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1. Sissejuhatus 
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt võib vald koostada täiendava 

arengukava mõne tegevusvaldkonna arendamiseks. Soojusmajanduse arengukava tehnilised 

nõuded on määratud majandus- ja taristuministri 05.05.2015 määruse nr 40  

„Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused“ §-s 10.  

 

Saku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016–2030 on koostatud koostöös võrgupiirkonna 

soojusettevõttega AS Saku Maja. Arengukava sisu tehnilise osa on kinnitanud 8. taseme 

volitatud soojusenergeetikainsener Aare Vabamägi (kutsetunnistus nr 092614, välja antud 

18.06.2014 Eesti Soojustehnika Inseneride Selts poolt).   

 

Arengukava koostamise eesmärgiks on vaadelda komplekselt ja hinnata Saku aleviku  

kaugküttepiirkonna energia- ja kütusevarustuse süsteemide jätkusuutlikkust. Soojusmajanduse 

arengukava ülesanne on määratleda Saku aleviku kaugküttepiirkonna arengusuunad 

soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel ning planeeritud tegevuste kaudu tagada 

soojusenergia varustuskindlus majanduslikult mõistliku ja elanikkonnale vastuvõetava 

hinnaga.  

 

Käesolevas arengukavas antakse lühiülevaade Saku vallast, selle varem koostatud 

energiamajandust puudutavatest arengudokumentidest, kirjeldatakse Saku aleviku 

soojusvarustussüsteeme, analüüsitakse kohalike taastuvate energiaressursside 

kasutusvõimalusi, koostatakse soojuskoormuse kestusgraafikud, hinnatakse Saku aleviku 

kaugküttesüsteemi jätkusuutlikkust ning esitatakse olulisemate energiakandjate 

hinnaprognoosid.  

 

Arengukavas kasutatakse Saku Vallavalitsuse ja AS Saku Maja tellitud uuringuid, mis on 

arengukavaga seotud kasutatud materjalid. 

 

Arengukava on aluseks Saku aleviku võrgupiirkonna arengu koordineerimisele ning aitab 

Saku Vallavolikogu ja -valitsust ratsionaalsete soojusmajanduslike otsuste vastuvõtmisel. 
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2. Piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk 
 

2.1. Saku aleviku  üldiseloomustus 

 

Saku vald asub Harjumaa keskosas, külgneb põhjast Tallinna linna, lõunast Rapla maakonna 

Kohila valla, idast Kiili ja Kose ning läänest Saue vallaga. Saku valla territoorium (171 km
2
) 

piirneb läänest Tallinn-Pärnu-Ikla ja idast Tallinn-Rapla-Türi maanteega. Saku alevikku läbib 

Vääna jõgi, valla lõunapiiril voolab Keila jõgi. 

 

Seisuga 01.01.2015 elab Saku vallas 9283 inimest. Vallas on kaks alevikku – Saku ja Kiisa. 

Saku alevik on Saku valla keskus. Seisuga 01.01.2015 elab Saku alevikus 4441 inimest. 

Suurimad külad on Üksnurme, Metsanurme, Roobuka, Juuliku ja Kurtna.  

 

2.2. Sotsiaalmajanduslik areng 

 

Saku alevik on oma suuruse, asukoha ja logistikavõimalustega valda ühendavaks 

sõlmpunktiks. Ainult Männiku, Tänassilma ja Jälgimäe külad, mis paiknevad Tallinna linna 

vahetus läheduses, omavad nõrgemat seotust Saku alevikuga. Saku alevikku on koondunud 

enamus valla kaubandus- ja teenindusasutusi, sh gümnaasium, lasteaiad ja vabaaja veetmise 

asutused. Saku alevikus paiknevad ettevõtted pakuvad tööd eelkõige vallaelanikele, kuid 

seejuures peab töötajate värbamisel konkureerima Tallinnas asuvate ettevõtetega.  

 

2.3. Elamumajanduse areng 

 

Saku aleviku ja lähiala ruumilise arengu põhimõtted on sätestatud üldplaneeringuga, mis 

kehtestati Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60. 

 

Saku aleviku ruumiline areng aastani 2020 lähtub kaasaegse multifunktsionaalse aedlinna 

põhimõtetest. Saku alevikus kujundatakse välja keskusala, tagamaks elanikele 

esmatarbeteenuste olemasolu. Keskusala peegeldab Saku väljakujunenud iseloomu – 

hoonestus on pigem väikesemahuline ja liigendatud, välisruumi elavdavad väikevormid ning 

hoolikalt kujundatud haljastus. Keskust läbiv maantee kujundatakse linnatänavaks läbi 

liikluse rahustamise. 

 

Piirkonnas säilitatakse madaltihe maakasutusmuster, uushoonestus on kuni viiekorruseline. 

Rohelised pereelamupiirkonnad vahelduvad kõrgemate korruselamutega. Tulenevalt 

paigutusest ja hoonestusmahust ei mõju korterelamupiirkonnad massiivselt. Liiklusskeem ja 

transpordikorraldus soosib kergliiklejat ja ühistranspordi kasutust. Kõik endised 

aiandusühistud kujunevad aja jooksul välja elamurajoonideks.  

 

Viimasel aastakümnel on Saku aleviku kortermajad muudetud energiasäästlikumaks, mis 

vähendab ka soojuse tarbimist. Kuna sellele suunale on ette nähtud riiklikud toetused, siis 

kindlasti jätkub kortermajade muutmine energiasäästlikumaks. Senisest praktikast on näha, et 

sõltuvalt teostatavate tööde mahust ja tööde kvaliteedist on võimalik kortermaja soojustamise 

ja tehnosüsteemide renoveerimisega saavutada soojuse tarbimise vähenemine 20 kuni 50 

protsenti aastas.  

 

Saku aleviku kaugkütte piirkonda ei ole tulemas uusi liitumisi olemasolevate elamute baasil. 

Küll on kavandatud uute rajatavate korterelamute liitmine olemasoleva kaugküttevõrguga. 

Uute kortermajade rajamine on planeeringutega ette nähtud aleviku lõunaosas. Kuna elamute 
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renoveerimisest vabaneb oluline osa olemasolevast kaugküttesüsteemi võimsusest, siis hetkel 

ei pea antud põhjusel planeerima uute kortermajade liitumiseks kogu süsteemi võimsuse 

suurendamist. 

 

2.4. Ettevõtluse areng 

 

Saku aleviku ettevõtluse arengut toetavaks teguriks on soodne geograafiline asend Tallinna 

linna läheduses. Tänu heale ühistranspordiühendusele valla keskusest Tallinna on võimalik 

vallaelanikel tööl käia pealinnas. 

 

01.04.2015 seisuga on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetel registreeritud 

asukohaga Saku alevik üheksa aktsiaseltsi, 571 osaühingut ja 72 füüsilisest isikust ettevõtjat. 

Kokku on valda registreeritud 1509 ettevõtet (aktsiaseltsi, osaühingut, füüsilisest isikust 

ettevõtjat), seega on üle 40% ettevõtetest registreeritud asukohaga Saku alevikus.   

 

Saku alevikus on turismi ning sellega seotud teenuseid pakkuvad majutus- ja 

toitlustusasutused Saku Mõis, Saku Pruulikoda ja Hotell Getliin. Vabaaja veetmise teenuseid 

pakuvad Saku Mõis, Saku Pruulikoda, Saku Valla Spordikeskus, Saku Huvikeskus ning 

mitmed kultuuri- ja spordiühingud. Saku alevikus asuvatest ettevõtetest on suurimad ja 

tuntuimad AS Saku Õlletehas ja Saku Läte OÜ. Saku alevikus on suuremate kauplustega 

esindatud kolm üleriigilist poeketti, lisaks sellele väiksemaid kauplusi ja teenindusettevõtteid.  

 

Ettevõtlussektori arendamisel on Saku alevikku planeeritud keskkonnasõbralik tootmine. 

Hoidutakse suure jäätmetootluse, müra, õhusaaste ja muu negatiivse keskkonnamõjuga seotud 

ettevõtlusest. Peamine tootmisalade laiendamine toimub Üksnurme tee äärsel alal. Õlletehase 

ringristmiku ümbrus on planeeritud äri- ja kaubandustsooniks. Tallinna mnt, Nurme ja Pargi 

tn ristmiku kõrvale Nurme tn 2 ja Aasa tn 1 kruntidele on kavandatud kaubandus-, teenindus- 

ja büroohooned. Olemasoleva kaupluse (Konsum) ümbruses laiendatakse äriplatsi.  

