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Kokkuvõte. 

Ridala vald on tegelenud regulaarselt soojusmajanduse arendamisega, koostatud on eelnevalt 

2 väga põhjalikku energiamajanduse arengukava ja nendes toodud soovitused ka suures osas 

juba ellu viidud. 

Uuemõisa asulale koostatava soojusmajanduse kava põhiküsimuseks kujunes kaugküttevõrgu 

peamagistraali veel vahetamata kuni 500 meetrise torustiku vahetamise kasu ja mõju analüüs 

soojuse hinnale. 

Analüüsist selgus, et peamagistraali uuendamisel toetusega on võimalik soojuse hind säilitada 

samal tasemel ja kui liita uued võimalikud tarbijad koos nende liitumiseks vajaliku 

soojustorustiku rajamisega võimaliku toetuse abil, siis on võimalik soojuse hinda veidi 

alandada. 

On võimalik tõdeda, et Uuemõisas on kaugküte väga hästi arenenud ja asenduslahendused 

sellise hinna juures puuduvad. 

Aare Vabamägi.  
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Sissejuhatus. 
 

Ridala vallavalisus on suhtunud kogu valla energiamajanduse ja Uuemõisas kaugkütte 

arendamisse väga tõsiselt, koostatud on energiamajanduse arengukava, mida on uuendatud 

2008 aastal ja selle alusel on kaugkütet pidevalt arendatud. 

Tulemuseks on väga heas seisus Uuemõisa kaugküttesüsteem ja tarbijatele väga soodsa 

hinnaga aastaringne soojusvarustus. 

Uuemõisas on veel jäänud kogu kaugküttesüsteemist uuendada vaid peamagistraali 

soojustorustik kogupikkusega kuni 500 meetrit, ülejäänud võrk pikkusega 4000 meetrit on 

juba kaasaegselt uuendatud, samuti on uuendatud kogu katlamaja põhikatlad ja kütusea 

kasutatakse turvast ja puiduhaket. 

Käesolev soojusmajanduse kava keskendubki vaid soojusvõrgu viimase lõigu uuendamise 

mõju analüüsile ja uute soojustarbijate liitumise ja tarbimise mõjule senisele kaugkütte 

hinnale. 

 

Tänane olustik. 
Soojusettevõtjana osutab Uuemõisa kaugküttepiirkonnas teenust Uuemõisa Teenus AS, mille 

100% aktsiatest kuuluvad vallale.  

Tükkturba pikaajaline leping on taganud stabiilse põhikütuse hinna ja see kajastub kohe ka 

stabiilses soojuse hinnas, mille müügihind tarbijatele (nii elanikkond kui ettevõtted) on 46,14 

EUR MWh (ilma km-ta) ja pole muutunud ettevõtetele juba 6 aastat. 

Stabiilse ja soodsa kaugküttesoojuse hinna ning asula arengute tõttu on Uuemõisa kaugkütte 

tarbimine viimase 10 aasta jooksul pidavalt kasvanud ning senini on liituda soovijaid. 

Uuemõisas on saavutatud tarbimisel mastaabimõju ja uute liitujate tekitatav tarbimise kasv 

või olemaolevate liitujate mõningane tarbimise langus ei mõjuta soojuse hinda selliselt, et 

seda peaks oluliselt tõstma.  

Joonis 1. Uuemõisa soojustarbijate jaotus 2014 a tarbimise alusel (MWh). 

 

HKHK – Haapsalu Kutsehariduskeksus. 

Soojustarbijate jaotuses ei domineeri ükski tarbijagrupp. Suurima mõjuga oleks Haapsalu 

Kutsehariduskeskuse lahkumine, kuid selleks saab olla vaid keskuse mujale asumine, mille 

suhtes lähiaastail teadaolevad kavad puuduvad.    
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Võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüs. 
 

Piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk. 
Parima ülevaate Ridala valla arenguplaanidest annab valla arengukava 2015 – 2022.  

Ridala vald asub Lääne maakonnas ümbritsedes rõngasvallana maakonnakeskust Haapsalut. 

Lisaks Haapsalule on vallal ühispiir Lääne-Nigula ja Martna vallaga. Põhjast,  läänest ja 

lõunast piirneb vald merega. Ridala valla pindala on 253,56 km². Valla koosseisu kuulub 78 

saart, millest suurim on Tauksi. Ridala vallas on 56 küla ja 2 alevikku, kus rahvastikuregistri 

(01.01.2015) andmetel elab 3353 elanikku. Tähtsamatest teedest läbivad Ridala valda kaks 

riigimaanteed: Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla põhimaantee ja Haapsalu-Laiküla tugimaantee.  

