagi viimase aja tarbimistihedus oli vaid 0,51 MWh/(a*m), siis ilmselgelt pole 

võrgu uuendamine mõistlik. 

Siinkohal on mõttekas selliste probleemide vähendamiseks kasutada soojuse 

kahekomponendilist hinda, milles üks osa oleks püsiosa, mis oleks tasu soojuse tootmise 

seadmete ja torustike korrashoiu ja valmisoleku tagamise eest, ja teine osa oleks muutuvosa, 

mis sõltub soojuse tarbimise tegelikust hulgast. 

Tarbija Lastekodu 6 soojustorustiku lühendamine 60 meetrini.  

 

Skeem 1. Lastekodu 6 ja staadionihoone ühenduste skeem 

NB! See ettevõtmine on seotud otseselt staadionihoone soojusvarustusega (vt. Viiratsi 

alevikus asuva Keskuse katastriüksuse (89201:002:0063) osa-ala detailplaneering) 

Lastekodu tarbimist arvesse võttes, kujuneb järgmine olukord 

Torustiku (Lastekodu 6 ühenduse katlamajaga) pikkuse vähenemine 84 m võrra 

Lastekodu 6 lepinguline võimsus 138 kW. 

Tarbimine aastal 2015 330 MWh (üleviiduna normaalaastale 368 MWh) 

Senine tarbimistihedus 330/144=2,29 MWh/m 

Uus tarbimistihedus 330/60=5,5 MWh/m 
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Lühendamise tulemusena peab torustik läbima Lastekodu 4 (ridaelamu) maa-ala 

(89201:002:0540), mis on ilmselt veidi problemaatiline, samuti tuleb ka põlistamme juures 

kaevata, mis samuti on problemaatiline (Vaata fotol siitpoolt tamme vasakule). 

 

Foto 7 . Lastekodu 2 maja juurest loode (vaade on katlamaja poole) suunas on 

põlistamm. 

Põlistamm, millest paremal on näha lumevaba ala, kus on soojustrass katlamajast Lastekodu 2 

ja Lastekodu 6 tarvis. 

 

Foto 8. Taamal on Lastekodu 6, mille juurde saaks siit põlistamme kõrvalt rajada 

soojustorustiku läbi ridaelamu Lastekodu 4 hooldatava maa-ala 
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Rekonstrueerimise maksumus hinnanguliselt 200*60=12000 € 

Hinnanguline soojuskadu enne 72 W/m ehk 90 MWh/a (Torustiku pikkus 144 m) 

Hinnanguline soojuskadu pärast rekonstrueerimist 30W/m ehk 16 MWh/a. (Torustiku pikkus 

60 m) 

Kao vähenemine 74 MWh/a 

Kao maksumus enne 3367 €/a 

Kao maksumus pärast 598 €/a 

Vahe 2769 €/a 

Rekonstrueerimise lihtne tasuvusaeg 4,3 aastat 

Rekonstrueerimine on tasuv, kuid enne tuleb leida lahendus, kuidas viia soojus staadioni 

abihoonele, mille hinnatud tarbimisvõimsus oleks 170 kW, ehk hinnanguliselt 400 MWh/a. 

Kui võtta tarbimistiheduse kriteeriumiks 1,5 MWh/(m*a), siis sellise tarbimise mahu tarvis 

võiks torustiku pikkus ainult sellele tarbijale olla kuni 266 m. 

Juhul kui torustik Lasteaia 6 tarvis jääks senisel asukohale, siis oleks Lasteaia 6 ja 

staadionihoone tarbimine kokku umbes 760 MWh/a ja ühise torustiku pikkus oleks sama 

kriteeriumi alusel 500 m. 

Oleme seisukohal, et küsimus, kas viia Lasteaia 6 torustik lühemat teed pidi läbi Lastekodu 4 

maa-ala, või jätta torustik vanasse kohta ja rekonstrueerimisel arvestada ka staadioni hoonega, 

sõltub sellest, millise aja jooksul ikka staadionihoone reaalselt tuleb. Seda saab hinnata vaid 

Viljandi vallavalitsus, mille kohta info ütleb, et suure tõenäosusega staadioni abihoone ikka 

järgneva 10 aasta jooksul tuleb. 