 

2.5. Soojusmajanduse juhtimine ja pikaajaline eesmärk kohaliku omavalitsusüksuse 

tasandil 

 

Saku aleviku soojamajandust korraldab AS Saku Maja, mis alustas tegevust 1993. aastal 

munitsipaalettevõtte MAJA nime all. Esimesel tegutsemisaastal oli käive 6,5 miljonit krooni, 

mis käesolevaks ajaks on suurenenud ligi 3 miljoni euroni. AS-s Saku Maja töötab 55 töötajat. 

 

Saku vallas on tsentraalne kaugküte kasutusel Saku alevikus ja Kurtna külas. Kaugkütte 

süsteemid on rajatud ca 40 aastat tagasi. Tänaseks on Kurtna küla kaugküttevõrk 

rekonstrueeritud ja katlamaja üle viidud pelletiküttele. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

toetusel vahetati aastatel 2011–2013 Saku aleviku kaugkütte torustik suures osas välja uute 

eelisoleeritud torude vastu. Enne torustike vahetamist oli Sakus kaks autonoomset katlamaja 

võrgupiirkonda, kuid torustike rekonstrueerimise käigus said rajatud ühendustorustikud 

piirkondade ühendamiseks. Uute torustike projekteerimisel ja piirkondade ühendamisel seati 

eelduseks, et tänase Tehnika katlamaja asukohast oleks võimalik varustada soojusega kogu 

Saku kaugkütte piirkonda.   

 

Saku valla arengukavas 2012–2025 (Saku Vallavolikogu 17.09.2015 määrus nr 13) on 

infrastruktuuri ja kommunaalmajanduse valdkonna üheks arengueesmärgiks, et 

energiamajanduses on kasutusele võetud säästlikud lahendused ja soodustatud on taastuvate 

energiakandjate kasutamist. Eesmärgi täitmiseks nähakse ette Saku aleviku katlamajade 
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taastuvkütusele üleviimist ning koostootmise otstarbekuse uurimist ja võimalusel sellele 

üleviimist.  

 

Vastavalt direktiivile 2010/31 EU ehitatakse uusi ja renoveeritakse vanu funktsiooni järgi 

avaliku kasutusega hooneid alates 2019. aastast ning kõiki muid hooneid alates 2021. aastast 

ainult liginullenergia hoonetena. 

 

Perioodil, mida käesolev soojusmajanduse arengukava käsitleb, on vajalik uuendada Saku 

aleviku katlamajade seadmeid. Esmane eesmärk on Tehnika katlamajas välja vahetada 

amortiseerunud ja madala kasuteguriga katel uue vastu. Olemasolevad katlad töötavad 

maagaasi küttel ning katla vahetuse käigus tuleb paigaldada taastuvenergial ja kohalikul küttel 

töötav katel. Kannikese katlamajas on vajalik seadmeid välja vahetada vastavalt 

olemasolevate seadmete amortiseerumisele või töökorrast välja langemisele. Olemasolevaid 

kaugkütte torustikke ei ole vaja välja vahetada, torustike rajamine toimub piirkonna 

laienemisel.   

 

Saku aleviku kaugkütte piirkonnas ei ole olulise soojuse tarbimisega hooneid, millel on oma 

lokaalne kütteallikas. Saku aleviku kaugküttepiirkonnast väljaspool on ASil Saku Õlletehas 

oma lokaalne katlamaja, mille küttetorustik ei ole ühendatud aleviku torustikega. Kuna Saku 

Õlletehas tarbib tootmises põhiliselt auru, mida aleviku kaugküttetorustik ei võimalda, siis ei 

ole võimalik ka võrkude ühendamine.  

 

Aktiivselt tuleb tegeleda soojatarbijate informeerimisega energiasäästu võimalustest. Läbi 

viidud uuringud on näidanud, et soojustatud korterelamutes on soojustamise tulemusel 

soojatarve vähenenud kuni 50%. Seetõttu on otstarbekas panustada energiasäästualasesse 

teavitustöösse ja uuringutesse. Üheks parimaks võimaluseks on eeskuju andmine Saku vallale 

kuuluvate hoonete rekonstrueerimisel energiasäästlikuks. 

 

3. Katlamajade, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline seisund ja 

iseloomulikud näitajad  

 

3.1. Katlamajad 
 

AS Saku Maja toodab Saku kaugküttepiirkonnale soojust kahes katlamajas, mille 

tootmisseadmete koguvõimsuseks on 10 MW. Kannikese katlamajas on kaks maagaasil 

töötavat veekatelt, mille mõlema ehitusaasta on 1998 ning võimsused vastavalt 3 MW ja 1,6 

MW.  
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Kannikese katlamaja välisvaade  

 

         
Kannikese katlamaja gaasikatlad 

 

 

Tehnika  katlamajas on kaks maagaasil töötavat katelt, millest üks on aastast 1997 ja 

võimsusega 3 MW ning teine aastast 1989 ja võimsusega 2,5 MW.  
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Tehnika katlamaja välisvaade 

 

 
Tehnika katlamaja gaasikatlad 

 

Kannikese ja Tehnika katlamajade hüdraulilised režiimid on erinevad, mille tõttu kahe 

katlamaja üheaegne töötamine ühtsesse võrku ei ole võimalik. 

 

Suveperioodil on korraga töös üks katlamaja ja teine on reservis. Soojustarbe suurenemisel, 

üldjuhul kogu kütteperioodil oktoobrist aprillini, töötavad katlamajad eraldi oma soojusvõrku. 

Keskmise soojustarbe korral töötab kummaski katlamajas üks katel, milleks on parema 

kasuteguriga katel. Suure soojustarbe korral, üldjuhul pidevalt alla -10°C õhutemperatuuri 

korral, pannakse tööle mõlemas katlamajas kaks katelt. 

 

Katlad on varustatud automaatsete gaasipõletitega. Tehnika katlamajas oleva uuema katla 

jaoks on olemas ka õlipõleti, mille saab monteerida gaasipõleti asemele ning kütta katelt 
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kerge kütteõliga järelveetavast mahutist. Õlipõleti on mõeldud kasutamiseks 

hädaolukordades, kui peaks katkema maagaasiga varustamine. 

 

Uute katelde tehniline seisund on hea. Tehnika katlamaja vana katla seisukord ning katla 

suitsugaaside väljutamiseks kasutatavate seadmete, suitsukanali ja korstna seisukord on halb. 

Vana katla suureks miinuseks on, võrreldes teiste gaasikateldega, keskmisest madalam 

kasutegur ja suur elektrienergia kulu katla töötamisel. 

 

3.2. Soojustrassid  

 

Kogu soojuse jaotamine toimub 8,53 km pikkuse kaugküttetorustiku kaudu, mis on 

käesolevaks ajaks suuremas osas rekonstrueeritud (v.a Kingu tänava trass). Torustike põhiline 

rekonstrueerimine toimus aastatel 2011 kuni 2013, kui olemasolevad torustikud vahetati 

ümber eelisoleeritud torustike vastu. Samuti ühendati Tehnika ja Kannikese katlamajade 

piirkonnad torustikega selliselt, et tulevikus oleks võimalik Tehnika katlamaja piirkonnast 

varustada soojusega kogu Saku aleviku kaugkütte võrku. 

 

  
Vanade torustike asendamine uute eelisoleeritud kaugkütte torustikega. 