Uuemõisa, kus asub kaugküttepiirkond iseloomustatakse järgmiselt; 

Uuemõisa mõisa kasutatakse mitmekülgselt ning arendatakse jätkuvalt. 2010. a. renoveeriti 

mõisa läänetiib, kus avati 40-kohaline lasteaed. Samaaegselt valmis mõisahoone juurde ka 

lasteaia mänguväljak. Eelkõige  lastesõimeealistele lastele  ostetakse laste päevahoiuteenust 

MTÜ-lt Lepatriinu Mängumaa. Arvestades lapsevanemate  elu- ja töökohti, asuvad  laste 

päevahoiud Uuemõisas ja Haapsalus. 

Mõisa esimesel korrusel on renoveeritud kooli ja lasteaia köök ning ruumid seltsiürituste 

jaoks. Mõisa idatiivast on lahkunud seal tegutsenud ettevõtjad ja idatiiva ruumid ootavad 

rekonstrueerimist täiendavateks kooliruumideks. Algkoolilaste sportimistingimused 

mõisahoones ei ole paranenud. Ajutise lahendusena kasutatakse kehalise kasvatuse tundide 

läbiviimiseks Haapsalu Kutsehariduskeskuse spordihalli. Uuemõisa mõisapargi 

rekonstrueerimisega on alustatud ja kooli spordiväljaku renoveerimine on 

projekteerimisjärgus.  

2009. aastal avati Uuemõisas Rannarootsi kaubanduskeskus, mis muutis oluliselt terve asula 

ruumilist kujundust, elavdas siinset ärimaastikku ja tõi piirkonda juurde hulgaliselt töökohti. 

2010. a valmis Uuemõisa–Herjava kergliiklustee ning Haudejaama tee–Kooli tee äärne 

kergliiklustee, mis on oluliselt laiendanud Uuemõisa elanike sportimisvõimalusi ja muutnud 

tänavatel-teedel liiklemise ohutumaks. 

Uuemõisa põhjaosas on avatud sotsiaalhoolekandeküla (Uuemõisa Kodu) ligi 70-le psüühilise 

erivajadusega isikule. Uuemõisa alevikus on rekonstrueeritud  ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni ning kaugküttetrassid. 2010. aastal rekonstrueeriti aleviku peatänav ja aasta 

hiljem valmis tänapäevane kergliiklustee Uuemõisa alevikust Rannaküla teeristini. Aleviku 

peatänaval on uuendatud tänavavalgustus.  

 

Põhilised probleemid on seotud kaugkütte suhteliselt suure tarbijaga Uuemõisa mõisahoonega 

ja on järgmised: 

o Uuemõisa mõisahoone välisfassaad vajab renoveerimist ja kasutuseta siseruumid 

rekonstrueerimist; 

o Uuemõisa mõisa idatiib seisab kasutult ja laguneb; 

 

Eesmärgid: 

o Uuemõisa mõisahoone välisfassaadi ja siseruumide rekonstrueerimine, sh 

mõisahoonesse kaldteede ja/või invalifti ehitamine;  

o Uuemõisa Lasteaed-Algkooli laiendamine lasteaed-põhikooliks, võttes kasutusele 

mõisa idatiiva;  

Lisaks on eesmärgiks valla-, valla allasutuste hoonete ja kortermajade energiasäästlikuks 

rekonstrueerimine ning ainult energiasäästlike uute hoonete rajamine. 

Tehiskeskkonna (st kaugküttesüsteemi) arendamisel lähtutakse jätkusuulikkusest ja 

energiatõhususest. 
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Soojusmajanduse juhtimine kohaliku omavalitsuse tasandil. 
 

Ridala vald on soojusmajanduse arendamisse suhtunud vastutustundlikult. 

Soojusmajanduse arengukavu on koostatud mitu juba eelnevatel perioodidel ja enamus 

kavandatud arengutest on Uuemõisas ellu viidud. 

Soojusmajanduse arendamine toimub läbi vallale kuuluva aktsiaseltsi Uuemõisa Teenus. 