Selles valguses võrdleme torustike pikkusi kahe võimaluse juures (seejuures arvestades ka 

staadionihoonega, sest eelpool on juba leitud, et staadionihoonet mitte arvestades on 

lühendamine mõttekas): 

1. Rajatakse Lastekodu 6 torustik lühemat teed pidi. 

o Lisandub 60 m otsetorustikku Lastekodu 6 tarvis 

o Jääb ära torustik staadioni abihoone liitumispunktist kuni Lastekodu 6-ni (50 

m) 

o Tuleb rajada torustik staadioni hooneni umbes 20 m 

2. Rajatakse Lastekodu 6 torustik lühemat teed pidi, kusjuures seda kaudu  hakatakse ka  

staadioni abihoonet soojusega varustama. 

o Lisandub 60 m otsetorustikku Lastekodu 6 tarvis 

o Lisandub Lastekodu 6 juurest torustik staadionihooneni (70 m). 

o Jääb ära Lastekodu 2 juurest kuni staadionihoone ühenduseni (70 m) 

3. Ei rajata Lastekodu 6 torustikku lühemat teed pidi 

o Jääb käiku senine torustik 120 m 

o Lisandub staadionihoone torustik 20 m 
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Variandi 1 puhul muutub torustiku kogupikkus järgmiselt: 

 Kui staadionihoonet ei tule -120+60= -60 

 Kui staadionihoone tuleb 120+60-50+20=  150 m   

Variandi 2 puhul muutub torustiku kogupikkus järgmiselt: 

 Kui staadionihoone tuleb +60+70-70=60 m  

Variandi 3 puhul muutub torustiku kogupikkus järgmiselt: 

 Kui staadionihoonet ei tule 120 m 

 Kui staadionihoone tuleb 120+20=140 m  

Järeldus: Kui staadionihoonet ei tule, tuleks rajada  otsetorustik Lastekodu 6 juurde. Kui 

staadionihoone tuleb, siis tuleb teda varustada soojusega Lastekodu 6 juurest, kuhu on juba 

rajatud lühem torustik. Neid variante saab segada vaid  asjaolu, et torustik läbib siis 

Lastekodu 2 ja Lastekodu 4 territooriumi ja seatakse teatud ohtu põlistamme eluolu. Lisaks 

peab enne lühema torustiku rajamist olema selge, kas staadionihoone tuleb või ei, sest sellest 

sõltub torustiku läbimõõt. 

Soojustorustiku uuendamine üle Sakala tänava (Sakala 3b juurest Sakala 4, 6 ja 8 

suunas) 

 

Skeem 2. Praegu on üle Sakala tänava 3 ühendust 

 

Praegu on seal kolm paralleelset teeületust, mille kogu pikkus on umbes 80 m, selle saab 

asendada umbes 50 m torustikuga, mille puhul siis lühenemine 30 m. selle tulemusena 

(lühenemise arvelt) väheneb ka trassi kadu hinnanguliselt 33 MWh/võrra aastas. 

Roheline joon näitab lisaks eelmainitule ka lühemat torustikku kambrini 14.  
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Katlamaja üleviimine kohalikule kütusele senises asukohas  

(ilma välisvõrkude rekonstrueerimiseta ja koos rekonstrueerimisega) 

Asukoht on  kokku lepitud 17. veebruaril 2016 Viiratsis Vallavalitsuse ja Adven Eesti AS 

esindajate ühisel nõupidamisel, vaatamata sellele, et Ehitisregistris on kirjas: Kavandatav 

kasutamise lõpetamise aeg 01.10.2023. Vallal on mõistlik anda kogu kinnistu soojusettevõtja 

kasutusse, et sinna oleks võimalik rajada uus biokütuse katlamaja.  

Üleminekul kohalikule kütusele tuleb, seoses katlamaja asukohaga asula keskel, pöörata 

erilist tähelepanu  keskkonna aspektidele, sealhulgas atmosfääri saaste (tolm, müra, 

peenosakesed) miinimumini viimisele ning kütuseveokite liikluskorraldusele. Seepärast tuleb 

kohaliku kütuse katlamaja rajamisel arvestada suitsugaaside puhastamisega ja hajutamisega 

(korstna kõrgus). Kütusetranspordist ja laadimisest tingitud võimaliku tolmu ja müra mõju 

vähendamiseks tuleks kütusehoidla mahu ja tehnoloogia valikul arvestada kütuseveokite 

suuruse ja mahalaadimise moodusega, et müra ja tolmu võimalikul vähe piirkonda kanduks. 

Kütusehoidla suurus peab võimaldama ka maksimumkoormuse puhul vältida  kütuse vedu 

nädala vahetustel (reede õhtust esmaspäeva hommikuni).  

Kaasaegseid võimalusi ja eelpool kirjeldatud kütuseveo organiseerimisega arvestades, on 

võimalik kohaliku kütuse katlamaja ka asula keskele ehitada. Tuleb lisada, et katlamaja poole 

pole ühegi hoone fassaadi, väljaarvatud elamu Sakala 5, mille ees on kõrghaljastus. 