 

Saku kaugküttesüsteemi iseloomustavad tabelis 1 toodud andmed. Kaugküttesüsteemi 

iseloomustavateks põhiandmeteks on kasutatav kütuseliik; kütuse kogus;  energia kogus, mida 

kasutatakse katla käitlemiseks; toodetav soojus, mis läheb võrku, ning võrgust tarbitava 

soojusenergia kogus. Üheks iseloomustavaks indikaatoriteks on katlamaja kasutegur, mis 

näitab katla tõhusust. Mida kõrgem on protsent, seda efektiivsem on toomistulemus. Oluline 

indikaator on ka soojustrassi kao protsent, mis näitab soojustrasside efektiivsust. Väiksem 

protsent näitab efektiivsemat soojustrassi. Kaugkütte süsteemi kasutegur näitab kogu süsteemi 

tulemuslikkust,. kõrgem protsent näitab süsteemi  paremat tulemuslikkust. 
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Tabel 1. Saku kaugküttevõrgu üldandmed seisuga 01.06.2015 

Jrk 

nr 

Näitaja Ühik 2012 2013 

 

2014 

 

Kolme  

aasta  

keskmine 

Prognoos 

2016–

2020 

Prognoos

2021–

2030 

1 Kütuse kulu        

2 Maagaas tuh.m3 2115 1899 1876 1963 177 148 

3 Puit m3     18532 15448 

4 
Kütuse 

primaarenergia 
MWh 19667 17657 17447 18257 16472 13732 

5 Soojuse toodang MWh 18094 16421 16040 16852 14166 11809 

6 Soojuse müük MWh 15295 14532 14292 14706 12537 10451 

7 
Katlamaja 

kasutegur 
% 92 93 92 92 86 86 

8 Soojustrassi kaod % 14,6 13,0 11 13 13,0 13,0 

9 
Kaugküttesüs-

teemi kasutegur 
% 78 82 82 81 76 76 

 

3.3. Soojusmajanduse iseloomulikud näitajad 

 

Kaugküttesüsteemi iseloomustavad aasta keskmised suhtarvud on saadud 2014. aastal 

kasutatud maagaasikoguste ning toodetud ja müüdud soojuse koguste baasil. 

 

Tabel 2. Kaugkütte katlamaja võrgupiirkondade tõhusus 2014. aastal.   

 Tehnika katlamaja Kannikese katlamaja 

Katlamaja 94% 93% 

Trassid  84% 87% 

Kaugküte  78% 80% 

 

Tabelis 2 toodud näitajate alusel vastab Saku võrgupiirkonna soojuskadu soojustrasside 

suhtelise kao piirmääradele ning samuti ka maagaasi kasutava katlamaja kasuteguri 

piirmääradele. 

 

Kaugküttesüsteemi tarbimistihedus on 3,7 MWh meetri trassi kohta, tarbimisvõimsus 0,42 

kW/meetri trassi kohta ja trassikao erisoojusvõimsus 44 W/meetri kohta. Trassi pikkuseks on     

4 323 meetrit ja töös oleku ajaks 8 760 tundi. 

 

Tarbimistihedus 3,7 MWh soojustrassi meetri kohta on väga hea tulemus ja sellise näitaja 

alusel ei ole kaugküttele kui tervikule sobivamat asenduslahendust. Kaugkütte võrgust soojust 

tarbivate hoonete soojustamisel ja küttesüsteemide renoveerimisel, millega kaasneb edasine 

tõhusam soojuse tarbimine, see näitaja väheneb. Saku aleviku kaugküttevõrgu tarbimistihedus 

ei jõua hinnanguliselt kunagi sellise piirini (näiteks 0,4 MWh meetri kohta), kus terves asulas 

tuleks hakata mõtlema asenduslahendusele. 

 

Trassikao erisoojusvõimsus 44 W/meetri kohta viitab sellele, et soojustrassi torustikud on 

suures osas asendatud eelisoleeritud soojustrassi torustikuga ja soojuskadude edasine 

vähenemine saab toimuda soojuskandja temperatuuri alandamisega, mida saavad võimaldada 

vaid tarbijate seadmete ja tarbimistemperatuuride muudatused (madalatemperatuurilised 
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küttepinnad ruumides ja suurepinnalised soojusvahetid soojussõlmedes). Tegemist on 

aeganõudva protsessiga, sest soojuskandja temperatuure soojustrassis saab alandada siis, kui 

kõik soojustarbijad on oma küttesüsteemi viinud olekusse, kus madala temperatuuriga 

soojuskandja tagab ruumide kütte vajaliku sisetemperatuurini. Näiteks, kui kasvõi üks tarbija 

soovib endiselt saada soojuskandjalt temperatuuri graafikus 80/60°C, ei saa soojustrassis 

soojuskandja temperatuuri langetada ja seeläbi ka soojustrassi kadude osakaalu vähendada. 

 

4. Soojustarbijad  
 

Saku aleviku kaugküttepiirkond on kehtestatud Saku Vallavolikogu 17.02.2005 määrusega          

nr 2. Seisuga 01.06.2015 on kaugküttevõrguga ühendatud 109 soojustarbijat. Sooja tarbevett 

toodetakse aastaringselt Kannikese katlamaja piirkonnas, keskmise soojuskoormusega 100 

MWh/kuus. Alates 2016. aastast varustatakse sooja tarbeveega aastaringselt ka Tehnika 

katlamaja piirkonnas olevaid tarbijaid. Soojuse müük toimub soojusmõõtjate näitude alusel. 

Soojustarbijate jagunemine hoonetüübi alusel on toodud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Soojustarbijate jaotus hoonetüübi järgi 

Tarbija/hoonetüüp Arv Oakaal tarbimisest 

Kortermaja/ridaelamu 68 59,18% 

Asutus 21 21,94% 

Kool/lasteaed 4 17,27% 

Eramaja 10 1,61% 

Kogusumma 103 100,00% 

 

Saku alevikus ja lähialal kehtestatud planeeringute järgi on võimalik uute tarbijate 

lisandumine rajatavate kortermajade näol Tiigi ja Põllu tänavast lõuna pool.   

 

4.1. Soojuse tarbimise hetkeolukord ja perspektiiv 

 

Soojuse müügimahu prognoosimisel on aluseks võetud viimase kolme aasta müüdud soojuse 

aritmeetiline keskmine, mille korrigeerimisel on arvestatud majade renoveerimisel 

saavutatava soojuse kokkuhoiuga. Näiteks, pärast kolme Saku korterelamu renoveerimist 

2013. aastal, on nende soojuse tarbimine vähenenud 30%.  

 

Soojuse tarbimise prognoosimisel on arvestatud lühiperspektiiviga (5-10 aasta jooksul 

renoveeritakse 50% Saku majadest) ja kauge perspektiiviga (11-20 aastat), kui renoveeritud 

saab 100% majadest. Pärast renoveerimist väheneb sooja müügimaht lühiperspektiivi puhul 

15% ja kaugema perspektiivi puhul 30%.  

 

Tabel 4. Saku aleviku võrgupiirkonna soojuse müügimaht ja müügimahu prognoos 

Jrk 

nr 
 Ühik 2012 2013 2014 

Kolme 

aasta 

keskmine 

Prognoos 

2016–

2020 

Prognoos 

2021–

2030 

1 
Soojuse müügi-

maht kokku 
MWh 15295 14532 14292 14706 12414 10357 

 sh        

2 
kortermaja 

Kannikese 14 
MWh 298 217 220 245 218 218 
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3 
kortermaja 

Kannikese 4 
MWh 321 194 213 243 204 204 

4 
kortermaja  

Põllu 2 
MWh 517 321 343 394 332 332 

5 muud tarbijad MWh 13480 14159 13516 13718 11660 9603 

 

4.2. Kortermajade senine tarbimine ja tarbimise muutuse prognoos 

 

 2010. aasta projekti “Eestist Horvaatiani: Arukad energiasäästu meetmed 

munitsipaaleluasemete jaoks Kesk- ja Ida-Euroopa riikides (INTENSE)” raames on koostatud 

ülevaade Saku vallas asuvate hoonete soojustarbimisest. 

 

Enamuse Saku kortermajade puhul on täheldatav seos soojuse hinna tõusu ja tarbimise 

vähenemise vahel. Mida kõrgem on gaasi ja müüdava soojusenergia hind, seda vähem soojust 

püütakse tarbida ja kahjuks tehakse seda isegi sisekliima arvelt. Hoonete sisekliima halveneb, 

kui seinu soojustatakse ja aknaid vahetatakse õhuvahetuse taastamiseta ja loomulik 

õhuvahetus katkeb. Kõrge soojuse hind on ka üheks teguriks, mis on pannud kortermajade 

ühistud tegutsema hoonete soojustamisel.  

 

Kütteks kuluva soojuse tarbe väljatoomiseks on aluseks võetud 2014. aasta tarbimise andmed, 

mis on viidud üle normaalaastale. 

 Kannikese tänava kortermajad tarbivad sooja tarbevett valmistatuna kaugkütte abil. 

 Osaliselt on soojustatud majade otsaseinu ja katuseid. Keskmine soojustarve 

 renoveerimata majadel on 120–160 kWh/m²*a, uuendatud majadel 70 kWh/m²*a.  