Valitud ettevõtte nõukogu kaudu teostab omavalitsus pikaajalisi soojusmajanduse arengu 

eesmärke. Ettevõtte bilansis puuduvad 2015. aasta seisuga laenud, need on juba tasutud 

seniste investeeringute tegemise järgselt ja koormus püsikulude osale soojuse hinnas väheneb 

igaaastaselt, sest amortiseeritud vara osakaal kasvab. 

 

Uuemõisa asula areng on olnud märkimisväärne viimasel kümnel aastal, juurde on tulnud 

palju ettevõtteid ja neid on kaasatud kaugküttesoojust tarbima. See on võimaldanud 

kaugküttesoojuse hinna hoida kõigile tarbijaile soodsal tasemel. Tarbimine on aasta aastalt 

kasvanud ja uusi kaugküttega liituda soovijaid on veelgi. 

Graafik 1. Soojustarbe muutuse suund. 

 
 

Ridala Vallavolikogu 13.01.2010 määrusega nr 21 on määratud Uuemõisa aleviku 

kaugküttepiirkond, milles asuvad tarbijad naudivad stabiilset ja soodsat kaugküttesoojuse 

hinda. 
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Katlamaja, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline seisund ja 
iseloomulikud näitajad.  
Katlamaja. 

Uuemõisa katlamajas on töövalmis põlevkiviõlil kolm 1 MW võimsusega katelt (vanus 20-23 

aastat), biokütusel (tükkturvas-hakkepuit) kaks katelt: üks 2,5MW võimsusega Orions, vanus 

2 aastat ja teine 0,72MW võimsusega Kalvis, vanus 4 aastat. Põhilise koormuse katavadki 

turba- ja hakkekatlad, õlikatlad on vaid eriolukordade tarbeks.  

Katlamaja on põhiseadmetelt uuendatud ja eeskujulikus korras ning tagab varustuskindluse ka 

kõrgematel koormustel ning ei sõltu ühest kütusest vaid omab võimekust töötada kolme 

erineva kütusega. 

Kaugküttevõrk. 
Kaugküttetorustikke on Uuemõisas kokku ligikaudu 4500 m, soojuskadu torustikus on aastas 

1950 MWh. Soojusvõrgust on rekonstrueeritud ja asendatud eelisoleeritud torustikuga 89%. 

Rekonstrueerimistööd teostati aastatel 2006-2012.  

 

Uuendada on jäänud viimane osa soojustorustikust, peamagistraal ja mõned lõigud 

orienteeruva pikkusega 500 meetrit, peamiselt läbimõõduga 250 mm. Neid kavatsetakse 

asendada eelisoleeritud soojustorudega mille läbimõõtu on optimeeritud nõnda, et ligikaudu 

350 meetrit asendatakse läbimõõduga 200 mm ja 150 meetrit väiksema läbimõõduga 150 mm. 

Arvestuslik soojuskao muutus on leitud 250 soojustorustiku jaoks allikast 4 ja uute torude 

jaoks allikast 3. 

Vana peamagistraali aastane arvestuslik kadu on 583 MWh ja uuel vahetatud trassil 130 

MWh. Uus soojustorustik laseb aastas 453 MWh vähem soojust maapinda kaduda ja kogu 

Uuemõisa soojusvõrgu aastane soojuskadu on peale peamagistraali uuendamist ligikaudu 

1050 MWh aastas ja muutub edaspidi vaid uute soojustorude rajamisel, kuna on täielikult 

uuendatud. 

Graafik 2. Uuemõisa soojusvõrgu kao muutus peale uuendamist. 
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Joonis 2. Uuemõisa soojusvõrgu peamagistraali paiknemine ja orienteeruv pikkus. 

 
Allikas 5.  

Soojussõlmed. 
Soojuse tarbimine on mõõdetav, tarbijad on varustatud lihtsa automaatikaga võimaldades 

välistemperatuuri järgi nädalase igatunnise sättega reguleerida soojustarvet. Soojussõlmed on 

99% tarbijatel, nendest pooltel on kolmikventiilidega avatud segamissõlmed ja pooltel suletud 

soojusvahetiga sõlmed. On tehtud ka katsetus, kus kaks ühesugust kortermaja toimisid nii, et 

üks alandas öist küttevee temperatuuri, teine maja aga mitte ja kuu lõpus polnud 

märkimisväärsed tarbimisvahet. Soojustamata kortermaja „liiga täpselt“, õigesti nimetades 

vähese võimsusega,  valitud soojusvaheti puhul on tekkinud probleeme, kus suure külmaga ei 

jaksa soojasõlm maja üles kütta. Järgnevatel aastatel tuleb täna sellele, et osadel tarbijatel on 

suletud ja osadel avatud soojussõlmed kogu küttesüsteemis soojuskandja temperatuuri veidi 

kõrgemal hoida, kui avatud soojussõlme puhul tarvis oleks, sest suletud soojussõlme 

soojusvaheti vajab temperatuuride vahet, et samasugune temperatuur vahetuks tarbija poolele. 