Baasstsenaariumiks võetud tarbimise 4500 MW/a (vt tabel 6) korral kujuneks soojuse 

koormus vastavalt Graafikul 8 toodud koormusgraafikule. 

Nendel andmetel koormusgraafik peale biokütuse kasutamisele elluviimist 

 

Graafik 7. Katlamaja koormusgraafik pärast katlamaja rekonstrueerimist (Variant 1) 
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Graafik 8. Katlamaja koormusgraafik pärast katlamaja rekonstrueerimist tingimusel 

kui soojuse müük aastas on vaid 3600 MWh. (Variant 1A) 

 

Graafik 9. Katlamaja koormusgraafik pärast katlamaja rekonstrueerimist tingimusel 

kui soojuse müük aastas oleks 5000 MWh. (Variant 1B) 
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Graafik 10. Katlamaja koormusgraafik pärast katlamaja ja kaugküttevõrgu täielikku 

rekonstrueerimist (Variant 2) 

 

 

Graafik 11. Katlamaja koormusgraafik pärast kaugküttevõrgu täielikku 

rekonstrueerimist, kui jätkatakse vaid gaasikatlamajaga (Variant 3) 
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Graafik 12. Katlamaja koormusgraafik juhul kui suvel sooja vett ei valmistata   

(Variant 4) 

 

Graafik 13. Katlamaja koormusgraafik juhul kui tarbijad kasutavad tarbevee 

soojendamiseks elektriboilereid (Variant 5) 

Analüüsitavad arengu variandid: 

Variant 1. Baastsenaarium. Katlamaja üleviimine kohalikule kütusele samas kohas, välisvõrke 

ei rekonstrueerita. Soojuse tarbimise maht 4500 MWh. 

Variant 1A. Miinimumstsenaarium. Sama, mis variant 1, kuid tarbimine väheneks 20% võrra 

(3600 MWh/a-ni). 

Variant 1B. Maksimumstsenaarium. Sama, mis variant 1, kuid tarbimine tõuseks uute liitujate 

arvel 5000 MWh/a-ni. 

Variant 2. Katlamaja üleviimine kohalikule kütusele ja kogu kaugküttevõrk uuendatakse täies 

pikkuses 
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Variant 3. Katlamaja ei rekonstrueerita, rekonstrueeritakse vaid kõik soojustorustikud 

Variant 4. Katlamaja ei rekonstrueerita, vaid lõpetatakse suvel sooja vee varustus kaugkütte 

baasil. Teoreetiline variant, et tajuda, mis juhtub siis soojuse hinnaga. 

Variant 5. Katlamaja ei rekonstrueerita, lõpetakse kogu sooja vee andmine, sest kui suvel juba 

soja vett ei anta, siis ilmselt tarbijad on paigaldanud juba elektrilised sooja vee boilerid ja nad 

tarbi ka talvel kaugkütte sooja vett. Teoreetiline variant, et tajuda, mis juhtub siis soojuse 

hinnaga. 

Tänane soojuse piirhind on arvestatud hetkel madalale langenud gaasi hinna juures, mida ei 

saa aluseks võtta järgmise 10 aasta prognoose tehes. Arvutuste eelduseks on kasutatud 

maagaasi hinda (sisaldab võrguteenuse ja aktsiisi) 40 €/MWh ja hakkepuidu hinda 14 

€/MWh; biokütuse katlamaja (võimsus ca 1 MW) investeeringu maksumuseks on arvestatud 

450 tuhat eurot. 

Nendel eeldustel ja juhul kui mingeid muutusi ei tehta, siis kujuneks maagaasiga jätkamisel 

soojuse hinnaks baasstsenaariumi tarbimise mahu juures 68 €/MWh (vt. Graafik 14). 

Maagaasi hinna kasvades 2014. tasemele 50 €/MWh võib soojuse hind tõusta juba tasemele 

81 €/MWh.  

 

Tabel 8. Arenguvariantide võrdluse andmed 

 

Eeltoodud tabelist on näha, et maagaasil jätkamisele ja kaugküttevõrgu täielikule 

uuendamisele (variant 3) tuleb eelistada uue biokütuse katlamaja rajamist (variant 1), sest 

võrgu uuendamise kulu soojuse hinnas oleks palju kõrgem kui kao vähenemisest saadav 

kütuse kokkuhoid. Mõistlik on teostada võrgu uuendamist eelkõige hädavajalikest kohtades 

kus uuendamise efekt on kõige suurem ja kaasata ka nende tööde rahastamisel 

investeeringutoetusi. 