 Juubelitammede tee kortermajad valmistavad sooja tarbevett elektri abil. Küttesoojuse 

 tarve renoveerimata majadel on 130 kWh/m²*a, osaliselt renoveeritud majadel 90 

 kWh/m²*a.  

 Teaduse tänava kortermajad on ehitatud tellistest ja omapärase, mitte väga levinud 

 ruumilahendusega. Sellest tingituna on majade köetava pinna ja välispinna suhe 

 selline, et kütte erisoojuskadu renoveerimata majades on 140–190 kWh/m²*a ning 

 suhteliselt kõrge on soojatarve ka nendes majades, milles on teostatud hoone  välispiirete 

 soojustamine (120–135 kWh/m²*a).  

 Tallinna maantee kortermajade soojatarve on vahemikus 145–170 kWh/m²*a.  

 Pargi tänava suuremad kortermajad tarbivad küttesoojust vahemikus 120–180 

 kWh/m²*a.  

 Näituse tänava majades on küttesoojuse tarve vahemikus 80–130 kWh/m²*a.   

 

2015. aastal on kortermajadele pakutavate renoveerimise toetuste nõuded sellised, et majade 

küttesoojuse tarve pärast terviklikku uuendamist oleks ligilähedaselt 50 kWh/m²*a. Saku 

alevikus on olemas head näited soojustatud kortermajade näol. Terviklikult uuendatud 

välispiirete ja soojustagastusega ventilatsiooniga ning küttekeha tasandil soojuse 

regulaatoritega majades võib soojuse tarve väheneda tänasega võrreldes veelgi kuni 50%. 

Tänased toetuse tingimused, eriti 40%-lise toetuse osas, nõuavad soojustagastusega 

õhuvahetussüsteemi ja küttekeha põhise reguleerimise väljaehitust ja seega tagavad veelgi 

väiksema soojuse kasutuse kütteks ja samas tervisliku sisekliima.  

 

On keeruline hinnata, kas ja millal senised osaliselt otsaseinu ja katuseid soojustanud 

kortermajad on motiveeritud taas uuendamist ette võtma, et veelgi tõhusamale soojuse 

tarbimisele üle minna. Palju sõltub korterite omanike teadlikkusest ja rahalisest võimekusest. 
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Tervikliku uuendamise kasuks räägib Saku aleviku asukoht – suurlinna lähedus ja töökohtade 

olemasolu tagab kinnisvara väärtuse,  korrastatuna on selle väärtus kõrgem. Madala soojuse 

hinna juures on aga säästetava energia aastane rahaline väärtus tihti väiksem, kui 

uuendamiseks tehtava laenu tagasimakse aastane suurus. 

 

Vaadeldes 2014. aasta normaalaastale üle viidud soojustarbimise andmeid, saab välja tuua, et 

terviklikult soojustatud, kuid sooja tarbevett kaugküttest mittevalmistavatel majadel on 

soojuse eritarve köetava pinna kohta keskmiselt 150 kWh juures ruutmeetri kohta.  Suhteliselt 

suur osa kortermaju Saku alevikus valmistab sooja tarbevett elektriga. 

 

Eelnevast saab järeldada, et sooja tarbevee valmistamise süsteem on ka osaliselt kogu maja 

küttesüsteem, sest sooja tarbevee ringlustorustik kütab ka vannitubasid. Kortermajades, kus 

sooja tarbevett tehakse elektriga igas korteris eraldi, ei eraldu sooja tarbevee valmistamise 

süsteemist lisasoojust kütteks ja seeläbi on kaugküttest tarbitav küttesoojuse osakaal suurem.  

Sooja tarbevee valmistamine kaugkütte abil on soodsam, sest kaugküttes kasutatav kütus ja 

elekter on hinna poolest erinevad, elektrist toodetud soe tarbevesi on kallim. Sooja tarbevee 

valmistamine kaugkütte abil suurendab võimalust kaugkütte hinda vähendada või hoida 

muutumatuna, sest püsikulude osakaal soojuse hinnas jaotub suuremale ühikute hulgale. 

 

Hinnangu andmiseks soojuse tarbimise vähenemise osas majade tervikliku uuendamise 

tagajärjel on võetud valimiks majad, milles tarbitakse kütteks rohkem kui 130 kWh/m²*a. 

Nende majade aastane soojuse tarve normaalaastal on üle 7 000 MWh ja selliseid kortermaju 

on ligikaudu 40. Hinnangu andmisel on lähtutud eeldusest, et kõik nendest majadest lähima 

10 aasta jooksul terviklikku uuendamist ette ei võta, kuna paljud neist on juba välispiirdeid 

osaliselt või täielikult soojustanud ja ei soovita uut täislahenduse investeeringut ette võtta. 

Varasema praktika ja valdkonna spetsialistide kogemuste põhjal saab anda hinnangu, et kuni 

15 kortermaja võtab lähima viie aasta jooksul ette tervikliku uuendamise toetuse kaasabil ja 

seeläbi väheneb soojuse tarbimine neis majades tasemele kuni 60 kWh/m²*a. Seeläbi 

väheneks soojuse tarbimine kaugküttest kuni 2 000 MWh ja maagaasi ei tarbitaks 4 MW-se 

hakkepuidu katlaga vajaliku soojuskoormuse katmisel. Joonisel 1 on toodud võrdlusena 

soojuskoormusgraafikud 4 MW ja 3 MW hakkepuidul töötava katla kasutamise korral. 

Jooniselt on näha, et 3 MW hakkepuidu katla korral tuleb tipukoormus katta maagaasil 

töötava katlaga. 

 

      
Joonis 1. Soojuskoormusgraafikud pärast osade kortermajade terviklikku uuendamist 

 

Tehtud arvutuste põhjal saab kinnitust väide, et Tehnika katlamajja paigaldatav uus 

hakkepuidul töötav katel, koosmõjus olemasoleva maagaasil töötava katlaga, suudab tagada 

vajaliku soojuskoormuse. Kasulik oleks suurendada sooja tarbevee koormust, sest see tagab 



 

 
14 

hakkepuidukatlale madalal baaskoormusel parema kasuteguri ja koormuse ning samas sooja 

tarbevee kasutajatele soodsama hinna, kui elektriga toodetud soe vesi. 

 

4.3. Soojuse tootmine, kasutatud kütused, nende CO2 heide  

 

 

CO2 heite aastase koguse leidmiseks on võetud 2014. aasta korrigeeritud maagaasi tarbimine 

ja eeldatud, et sarnane soojuse tarbimine jätkub hakkepuidukatlamaja valmimisel (siin ei ole 

käsitletud võimalikku soojuse tarbimise tõhususe kasvu korterelamute tervikliku uuendamise 

toetuste mõjul).  

 

Tabel 5. Heite leidmine senisest kasutatud maagaasi kogusest. 

 
Kasutatud on maagaasi alumist kütteväärtust primaarenergiana 33,48 MJ/m

3
, mis on teisendatuna energia 

ühikutes 9,3 MWh/1000 m
3
 

 

Kui liita olemasoleva kahe maagaasi katlamaja võimsuse vajadused, on võimaliku 

hakkepuidukatlamaja baaskoormusel töötamisel võimsuseks 3 MW või 4 MW. 4 MW-se 

hakkepuidu katla puhul on võimsuse katmiseks vajadus kasutada kütusena maagaasi 1% 

aastasest kütuse kogusest. 3 MW-se hakkepuidu katla puhul on võimsuse katmiseks vajadus 

kasutada kütusena maagaasi 5% aastasest kütuse kogusest. Seejuures on arvestatud, et 

hakkepuidukatel töötab 87%-lise kasuteguriga.  

 

Joonisel 2 on toodud 4MW ja 3 MW hakkepuidu kateldega toodetava soojuse baaskoormuse 

ja maagaasil toodetava soojuse tipukoormuse võrdlus. 