Tabel 1. Uuemõisa kaugküttesüsteemi näidikud 2012 andmete alusel. 

 

Soojustarbijad ja perspektiivsed soojuskoormused. 

Soojustarbijad. 
Kaugküttesoojuse tarbijaid tuleb pea igal aastal Uuemõisas juurde, sest asula areneb jõudsalt 

ja samas on kaugküttesoojus senise hinnaga olnud odavaim võimalik kütteviis. 

Aastal 2015 on kaugküttes 38 hoonet ja liitujaid veel 5 hoonet. 

Viimasel kahel aastal on soojustarve olnud 7600 MWh, korrigeerituna kraadtundidega 

keskmisele pikaajalisele aastale veidi üle 8000 MWh. 

Suvel tarbivad sooja tarbevett põhiliselt ettevõtted ja kaubanduskeskused ning 

Kutsehariduskeskuse ühiselamu, mis toimib sel ajal hotellina. Suurem osa soojustorustikust 

on aastaringselt töös, aga suur sellest on ka eelisoleeritud torudest, seega on soojuskaod 

optimaalsed. Vaid mõned haruliinid on sel ajal välja lülitatud. 

Katlamaja kasutegur 84%

Võrgu kasutegur 82%

Kaugküttesüsteemi kasutegur 69%

Soojuse tarbimistihedus, MWh/m 1,8

Võrgu kao võimsus, W/m 39
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Perspektiivsed soojuskoormused. 
Võimalikud uued soojustarbijad on  

 kaubandushoone BAUHOF, kellel on soojustorude otsad hooneni viidud, tarbijal 

endal on vajadus vaid investeerida hoonesisesesse vesikeskküttesüsteemi. 

Prognoositav soojustarve 200 MWh 

 Kaubandushoone Ehituse ABC, liitumiseks vaja rajada 200 meetrit soojustorustikku,  

prognoositav soojustarve 230 MWh. Investeerimisvajadus soojustorustikku 40 000 

EUR. 

 Kaubandus-teenindushoone  TRADILO, liitumiseks vaja rajada 200 meetrit 

soojustorustikku,  prognoositav soojustarve 100 MWh. Investeerimisvajadus 

soojustorustikku 40 000 EUR. 

 Kortermaja 18-krt, liitumiseks vaja rajada 200 meetrit soojustorustikku, prognoositav 

soojustarve 130 MWh. Investeerimisvajadus soojustorustikku 40 000 EUR. 

 Õmblusettevõtte tootmishoone, liitumiseks vaja rajada 120 meetrit soojustorustikku, 

prognoositav soojustarve 200 MWh. Investeerimisvajadus soojustorustikku 30 000 

EUR. 

 Soojuse tarbimise vähenemise prognoos on väike, sest senise madala soojuse hinna 

tõttu ei ole survet soojuse säästule olnud. Lähiaastail toimub tõenäoliselt terviklik 

uuendamine mõnes kortermajas ja Uuemõisa lossi küttesüsteem tasakaalustatakse ja 

paigaldatakse termoregulaatorventiilid. Nende tarbijate soojustarbe vähenemise 

tagajärjel kogu Uuemõisa kaugküttes soojustarbimine väheneb kuni 200 MWh. 

Kogu soojustarbe muutuse prognoos järgnevaks kümneks aastaks on kasvav kuni 660 

MWh.  

Perspektiivsete liitujate (Ehituse ABC, TRADILO ja kortermaja) osas on teada asjaolu, et 

liitujad saavad teha seda koos, sest nad asuvad piltlikult järjestikku ja liitumisel on 

arvestatud, et liitutakse korraga. Näiteks on keeruline ja kulukas liituda esimesena 

kortermajal, sest enne teda asuvad kaks kaubandushoonet ja soojustorude läbimõõt vaid 

kortermaja tarbeks on erinev, kui kaubandushoonetele. Vajalik on soojustorustiku 

rajamine kõigile sobiva läbimõõduga lõikude kaupa liitumise järjekorras. 