 Pärast katlamaja 

rekonstrueerimist 

Baas-stsenaarium. 

(Variant 1)

Miinimum-

stsenaarium  

(Variant 1A)

Maksimum-

stsenaarium 

(Variant 1B)

Pärast katlamaja 

ja võrgu  

uuendamist 

(Variant 2)

Variant 3 Variant 4 Variant 5 Ühik

Tarbimine 4500 3600 5000 4500 4500 4 100 3 620 MWh/a

Võrgu soojuskadu 954 954 954 666 666 750 750 MWh/a

Suhteline soojuskadu 17% 21% 16% 13% 13% 15% 17%

Tootmine 5 454 4 554 5 954 5 166 5 166 4 850 4 370 MWh/a

Maagaasi hind 40 40 40 40 40 40 40 €/MWh

Hakkepuidu hind 14 14 14 14 €/MWh

Kütuse kulu 6 338 5 299 6 911 5 845 5 468 5 132 4 624 MWh/a

s.h. maagaas 954 713 1 139 747 5 468 5 132 4 624 MWh/a

s.h. hakkepuit 5 383 4 586 5 772 5 098 0 0 0 MWh/a

Kohaliku kütuse 

osatähtsus toodangus
84% 86% 82% 85% 0% 0% 0%

Tarbimimistihedus 2,37 1,89 2,63 2,37 2,37 2,16 1,91 MWh/(m*a)

Investeering 450 000 450 000 450 000 870 000 420 000 0 0 €

CO2 saaste 191 143 228 149 1 093 1 047 925 tCO2 /a

SO2 saaste 2 103 1 792 2 255 1 992 0 0 0 kgSO2 /a

CO2 saaste langus 1 005 1 053 968 1 047 103 148 271 tCO2 /a

Soojuse müügihind 67 70 €/MWh

Toetuseta 57 63 56 64 74 €/MWh

Toetusega 50% 52 56 51 55 70 €/MWh
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Põhimõtteliselt võiks võrgu soojuskao vähendamiseks kaaluda ka kaugküttesüsteemi 

seiskamist suveks (variant 4), kuid siis on oht et tarbijad jätkavad ka kütteperioodil tarbevee 

soojendamist elektriboileritega (variant 5), mistõttu pole see ilmselt soovitav lahendus. 

Kokkuvõtteks saab konsultant soovitada katlamaja üleviimist kohalikule kütusele (variant 1) 

koos 50% toetusega finantseerimisel või ka ilma toetuseta. Ülejäänud toetuseta variandid 

tõstavad soojuse hinda (peale variandi 1B, mis on teoreetiline – näitab vaid seda, et tarbimise 

kasv mõjuks positiivselt hinnalangusele) ja seepärast pole otstarbekad. Juhul kui on võimalik 

saada toetust kaugküttevõrgu rekonstrueerimiseks, siis tuleb seda lõiguti teha, et ei kannataks 

tarbimiskindlus ja hind oluliselt ei tõuseks. 
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Tundlikkuse analüüs 

Soojuse hinna sõltuvus soojuse tarbimise mahust 

Et analüüsida soojuse hinna tundlikkust soojuse müügimahust on tehtud variandid 1A ja 1B: 

Variant 1A (miinimumstsenaarium) soojuse müük väheneb 20% võrra baasstsenaariumiga 

võrreldes (3600 MWh/a). 

Variant 1B (maksimumstsenaarium) soojus müük suureneb 5000 MWh-ni aastas. 

Var 1   hind toetuseta 57€/MWh; 50% toetusega 52 €/MWh 

Var 1A  hind toetuseta 63 €/MWh; 50% toetusega 56 €/MWh 

Var 1B  hind toetuseta 56 €/MWh; 50% toetusega 51 €/MWh 

Järeldus: Olenevalt investeeringu variandist tõstaks müügi langus 80%-ni soojuse hinda 4…6 

€/MWh võrra ja müügi tõus kuni 5000 MWh/a, aga vähendaks hinda umbes 1 €/MWh võrra. 

Soojuse hinna sõltuvus kütuste hindadest 

Toome allpool graafikud selle kohta, kuidas kütuse hinna muutus mõjub soojuse hinda: 

 

Graafik 14. Soojuse hinna sõltuvus maagaasi hinnast.  
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Graafik 15 näitab soojuse hinna sõltuvust maagaasi hinnast kui kogu soojus toodetaks 

maagaasist olemasolevast katlamajast.  