 

            

Saku katlamajade maagaasi senine kasutus

Kütus maagaas

Senine tarve 2046104 m³/a

0 m³/a

2046104 m³/a

 CO³ emissioon:

M C= 1,04286 GgC

B
1
= B*Q

r
*n 68,5035 TJ

Kütteväärtus Q
r
= 33,48 MJ/m³ 46,5 MJ/kg

Kütuse kogus B= 2 046 103,53 m³ 1473195 kg

koefitsent n= 1000000

Tihedus ρ= 0,72 kg/m³

Süsiniku eriheide qc 15,3 tC/TJ

Oksüdeerunud süsiniku osa kütuse põlemisel Kc 0,995

Valem M CO 2= Mc*44/12 3,82383 GgCO2

3823,83 MgCO2

3823,83 tonni CO2/a

Maagaasist heide 3824 tonni CO2/a

10 
-3

*B
1
*qc*Kc
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Joonis 2. Soojuskoormusgraafik pärast hakkepuidukatla (4 MW või 3 MW) käivitamist ja 

kasutamist ühises võrgupiirkonnas. 

Kui võtta arvesse tarbimise tõhususe kasv, siis väheneks maagaasi kasutamine veelgi, sest 

tipukoormuse osa kasutataks vähem ja baaskatel (hakkepuidukatel) toodab veelgi suurema osa 

soojusest, sest ka suvine sooja tarbevee valmistamise koormus koos soojustrassi kadude 

võimsusega on suurusjärgus 0,5 MW, mis võimaldab 4 MW-sel katelseadmel alumise 

koormuse piiril veel toota.  

4 MW-se võimsusega hakkepuidul töötava katla paigaldamisel on maagaasi kasutamise 

vajadus soojuskoormuse katmisel teoreetiliselt vaid 1%, 3 MW-se hakkepuidul töötava katla 

puhul on maagaasi vajadus teoreetiliselt 5%.  

Reaalselt sellist maagaasi vähenemist siiski ette ennustada ei saa ja siinkohal on arvutatud 

kasutamisel allesjääv CO2 heide pea 10%-lise maagaasi kasutuse juures. Arvutustes on 

kasutatud pikaajalisele normaalaastale üleminekul leitud maagaasi kogust saaduna aastal 2014 

tegelikust kasutatud maagaasi kogusest. 2014. aasta tarbitud maagaasi kogus on korrigeeritud 

pikaajalise aasta kraadpäevade suhtega 2014. aastasse. 

 

Pärast 4 MW-se hakkepuidukatla ehitust ja täiskoormusel käivitumist ning tänaseks 

väljakujunenud tarbimise jätkumist saab eeldada, et senisest maagaasi tarbimisest pea 90% 

väheneb ja järele jääb vaid 306 tonni CO2 heidet aastas senise 3 824 tonni asemele.  

 

 

Tabel 6. Võrgupiirkonna tõhusus normaalaastal pärast tarbimise vähenemist 2000 MWh võrra 

Süsteemi tõhusus 78% Tootmismaht 15518 MWh 

Trasside tõhusus 89% Tarbimise maht 13863 MWh 

Katlamaja tõhusus 87% Soojakadu -1655 MWh 

 

Võrgupiirkonna tõhususe näitajad normaalaastal on toodud tabelis 6. Normaalaastale viidud 

tootmise ja tarbimise andmete alusel on taas leitud kaugküttesüsteemi tarbimistihedus 3,2 

MWh meetri trassi kohta, tarbimisvõimsus 0,37 kW/meetri trassi kohta ja trassikao 

erisoojusvõimsus on endiselt 44 W/meetri kohta. Arvutuste tegemisel on aluseks võetud trassi 

pikkus 4 323 meetrit ja töös oleku ajaks 8 760 tundi. 

 

5. Soojuse hind ja tarbijate maksevõime 
 

5.1. Soojuse hind, tootmishinda kujundavad komponendid ja nende osakaalud, võrdlus 

teistel kütuseliikidel põhineva tootmisega 

 

Alates 01.12.2015 on Saku aleviku võrgupiirkonna uueks piirhinnaks (käibemaksuta) 

lõpptarbijale 54,44 EUR/MWh. Aastatel 2012–2014 olid piirhinnad vahemikus 67,21 kuni 

70,13 EUR/MWh. 

 

Soojuse  tootmishinda kujundavad komponendid on muutuvkulud  (kütus, keskkonnatasud, 

elektrikulu, vee- ja kanalisatsioonikulud), tegevuskulud (töötasud, koolituskulud, 

administreerimis- ja juhtimiskulud) ja kapitalikulu (amortisatsioon, intressikulud).  
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Tabel 7. AS Saku Maja soojuse tootmiskulude võrdlus  

Jrk.nr Kulu liik Ühik 
Olemas-

olevad 

Variant 

I Hake 

Variant I-A 

Hake 

Variant 

II 

Turvas 

Variant 

III 

Graanul 

 Muutuvkulud       

1. Muutuvkulud kokku tuh. € 830 401 401 396 580 

1.1. Kulud kütusele tuh. € 792 339 339 321 518 

 sh maagaasi hind €/tuh.m3 404 404 404 404 404 

 puiduhakke hind €/m3 12 12 12 12 12 

 tükkturba hind €/t 36 36 36 36 36 

 puidupelleti hind €/t 150 150 150 150 150 

1.2. 
Kulud 

keskkonnatasudele 
tuh. € 8 3 3 16 3 

1.3. Elektrienergia kulud tuh. € 30 59 59 59 59 

  tuh. € 0 0 0 0 0 

 Tegevuskulud       

2. 
Tegevuskulud 

kokku 
tuh. € 108 132 132 132 132 

2.1. 
sh tööjõukulud koos 

maksudega 
tuh. € 34 58 58 58 58 

 Kapitalikulud       

3 
Kapitalikulud 

kokku 
tuh. € 66 137 137 138 120 

3.1. 

sh toetuse abil 

soetatud põhivara 

kapitalikulu 

tuh. € 19 19 55 19 19 

3.2. Sh finantskulud tuh. € 11 53 32 54 43 

3.3. 

Tootmise 

hinnakujunduses 

kapitalikulu 

tuh. € 47 118 92 119 101 

 
Tootmiskulud 

kokku 
tuh. € 985 651 625 647 813 

 

Tootmiskulude võrdluses on suurimad erinevused muutuvkulude osas. Muutuvkulud on  

hakkepuitu  või turvast kütusena kasutades  üle 50%  madalamad kui senised maagaasikuludel 

põhinevad  kulud.  

 

Tegevuskulud suurenevad kui vahetada  maagaasi katel  puiduhakke, turba või pelleti katla 

vastu. Tegevuskulude suurenemine tuleneb lisa tööjõu vajadusest  katlaga opereerimisel. 

Kui  muuta kütteliiki ning  investeerida uutesse lahendustesse suurenevad võrreldes senisega 

kapitalikulud  kahekordseks. Tootmiskulud vähenevad  kõige rohkem variant I A puhul 36%. 
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Joonis 3. Soojuse tootmiskulude osakaalud 

 

Joonise 3 järgi vähenevad hakkepuidule ( Variant I ja Variant IA) ülemineku puhul 

tootmiskulud  üle kolmandiku . Kütteliigiti on suurim tootmishindade sõltuvus kütuse hinnast 

maagaasi puhul ning väikseim puiduhakke ja turba puhul. 

 

5.2. Tarbijate maksevõime 

 

Tarbija maksevõime hindamisel on võetud leibkonna eluruumi suuruseks 60m²-ne korter ning 

keskmiseks leibkonna suuruseks 2,3 inimest. Tarbija maksevõime näitamise indikaatoriks on 

kaugküttele tehtava kulu ning leibkonnaliikme keskmise sissetuleku suhe. Alltoodud tabelile 

tuginedes võib väita, et kaugküte moodustab leibkonna liikme sissetulekust 4 kuni 5 protsenti.  

 

Kaugküte on Saku aleviku elanikule taskukohane, mida kinnitab ka ebatõenäoliselt laekumata 

arvete protsent (0,000025%) AS-s Saku Maja. 

 

Tabel 8. Kaugkütte teenuse kulu osakaal leibkonna liikme netosissetulekust 

 2011 2012 2013 2014 

Leibkonnaliikme keskmine 

netosissetulek (Harju 

maakond Tallinnata) * 

499,5 571,1 577,2 611,2** 

Kaugkütte kulu  kuus  23,5 27,7 24,7 24,9 

Kulu osakaal leibkonna 

liikme netosissetulekust 

4,7% 4,8% 4,3% 4,1% 

*Statistikaameti andmed ST08: Leibkonnaliikme netosissetulek kuus elukoha ja 

sissetulekuallika järgi. 