Soojuse hind ja tarbijate maksevõime. 
Uuemõisa kaugkütte võrgupiirkonnas on soojuse müügihind 46,14 EUR MWh, millele 

lisandub käibemaks, lõpptarbijale seega 55,40 EUR. Seda võib pidada väga hea hinnaga 

kaugküttesoojuseks, Konkurentsiameti andmeil on väikestes kaugküttepiirkondades 

(müügimaht alla 3 000 MWh aastas) kaalutud keskmine soojuse hind 73 EUR MWh 

(käibemaksuta) ja MKMi hinnangul on mõistlik kaugkütte hind kuni 75 EUR MWh (90 EUR 

km-ga), seda ületades on üldjuhul MKM hinnangul (1. allikas) majanduslikult mõistlikum 

rakendada alternatiivseid lokaalkütteallikaid (maasoojuspump, pelletiküte) ning tuleks 

kindlasti enne uute investeeringute tegemist analüüsida piirkonna jätkusuutlikust ja 

alternatiivseid küttelahendusi.  

Kuna Uuemõisas on kaugküttesoojuse hind tunduvalt madalam, kui eelviidatud hinnangud, 

siis ei ole otstarbeks kulutada aega asenduslahenduste analüüsimisele ja võrgupiirkonna eri 

osadele alternatiivseid lahendusi otsida. On selge, et kaugküttega on kõige mõistlikum 

Uuemõisas jätkata. 

Kasutatavat hinda võib pidada hakke ja turbaga töötava katlamaja puhul väga heaks 

arvestades, et Uuemõisa kaugküttesüsteemi on juba investeeritud koos toetustega ja ilma uute 

katelseadmete ja 4 km soojustorustiku uuendamiseks ning laenud on juba tasutud.  
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Soojustarbijate jaoks on hind soodne ning ollakse sellega harjunud, sest see on olnud soodne 

väga pikalt. 

Graafik 3. Soojuse püsikulude jaotus. 

 
Senitehtud investeeringud annavad suure amortisatsiooni osakaalu, samas on katlamaja 

uuendatud ja soojustorustik 89% ulatuses uuendatud, ettevõttel puudub laenukoormus. 

 

Minu hinnangul on soodne hind samas pärssinud lõpptarbijate tegevusi soojuse tarbimise 

tõhustamiseks. 

Kortermajad ei ole väikeste küttekulude tõttu asunud majade välispiirdeid soojustama, vaid 

ühel kortermajal on valminud projekt terviklikuks uuendamiseks ja vaid üks kortermaja tarbib 

vaatamata soojuse odavale hinnale sooja tarbevett aastaringselt, ülejäänud korterelamud 

valmistavade seda elektriga, mis on 2 korda kallim.  

Positiivsena saab tõdeda, et soovitakse kaugküttega liituda. 
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Soojusvarustuse arengu võimalused. 
 

Uuemõisas on kaugküttevõrgu arengutena kavandatud peamagistraali veel uuendamata osade 

uuendamine ja võimalike uute tarbijate liitumine kaugküttesüsteemiga. 

 

Peamagistraali uuendamise maht on 500. meetri vana, terastorudest klaasvattisolatsiooniga ja 

betoonkünades asuva soojustorustiku asendamine eelisoleeritud soojustorudest 350 meetri 

250 mm läbimõõduga ja 150 meetri 150 mm läbimõõduga torudest torustikuga. Investeeringu 

hinnanguline suurus on 160 000 EUR. Võimalik toetus kuni 50%. Säästetud soojuse kogus, 

mis soojustorudest vähem kaotsi läheb on aastas 453 MWh. Soojuskao väärtus katlamajas 

kasutatud kütuste hindadest lähtudes on 16,4 EUR MWh. Peamagistraali vahetusest tuleneva 

säästu rahaline väärtus aastas on seega 7 400 EUR ja tasuvusaeg 22 aastat, toetusega 11 a. 

 

Võimalike uute tarbijate liitmiseks on vaja kokku rajada 720 meetrit soojustorustikku. 

Investeeringu hinnanguline suurus on 150 000 EUR ja võimalik toetus kuni 50%. 

Uute tarbijate aastane soojusvajadus on hinnanguliselt 860 MWh. 