 

Graafik 15. Soojuse müügihinna sõltuvus hakke hinnast, kui katlamaja renoveeritakse 

kohalikule kütusele 

Graafikult 15 on näha, et soojuse hind muutub märksa väiksemas vahemikus kui tootmiseks 

kasutatakse hakkpuitu, samuti on üldine hinnatase madalam.  

Järeldus: Juhul kui katlamaja ei renoveerita, on soojuse hind väga tundlik gaasi hinna 

muutuste suhtes. Kui katlamaja renoveeritakse, siis hakke hinna tõusul kuni 14 €/MWh jääb 

soojuse hind alla hetkel kehtiva piirhinna isegi ilma investeeringutoetuseta. Isegi kui hakke 

hind peaks tõusma kuni18 €/MWh-ni tõuseb soojuse hind 62 või 57-ni (vastavalt toetuseta ja 

max toetusega). 
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Soojuse hinna sõltuvus investeeringu suurusest  

 

Tabel 9. Investeeringu suuruse mõju soojuse hinnale. 

Sama graafikuna: 

 

Graafik 16. Investeeringu muutuse mõju soojus hinnale 

Investeeringu suuruse mõju soojuse hinnale on kõige suurem variandi 2 puhul ja kõige 

väiksem variandi 3 puhul. Vaatamata mõju suuruse muutusele olenevalt investeeringu 

suurusest on soojuse hind kõige madalam katlamaja rekonstrueerimise puhul ja alla senise 

hinna jääb ka Variandi 2 hind juhul, kui saadakse 50% investeeringu toetust. 

 

NB! Kõiki eeltoodud hindu peab võtma kui hinnanguid suundumuste näitamiseks, 

variantide võrdlemiseks ja otsuste tegemiseks, aga mitte kui väga täpseid hinna väärtusi, 

sest nagu eelnevast näha sõltub lõplikult kujunev hind tegelikult konkursi tulemusena 

kujunevast katlamaja investeeringumaksumusest, kütuste hindade dünaamikast, tegelikust 

tarbimise mahust ja mitmest muust asjaolust.  

 

Variant 0 (kui 

jatkataks kütmist 

maagaasiga)

Variant 1 

(KM rek)

Variant 2 

(KM+Võrgu rek)

Variant 3 (võrgu 

rek)

Investeering 

50%
68 52 55 70

Investeering 

100%
68 57 64 74

Investeering 

120%
68 60 67 76



   

38 

 

1. Soovituslik tegevuskava 

 

 Arendada kaugküttepiirkonnas edasi kaugküttesüsteemi: 

o Ehitada kohaliku kütuse katlamaja 

 Rajada hakkpuidu katlamaja võimsusega 1,0-1,2 MW, rahastamisel 

kaasata KIK teotusi. 

 Asukohaks sobiks hästi senine katlamaja hoone aadressil Sakala 3a, 

mille võiks vald anda soojusettevõtja kasutusse tasuta. 

o Optimeerida kaugküttevõrk ja uuendada torustik vastavalt vajadusele: 

 Teostada mõningate võrgu lõikude uuendamine planeerides seda väga 

hoolikalt nii et varustuskindlus oleks tagatud, kuid investeeringu 

tulemusena hind oluliselt ei tõuseks. Rahastamisel kaasata KIK toetusi. 

 Kaaluda üksikute väikeste oma soojusallikaid omavate tarbijate lahti 

ühendamist võrgust. 

 Ühendada staadionihoone ja uued rajatavad suured ehitised 

kaugküttevõrguga.  

o Soodustada tarbimiskohtadele kaasaegsete automaatsete soojussõlmede 

paigaldamist, sest see võimaldab hoonetes tagada stabiilse sisekliima ja 

alandada soojuse tarbimist. 

 Omavalitsusel tuleb oma tarbijate puhul arendada energiatarbe jälgimist ja analüüsi 

ning tasakaalustada küttesüsteemid (kool), et hoonesisesed küttesüsteemid töötaksid 

korralikult ja sisekliima probleemide korral ei tekiks põhjust nurinaks, muuhulgas  

kaugkütte aadressil. 

 Vallal toetada tarbijaid soojuse säästu ja rahastamisvõimaluste infoga. 

 Rakendada kahekomponendilist soojuse hinda, kui Kaugkütteseadus seda võimaldab. 
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Lisa 1. Kaugküttevõrgu läänepoolne osa 
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Lisa 2. Kaugküttevõrgu idapoolne osa 
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Lisa 3. Viiratsi kaugkütte piirkond 

 

 