**AS Saku Maja kalkulatsioon arvestades EV keskmise palgamuutust 2014 vs 2013.  

 

6. Soojusvarustuse arengu võimalused 
 

6.1. Kingu soojustrassi haru uuendamise põhjendatus 

 

Saku aleviku Kingu tänava soojustrassi pikkus on 380 meetrit, torustik koosneb tabelis 9  

toodud osadest. Soojustrass on kaasajastamata ning paikneb eramajade piirkonnas, kuhu on 

 projekteeritud seitse liitumispunkti. Perioodil 2010–2011, kui toimusid Saku aleviku 
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soojatorustike projekteerimine ja hankedokumentide koostamine, väljastati  soojusenergiat 

viies liitumispunktis. Perioodil 2011–2013, kui Saku alevikus toimus olemasolevate 

soojatorustike renoveerimise ehitustegevus, kasutasid kaugkütet veel ainult kolm tarbijat. 

Kaks majapidamist tarbivad soojusenergiat ainult vee soojendamiseks ning piirkonda on järgi 

jäänud üks eramaja, kes tarbib soojusenergiat kütteks ja vee soojendamiseks. Seetõttu on 

piirkonnas kaugkütte teenuse jätkamine küsitav ning Kingu tänava soojatorustikud on jäänud 

varasema ehitustegevuse käigus renoveerimata. Kolme tarbija praeguses mahus tarbimise 

jätkamisel on Kingu tänava soojustarve vaid 74 MWh normaalaastal. Soojustrassi 

arvutuslikud kaod on 320 MWh aastas, suvel trass ei tööta, sest tarbimist ei ole. Soojustrassi 

kasutustunde on aastas  6 480.  

 

Tabel 9. Kingu tänava soojustrassi arvestuslikud kaod 

Läbimõõt 

mm 

Kao võimsus 

meetrile, 

W/m 

Trassi 

pikkus, 

m 

Olukord Kadu aastas, 

MWh 

DN 80 26 40 Eelisoleeritud 6,7 

DN 150 200 150 isoleeritud ruberoid, vill 194,4 

DN 80 110 80 isoleeritud ruberoid, vill 57,0 

DN 50 87 110 isoleeritud ruberoid, vill 62,0 

Soojustrassi investeeringu maksumus on hinnanguliselt 250 eurot soojustrassi meetri kohta ja 

kogumaksumus on 85 000 eurot. 50% investeeringu toetusega kujuneb omaosaluseks 42 000 

eurot. 

 

Soojustrassi kao (320 MWh) rahaline väärtus hakkekütuse puhul oleks hinnanguliselt 6 400 

eurot aastas. Uue eelisoleeritud soojustrassi kadu oleks neli korda väiksem ehk 80 MWh 

aastas ja kao väärtuseks on 1 600 eurot aastas. Säästu suurus trassi uuendamisest on 4 800 

eurot aastas. Soojustrassi finantskulu pärast investeeringut (50% toetusega laenusumma 

42 000 eurot, laenuperiood 10 a, laenuintress 5%) on 5 439 eurot aastas, ehk aastane sääst on 

väiksem, kui aastane kulu, ja suurendaks kahjumit 639 euro võrra aastas. Eeltoodud arvutuse 

põhjal võib öelda, et Kingu tänava soojustrassi renoveerimise investeering ei ole tasuv. Kingu 

tänava tarbijailt saadav müügitulu 4 810 eurot ei kata ära isegi soojustrassi kao rahalist 

väärtust, s.o 6 400 eurot. 

 

Majanduslikult soodsaim lahendus on paigaldada olemasolevatele Kingu tänava soojatrassist 

soojuse tarbijatele halukatlamajade asenduslahendus. Hinnanguline halukatelde maksumus 

kolmele majale oleks 60 000 eurot (asenduslahenduse toetusega omaosalus 30 000 eurot). 

Kütuse maksumuseks aastas on 3 500 eurot (95 rm), mis on oluliselt väiksem, kui puiduhakke 

maksumus 7 880 eurot (394 MWh, sh võrgukadu 320 MWh ja müük 74 MWh). Kütuse 

maksumusele lisandub veel ajakulu kütmiseks ja elektrikulu ringluspumbale.  

 

Kingu tänava soojustrassi sulgemise korral tarbimise vähenemine 74 MWh aastas ei avalda 

mõju kaugkütte mahule, küll aga soojustrasside kao vähenemine 320 MWh võrra seoses 

ebaefektiivse võrgu osa (380 meetrit) sulgemisega vähendab avarii ohtu vanas trassiosas ning 

suurendab Saku soojustrassi varustuskindlust ja vähendab suhtelist trassi kadu.  

 

6.2. Tehnika  katlamaja rekonstrueerimise alternatiivvariantide analüüs  

 

Tehnika katlamaja rekonstrueerimise parima variandi valikuks on analüüsitud kolme erinevat 

alternatiivvarianti: 
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Variant I. Tehnika katlamaja rekonstrueeritakse biokütuse (puidujäätmed, puiduhake jne) 

põletamiseks. Rekonstrueerimist finantseeritakse täies mahus pangalaenu arvelt. 

 

Variant I-A. Sama, mis variant I, kuid finantseerimisel kasutatakse KIK-i toetust 50% 

ulatuses. 

 

Variant II. Analoogne variandile I. Kütusena kasutatakse tükkturvast. 

 

Variant III. Analoogne variandile I. Kütusena kasutatakse puidupelleteid. 

 

Rekonstrueerimise alternatiivide investeerimismahtude hindamiseks on koostatud 

orienteeruvad kalkulatsioonid (lisa 1 variandid I, II ja III). Kalkulatsioonide koostamise 

aluseks võeti viimastel aastatel Eestis paigaldatud paremate tehniliste lahenduste ja kõrgema 

kasuteguriga katlaseadmete hinnad ning ehitus- ja paigaldustööde orienteeruvad hinnad. 

Rekonstrueerimisvariantide investeerimismahud on toodud tabelis 10. 

 

 

 

 

Tabel 10. Rekonstrueerimisvariantide investeeringute koondtabel 

Alternatiiv Variandi lühikirjeldus 

Saku Maja 

investeeringute maht, 

tuh.EUR 

I 

Katlamaja rekonstrueerimine puiduhakke 

põletamiseks. 100% omafinantseering 1 430 

   

I-A 

Katlamaja rekonstrueerimine puiduhakke 

põletamiseks. 50% omafinantseering 715  

   

II 

Katlamaja rekonstrueerimine tükkturba 

põletamiseks. 100% omafinantseering  1451 

   

III 

Katlamaja rekonstrueerimine puidupelletite 

põletamiseks. 100% omafinantseering  1078 

   

III-A 

Katlamaja rekonstrueerimine puidupelletite 

põletamiseks. 50% omafinantseering 539  

   

 

7. Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus 
 

7.1. Kasutatud tasuvusanalüüsi näitajad 

 

Nüüdispuhasväärtus (NPV) näitab, kui palju toodab investeering kasumit oma tehnilise eluea 

jooksul. Saadud tulemus on diskonteeritud aastasse, millal investeering teostatakse, antud 

juhul aastasse 2015. Antud arvutustes on võetud investeeringute tehniliseks elueaks 15 aastat. 

Tasuva investeeringu korral peab NPV väärtus olemas positiivne. Negatiivse NPV väärtuse 

korral toodab investeering kahjumit. 
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Sisemine tulumäär (IRR) on intressimäär (%), mille puhul NPV on võrdsustatud 0-ga 

(NPV=0). Investeeringu tehniliseks elueaks on samuti võetud 15 aastat. Tasuva investeeringu 

korral peab IRR olema vähemalt üle pangalaenu protsendi, antud arvutustes vähemalt üle 6%. 

Mida kõrgem on IRR väärtus, seda rohkem toodab investeering kasumit. 

 

Nüüdispuhasväärtuse suhe investeeringusse (NPV ratio) võrdub NPV jagatud investeeringu 

suurusega. Mida suurema NPV ratio väärtusega on tegemist, seda tasuvam on investeering. 

 

Lihtne tasuvusaeg on investeeringu suurus jagatuna aastase kokkuhoiuga jooksvate kulude 

arvelt. Tasuvusaeg näitab, mitme aastaga tasub investeering. 

 

Soojuse 15 aasta keskmine omahind iseloomustab katlamaja tehnilise eluea jooksul toodetud 

soojuse omahinda.  