Rajatava soojustorustiku kadu aastas (allikas 3) on hinnanguliselt 190 MWh, rahalises 

vääringus 3 100 EUR. 

 

Peamagistraali vahetusest tuleneva soojuskao vähenemise väärtuse ja rajatava uue 

soojustorustiku lisanduva kao väärtuse vahe on siiski positiivne 4 300 EUR ulatuses. 

Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus. 
 

Erinevate arenguvariantide kaalumiseks on koostatud AS Uuemõisa Teenus poolt esitatud 

andmete alusel Excel töölehed, millesse on mudelina kirjeldatud tänane kaugkütte olustik ja 

selle alusel on erinevate sisendite muutmisega läbi arvutatud võimalikud arenguvariandid ja 

saadud tulemused edaspidi välja toodud. Töölehel olev teave on soojatootja poolt 

konfidentsiaalne ja kavas näidatakse vaid tulemusi. 

Peamagistraali soojustorude vahetuse mõju soojuse hinnale. 
  

Kui soojuse tootmise kulud ja müügi kogus on 2014 aasta tasemel 7 600 MWh, võttes aluseks 

soojuse senise piirhinna 46,14 EUR MWh ja teha kavandatav peamagistraali soojustorustiku 

uuendus 450 meetrit ning ilma toetuseta, siis soojuse hind veidi langeks (mõju väiksem kui 

0,5 EUR MWh kohta), sest muutuvkulud väheneksid -7 408 EUR võrra, kuna soojuskadude 

kogus ja selleks kulunud kütuse väärtus kahaneks uue torustiku tõttu ning samas püsikulude 

summa suureneks toetuseta uuendatud torustiku amortisatsioonikulude kasvu tõttu +5 333 

EUR. 

Kui uuendada soojustorud 50% toetusega, siis amortisatsioonikulude kasv püsikuludes oleks 

vaid +2 667 EUR ja selle tõttu on võimalik soojuse hinda veidi rohkem langetada (mõju alla 

0,7 EUR MWh kohta). 

Uute tarbijate liitumise mõju soojuse hinnale.  
 

Uute tarbijate liitmiseks on vajalik teha investeering suurusega kuni 150 000 EUR, koos 

peamagistraali uuendamisega kasvab aastane amortisatsiooni kulu soojustrassidele lisaks 

tänasele ilma toetuseta variandil 10 333 EUR ja toetusega variandil 5 167 EUR. Sellega 

kaasneb soojustorustiku kadude kulu kasv, sest uusi torustikke rajati juurde ning 

muutuvkulude kasv, sest uusi tarbijaid tuli juurde (660 MWh). Seega kasvasid muutuvkulud 

kütuse kulu summaarse (peamagistraali uuendamise kulu vähenemine, rajatava torustiku kulu 
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lisandumine ja tarbijate soojuse tootmise kulu kasv) kasvu võrra  ja püsikulud peamagistraali 

ja rajatava soojustorustiku amortisatsioonikulu võrra. Samas kasvas müüdud soojuse hulk 660 

ühiku võrra. Tulemused koondatuna tabelis. 

Tabel 2. Soojuse hinnad peale peamagistraali uuendamist ja uute liitujate ühendamist. 

 
 

Soojustorustiku uuendamise mõju. 

Peamagistraali uuendamine toetuse abil võimaldab soojuse hinda säilitada või veidi alandada 

(mõju alla 1 EUR MWh kohta) 

Uute liitujate ühendamise mõju. 

Uute tarbijate liitumine soojustorustiku rajamise toetusega võimaldab soojuse hinda veidi 

alandada (mõju kuni 3 EUR MWh kohta).  

 

Tabel 3. Uuemõisa kaugküttesüsteemi näidikud peale peamagistraali uuendamist ja uute 
tarbijate liitmist. 

 
 

Ka peale peamagistraali uuendamist ja uute tarbijate liitumist on kaugkütte põhinäidikud 

eeskujulikud, kogu süsteemi tõhusus on paranenud 5%. 

Majandusnäitajate selgitus. 
 

Analüüsitud variantide juures on välja toodud majandusnäitajana vaid lihtne tasuvusaeg, sest 

muid majandusnäitajaid analüüsib oma tarbeks investor ehk siinsel juhul AS Uuemõisa 

Teenus. 