 

7.2. Tehnika katlamaja ümberehitamise finantsanalüüsi tulemused 

 

Finantsanalüüsi baasnäitajaks võeti AS Saku Maja kaugküttevõrgu 2014. aastal kehtestatud 

soojuse müügihind, mis on 70,13  EUR/MWh.  

 

 

Tabel 11. Erinevate kütuste ostuhinnad 2014. aasta seisuga 

Kütus Ostuhind Ühik 

Puiduhake 12 EUR/m3 

Maagaas 404 EUR/tuh.m3 

Puidupelletid 150 EUR/t 

Elekter 105 EUR/MWh 

Tükkturvas 36 EUR/ t 

 

Aastane soojuse müügimaht kõikide variantide puhul on võetud aastate 2012, 2013 ja 2014 

keskmiste andmete ja 15 aasta prognoosi alusel, mis arvestab tarbimise muutusi, 12 537  

MWh aastas. Finantsanalüüsis kasutatud kütuste omahinnad on toodud tabelis 11. 

 

Finantsanalüüsi tulemused on toodud lisas 2 ja kokkuvõte tabelis 12. 

 

Tabel 12. Alternatiivvariantide finantsanalüüsi koondandmed 

Jrk   

Nr 
Näitajad Ühik 

Olemas-

olev 

(baas) 

Variant 

I 

Variant 

I-A 

Variant 

II 

Variant 

III 

Variant 

III-A 

1 Vajalik soojusvõimsus MW 10 10 10 10 10 10 

2 Kütus               

 sh puiduhake m³ 0 22 767 22 767 0 0 0 

         tükkturvas t 0 0 0 15 937 0 0 

        maagaas tuh.m³ 2 009 164 164 164 164 164 

         puidupelletid t 0 0 0 0 3 014 3 014 

3 
Kütuse 

primaarenergia kogus 
MWh 18 688 17 460 17 460 17 460 15 690 15 690 

4 Soojuse tootmine MWh 17 380 14 166 14 166 14 166 14 166 14 166 

5 Soojuse müük MWh 14783 12 537 12 537 12 537 12 537 12 537 

6 Katlamaja kasutegur   0,93 0,81 0,81 0,81 0,90 0,90 
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7 Soojusvõrgu kaod MWh 2597 1630 1630 1630 1630 1630 

8 Soojusvõrgu kaod % 15 13 13 13 13 13 

9 

Kulud soojuse 

tootmiseks (15 a) tuh.€   9 880 8 955 9 954 12 427 11 729 

10        sh  muutuvkulud tuh.€   6 049 6 049 6095 9 052 9 052 

11         sh püsikulud tuh.€   1 980 1 980 1 980 1 980  1 980 

12         sh finantskulud  tuh.€   1 852 926 1 879 1 396 698 

13 

Tulud soojuse 

tootmisest (15a.) tuh.€   15 551 15 551 15 551 15 551 15 551 

14 

Nüüdispuhasväärtus 

NPV tuh.€   

positii

vne 

positii

vne 

positiiv

ne 

positiivn

e 

positiiv

ne 

15 Lihtne tasuvusaeg aastat   4 2 4 8 4 

16 

Soojuse 15 a keskm. 

omahind 

€/MW

h 63,48 52,54 47,6 52,9 66 62,37 

17 

Soojuse omahind           

1 - 10 aastal 

€/MW

h 64,62 57,46 50,08 57,9 69,8 64,23 

18 

Soojuse omahind         

11 - 15 aastal 

€/MW

h 60,72 42,7 42,69 42,9 58,7 58,66 

 

 

 

Joonistel 4 ja 5 on toodud erinevate alternatiivvariantide võrdlusnäitajad: 15 aasta keskmine 

omahind ja lihtne tasuvusaeg.  

 

 
Joonis 4. Rekonstrueerimisalternatiivide soojuse omahinna diagramm 

 

Mõlemalt jooniselt on näha, et kõige soodsama soojuse tootmise omahinna ja kõige lühema 

tasuvusaja on võimalik saavutada, kui Tehnika katlamajas ühe olemasoleva maagaasi katla 

asemele paigaldada 4 MW hakkepuidul töötav katel ning katlamaja ümber ehitada 50% 

toetusega. 
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Joonis 5. Rekonstrueerimisalternatiivide tasuvusaegade diagramm 

 

Alternatiivsete variantide analüüs näitas, et omavahenditest 100%-liselt finantseeritud 

Tehnika katlamaja ümberehitamine puiduhakke põletamiseks on tasuv: ajatatud tulu (NPV) 

on positiivne, lihtne tasuvusaeg neli aastat. Finantsabi saamise korral (omafinantseering 50%) 

on sama investeeringu lihtne tasuvusaeg kaks aastat. Puiduhakke katlale ümberehituse 

tasuvusaeg pikeneb, kui võtta aluseks maagaasi hind 2015 aasta lõpu seisuga. Seega luuakse 

eeldused kaugküttesüsteemi edasiseks arendamiseks ning uute soojustarbijate liitumiseks 

kaugküttevõrguga. Sellise arengustsenaariumi korral saavad Saku aleviku soojustarbijad  

stabiilse soojusega varustamise süsteemi, milles toodetava soojusenergia hind ei oma 

tõusutendentsi.  

 

Katlamaja rekonstrueerimine tükkturba põletamiseks on samuti tasuv ning tasuvusaeg on 

seitse aastat. Katlamaja üleviimine turba põletamiseks ei ole abikõlblik tegevus SA-lt 

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuse saamiseks.   

 

 

7.3. Välisõhu saastekoormuse võrdlus 

 

Tehnika katlamaja rekonstrueerimisvariantide keskkonnamõju hindamiseks on välja arvutatud 

iga variandi välisõhu saastekoormus ning on võrreldud olemasolevaga. Võrreldavad andmed 

on koondatud tabelisse 13. 

 

Tabel 13. Välisõhu saastekoormus rekonstrueerimise alternatiivvariantide korral 

                Välisõhu saastekogused   Saastetasud 

Alternatiivvariandid 

Saasteaine nimetus 

Heitkogus, 

t 

Saastetasu 

määrad, 

€/tonn* Kokku, tuh.€ 

  

Lämmastikoksiid 

(Nox) 4,11 111,20 0,46 

0

3

6

9

I I-A II III III-A

4 

2 

4 

8 

4 

Tasuvusaja võrdlus 
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Olemasolev Süsinikoksiid (CO) 4,11 6,99 0,03 

Tehnika LOÜ 0,27 111,20 0,03 

katlamaja  Tahked os. 0,00 112,42 0,00 

 maagaasil Süsinikdioksiid (CO2) 3824,05 2,00 7,65 

  KOKKU 3832,55  8,16 

  

Lämmastikoksiid 

(Nox) 5,55 111,20 0,62 

Variant I, I-A Süsinikoksiid (CO) 52,58 6,99 0,37 

  LOÜ 2,53 111,20 0,28 

  Tahked os. 12,54 112,42 1,41 

  Süsinikdioksiid (CO2) 306,28 2,00 0,61 

  KOKKU 379,49  3,29 

  

Lämmastikoksiid 

(Nox) 15,60 111,20 1,73 

Variant II Süsinikoksiid (CO) 25,77 6,99 0,18 

  LOÜ 5,11 111,20 0,57 

  Tahked os. 11,70 112,42 1,32 

  Süsinikdioksiid (CO2) 5644,71 2,00 11,29 

  KOKKU 5702,89  15,09 

  

Lämmastikoksiid 

(Nox) 5,45 111,20 0,61 

  Süsinikoksiid (CO) 51,57 6,99 0,36 

Variant III, III-A LOÜ 0,04 111,20 0,00 

  Tahked os. 12,30 112,42 1,38 

  Süsinikdioksiid (CO2) 306,28 2,00 0,61 

  KOKKU 375,64  2,97 

 

Arvestuste kohaselt reostab kõige vähem atmosfääri katlamaja üleviimine puiduhakkele, mille 

tulemusena välisõhu reostamine väheneb ligi kümme korda. Katlamaja üleviimine tükkturba 

põletamisele suurendab ligi kaks korda välisõhu reostamist. 