Selgituseks, et Lihtne tasuvusaeg on aeg aastates, mille jooksul tehtud investeering (siinkohal 

juba toetusega summa, aga ilma laenu kuludeta) suudetakse tasa teenida saavutatud säästu 

aastaste summadega ehk mitme aasta jooksul investeering end tagasi teenib. 

Kuna kaugkütte teenus on reguleeritav Konkurentsiameti poolt, siis määrab investeeringu 

tootluse regulatsioon. 

 

  

Näidik

Peamagistraali 

uuendus

Uuted liitujad, 

soojustarbe kasv 

660 MWh.

Soojuse müügimaht 7600 8260 MWh

Amortisatsioon toetuseta 5333 10333 EUR

Amortisatsioon toetusega 2667 5167 EUR

Muutuvkulude muutus -7408 6469 EUR

Soojuse hind toetuseta 45,86 43,87 EUR MWh

Soojuse hind toetusega 50% 45,51 43,25 EUR MWh

Katlamaja kasutegur 85%

Võrgu kasutegur 87%

Kaugküttesüsteemi kasutegur 74%

Soojuse tarbimistihedus, MWh/m 1,8

Võrgu kao võimsus, W/m 32
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Süsinikdioksiidi vähenemine turba kasutuse vähenemisel. 
 

Soojusvõrgu peamagistraali uuendamisel väheneb soojuskadu ja seetõttu on soojuse 

tootmiseks vaja vähem kasutada põhikütust.  

Senisega võrreldes väheneb 500 meetri soojustorustiku kadude vähenemise tõttu 463,6 MWh 

võrra soojuskadu ja sealtläbi katlasse vajamineva turba kogus primaarenergiana 533 MWh. 

Sellise turbas sisalduva primaarenergia kasutamata jätmine jätab atmosfääri paiskamata 202 

tonni süsinikdioksiidi (allikas 2). 

Tabel 4. Turba kasutuse vähenemisest tingitud C02 heitmete arvutus. 

 
  

A B C D E F G

Kütusekulu 

vähenemine 

aastas

Süsiniku 

eriheide

Kütuse süsiniku 

sisaldus

Süsiniku 

sisaldus

Oksüdeerunud 

süsiniku osa

Tegelik süsiniku 

heitkogus

Tegelik CO2 

heitkogus

B1 (TJ) qc (tC/TJ) Cr
t (tC) Cr

t (GgC) Kc Mc (GgC) Mco2 (GgCO 2)

vt lisa 2 ja §-

de 5, 6 ja 7 

valemid C=A×B D=C×10–3 vt lisa 3 F=D×E G=F×44/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Turba sääst 

peamagistraali 

uuendamisest 0,19211 28,9 5,55 0,000555206 0,99 0,000549654 201,5

Kokku tonni CO2 202

KÜTUS

Vedelad 

orgaanilised 

kütused

Primaarsed 

kütused

Sekundaarsed 

kütused
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Soovituslik tegevuskava. 
 

 

AS Uuemõisa Teenus. 

Uuendada Uuemõisa kaugküttevõrgu peamagistraal ja veel uuendamata torulõigud 

(orienteeruvalt 500 m) toetuse kaasabil. 

 

Liita uued tarbijad kaugküttevõrguga toetuse kaasabil juhul, kui liitujatega on sõlmitud 

siduvad eellepingud edasise tarbimise osas või sõlmitud lepingud liitumistasudeks, et katta 

liitumise kulud juhuks, kui peale soojustorustike rajamist tarbimisest loobutakse.  

 

Ridala Vallavalitsus. 

Jätkata kaugküttepiirkonda tekkivate ja seal asuvate tarbijate kaugküttega liitmist läbi 

planeeringute. 

Mitte arendada kaugkütte asenduslahendusi. 

 

Tõhustada Uuemõisa lossis asuvate tarbijate soojustarbimist, kaasajastades küttesüsteemi 

soojusväljastuse seadmed (küttekehadele termoregulaatorventiilid, liiniseade ventiilid, 

õhuvahetuse seadmete temperatuuride sätted) ja automaatika (nädalane ööpäevane 

küttegraafiku juhtimine vastavalt hoone osade tegelikule kasutusele) 

 

Teavitada soojuse lõpptarbijaid (korteriühistuid) neile võimaldatavatest toetustest 

kortermajade terviklikuks uuendamiseks, organiseerides kortermaja elanikele sobival ajal  

teabekoosolekute korraldamist koostöös pädeva tehnilise nõustajaga. 
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