 

8. Soovituslik tegevuskava 
 

8.1. Soojusmajanduse soovituslik tegevuskava 

 

Saku aleviku kaugküttevõrgu efektiivseks toimimiseks ja tarbijatele vastuvõetava hinnaga 

soojusenergia tootmiseks tuleb teostada järgmised tegevused:  

 

- CO2 heite vähenemise seisukohalt on kasulikum paigaldada Tehnika katlamajja 4 MW-ne 

taastuvaid energiaallikaid kütteks kasutav katelseade. Arvestades energiaallikate 

kättesaadavust, toorme hindasid, mõju keskkonnale ja automatiseerimise võimalusi, tuleb 

Tehnika katlamajas olemasolev vana katel välja vahetada hakkepuidul töötava katlaga. Kui 

tarbimise vähenemine aset leiab, siis osutub 4 MW-ne katel nii võimsaks, et suudab katta 

kogu Saku aleviku kaugkütte piirkonna soojuskoormuse. Madalal koormusel töö tagamiseks 

on vajalik suvise suure soojuskoormuse (min 0,5 MW, soe tarbevesi) olemasolu. Kui 

katlamaja ümberehituse projekti käigus selgub kõigi katlamajaga seotud hoonete katuste 

pindala, analüüsida katustele päikesekollektorite paigaldamise tasuvust. Kui 
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päikesekollektorite paigaldamiseks on võimalik saada 50% toetust ning analüüs näitab 

projekti tasuvust, siis on kasulikum toota suvist sooja tarbevett päikesekollektoritega.  

 

- Piirkonna tarbijaid teavitada kaugküttel toodetud soojavee madalamast hinnast võrreldes 

teiste kütteviisidega ning sellest, et majasisene soojavee süsteem annab osa maja 

soojusenergia vajadusest. Selleks kasutada erinevaid tarbijaid teavitavaid tegevusi, 

eesmärgiga suurendada kaugküttest sooja tarbevee valmistamist praeguse elekterkütte asemel. 

Lisaks tagab see hakkepuidukatlale tõhusama koormuse sooja tarbevee valmistamisel 

suvekuudel ja suurem tarbimise ühikute hulk aastaringselt aitab vähendada või tasakaalustada 

püsikulude osa soojuse ühiku hinnas. 

 

- Saku aleviku kaugkütte ettevõttel AS Saku Maja tuleb tellida soojusvõrkude hüdraulilise 

tasakaalustamise projekt. See võimaldab tulevikus Tehnika hakkepuidukatlamaja soojusega 

varustada kogu senise kahe katlamaja, st Saku aleviku kaugküttevõrgu, piirkonda.  

 

- Kaugküttevõrgu efektiivsemaks muutmiseks tuleb süsteemist välja lülitada piirkonnad, 

milles tarbitava soojuse väikesed kogused toovad kahjumit antud lõigu suurte soojakadude 

tõttu. Kahjumi vähendamiseks soojustrassi Kingu tänava haru osas toetada sealsete tarbijate 

asenduslahenduse väljaehitust ja sulgeda olemasolev soojustrass. 

 

- Kaugküttevõrku laiendada olemasoleva kaugkütte piirkonnaga piirnevatel aladel, seda  

eelkõige uute kortermajade ja suurema soojatarbimisega ärihoonete rajamise korral. Iga 

juhtumi puhul tuleb lähtuda laienemise tasuvusest, et laienemise piirkonnast saadav tulu oleks 

suurem piirkonda teenindavate torustike kuludest, sh soojakaod. 

 

8.2. Soovitused kaugkütte piirkonnas asuvate hoonete valdajatele   

 

Olemasolevad kaugkütte võrguga ühendatud tarbijad, kelle hoonete küttesüsteemis ringleb 

kaugküttevõrgu soojuskandja, peaksid välja ehitama autonoomsed soojusvahetiga 

soojasõlmed. Kõigil hoonetel soojusvahetite kasutamine suurendab kaugkütte võrgu 

varustuskindlust, sest viimaste aastate suuremad kaugküttevõrgu tööd häirivad avariid on 

olnud seotud hoonesiseste kütte- ja ventilatsioonisüsteemidega. Kõik kaugküttevõrguga 

ühendatud soojuse tarbijad peaksid omama soojusvaheteid ning hoonete küttesüsteem peab 

olema autonoomse soojuskandjaga toimiv.  

 

Kui kõik kaugkütte võrguga ühendatud hooned omavad soojusvahetit ning kõigi võrku 

ühendatud hoonete välispiirded on täiendavalt soojustatud, siis on võimalik vähendada 

kaugkütte võrgus soojuskandja temperatuuri, mis omakorda vähendab trassikadusid. Seega 

tekib selline kulude vähendamise võimalus peale seda, kui kõik tarbijad on hooned 

renoveerinud madala energiakuluga hoonete nõuetele. Teise võimalusena oleks kõigile täies 

mahus renoveerimata hoonetele paigaldada vajaliku soojuse koguse saamiseks suurema 

pinnaga soojusvahetid, kuid arvestades tehtavat investeeringut ja trassikadude arvelt saadavat 

kasu, siis see ei ole tasuv. 

 

Kaugkütte piirkonnas asuvate ja kaugküttega liitunud hoonete omanikel on soovitus järgida 

rekonstrueerimistöid kavandades antud hetkel pakutavaid parimaid lahendusi ja materjale. 

Antud valdkonnas toimub väga kiire areng ning suund on järjest paremate energiatõhusate 

lahenduste väljatöötamisele. Seepärast ei ole otstarbekas käesoleva arengukava perioodiks 

anda väga konkreetseid soovitusi lahenduste ja materjalide osas, sest isegi ühe aasta jooksul 

tulevad turule energiasäästlikumad tehnoloogiad ja materjalid. 
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Kaugkütte ettevõtteid ühendav Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) on tellinud 

Tallinna Tehnikaülikoolilt uurimustöö, mille tulemuseks on soovituslik tüüplahendus 

kaugkütte baasil hoonete energiatõhusaks muutmiseks. Leping töö teostamiseks allkirjastati 

2015. aastal ning töö valmib 2016. aasta jooksul. Soovituslik on peale uurimustöö valmimist 

olemasolevate hoonete renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel järgida töö tulemusena välja 

pakutavaid tüüplahendusi. 

 

Saku alevikus on renoveeritud torustikega kompaktne kaugkütte võrk, mille toimepidevus on 

väga kõrge ja avariide tõenäosus väga väike ning mille soojakaod on minimaalsed. Rajatava 

hakkepuidul töötava katlaga luuakse eeldused stabiilselt soodsa hinnaga soojusenergia 

tootmiseks. Sellest tulenevalt tuleks Saku kaugkütte piirkonnas lokaalseid küttelahendusi 

kasutada ainult erandolukorras väga väikeste soojatarbimise mahtude korral. 
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Lisad 
 

Lisa 1 - Rekonstrueerimise alternatiivide kalkulatsioonid 

Variant 1 Katlamaja rekonstrueerimine puiduhakke põletamiseks 

Variant 2 Katlamaja rekonstrueerimine tükkturba põletamiseks 

Variant 3 Katlamaja rekonstrueerimine puidugraanulite põletamiseks 

 

Lisa 2 - Finantsanalüüsi tulemused  

Algandmed I Algandmed tasuvusarvutusteks puiduhake 100% omafinantseering 

Algandmed I-A Algandmed tasuvusarvutusteks puiduhake 50% omafinantseering 

Algandmed II Algandmed tasuvusarvutusteks tükkturvas 100% omafinantseering 

Algandmed III Algandmed tasuvusarvutusteks puidupellet 100% omafinantseering 

Tasuvusanalüüs I Majanduslik tasuvusanalüüs, baasandmed 

Tasuvusanalüüs I-A Majanduslik tasuvusanalüüs, baasandmed 

Tasuvusanalüüs II Majanduslik tasuvusanalüüs, baasandmed 

Tasuvusanalüüs III Majanduslik tasuvusanalüüs, baasandmed 

Tasuvusanalüüs III-A Majanduslik tasuvusanalüüs, baasandmed 

 

Kasutatud materjalid 
 

1. Saku aleviku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise alternatiivide tasuvusuuring.                  

MTÜ LETEK 2014. 

 

2. Saku aleviku Tehnika katlamaja rekonstrueerimine. Eelprojekt. Inseneribüroo Tandem OÜ 

töö nr J-K1/13 

 

3. Ülevaade Saku vallas asuvate hoonete soojatarbimisest. 2010 Projekt “Eestist Horvaatiani: 

Arukad energiasäästu meetmed munitsipaaleluasemete jaoks Kesk- ja Ida-Euroopa riikides 

(INTENSE)” 
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