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Eessõna 
 

Käesoleva „ Narva-Jõesuu soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ koostamise 

aluseks on Narva-Jõesuu linnavalitsuse ja Doran OÜ poolt sõlmitud töövõtuleping. 

 

Projekti rahastati 90% ulatuses Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondide meetme 6.2 „Efektiivne 

soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" 

(6.2.3) vahenditest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel. 

 

Arengukava nõuded on määratud MKM määrusega ,,Soojusmajanduse arengukava 

koostamise toetamise tingimused“. Arengukavas analüüsitakse tellijalt ja Adven Eesti AS 

esindajalt saadud ning kohapealt kogutud andmete alusel Narva-Jõesuu kaugkütte 

soojustarbimist ja võimalusi selle arendamiseks aastail 2016-2026. 

 

Arengukava annab ülevaate Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonna katlamaja ja kaugküttevõrgu 

tööst, kaugküttepiirkonna klientide tarbimisest ja analüüsib võimalusi soojusenergia tarbimise 

vähendamiseks. 

Töö tegija tänab hea koostöö ja arengukava koostamisel osutatud abi eest AS Adven Eesti 

tootejuhti Arbo Reino’t. 

 

Käesoleva Narva-Jõesuu soojusmajanduse arengukava on kontrollinud ja kinnitanud volitatud 

soojustehnikainsener tase 8 Aare Vabamägi 
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Kokkuvõte. 
 

Narva-Jõesuu soojusmajanduse kava koostamisel vaadeldi kaugküttevõrgu senist olustikku ja 

võimalikku senisest soojustorustikust 500 meetri kaugusel asuva Narva-Jõesuu Sanatooriumi 

liitumist. Põhiliseks kujunes uue 2,5 MW  hakkekatlamaja võimalikust rajamisest 

(olemasoleva katlamaja Kesk tn. 4 hoonesse) tuleneva võimaliku soojuse hinna languse 

analüüs.  

Analüüsi tulemusel saab tõdeda, et Narva-Jõesuu Sanatooriumi liitmine võib osutuda 

võimaluseks senistele Narva-Jõesuu kaugkütte tarbijatele soojuse hinna alandamiseks, kui 

selle ühendustorustiku ja uue 2,5 MW hakkpuidu katlamaja rajamiseks õnnestub saada 

investeeringutoetust selle maksimummäära ulatuses ning tarbimine ei kahane kiiremini 

prognoositust (10 %).  

Narva-Jõesuu linna kaugküttevõrk on jätkusuutlik ja  pole otstarbekas kaugküttepiirkonnas 

üle minna lokaalküttele. 
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Piirkonna kirjeldus ja arengu suunad. 
Narva-Jõesuu (Hungerburg, Narwa-Mündung, Усть-Нарoва) asub Ida-Viru maakonnas.  

Narva-Jõesuu sai linna õigused 1993. aasta augustis. Narva-Jõesuu asub Narvast 14 km 

kaugusel ja maakonna keskusest Jõhvist 47 km kaugusel. Narva-Jõesuu asub Narva Jõe ja 

merelahe vahelisel kolmnurgas. Narva-Jõesuus asub Eesti pikim mereäärne liivane supelrand 

(7,5 km). Narva-Jõesuu pindala on 11,3 m
3
. Narva-Jõesuud ümbritseb läänest ja lõunast 

Vaivara vald  

 
Joonis -1 Eesti Vabariik, maakonnad 

 

 

Joonis-2  Narva-Jõesuu linn 
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Narva-Jõesuu pikaajalised eesmärgid. 
Narva-Jõesuu pikaajalised eesmärgid on kirjeldatud Narva-Jõesuu arengukavas aastani 2025. 

Narva-Jõesuu üldplaneeringuga saab tutvuda http://narva-joesuu.kovtp.ee/uldplaneering. 

Narva-Jõesuu arengukava  eesmärgiks on muuta Narva-Jõesuu Eesti kaasaegseks 

kuurortlinnaks ja rahvusvahelise tähtsusega  

Sotsiaalmajandus. 
Narva-Jõesuus saab alates 2015.a. omandada ainult  põhihariduse  Narva-Jõesuu Koolis ja 

koolieelseid lapsi viia Narva-Jõesuu lasteaeda.  Narva-Jõesuu Laste muusika ja kunstikool on 

Narva-Jõesuu linna haridusasutus, mis annab võimaluse kultuuri viljelemiseks huvihariduse 

erinevates valdkondades Narva-Jõesuu koduloomuuseum on Narva-Jõesuus asuv muuseum, 

mis tutvustab Narva-Jõesuu ajalugu ja kultuuripärandit. Ööpäevaringset erihooldusteenust 

paub Narva-Jõesuus  SA Narva-Jõesuu Hooldekodu. Narva-Jõesuu Hooldekodu on asutatud 

1988.a. Narva-Jõesuu hooldekodu baasil ja osutab teenust kuni 20 isikule ja 

hoolekandeasutuse majutuskohtadega hooldamise teenust ligi 150 inimesele. Põhiline 

tööhõive Narva-Jõesuus on seotud puhkemajanduse (SPA), merenduse ja  turistide 

toitlustamisega. Puhkemajandus ja turism on tugevalt sessoonse iseloomuga. Valdav enamus 

Narva-Jõesuu elanikest töötab turistide majutusega ja teenendamisega seotud ettevõtetes-ca 

80 %.   

Elamumajandus. 
Narva-Jõesuu linnas katab elamusektor 1,3 km 

2 
, sellest 0,1 km 

2 
võtab enda alla 

korruselamud 
 
ja 1,02 km 

2 
individuaalelamud. Elamud on koondunud linna lõunarajooni 

Metsa ja Jaan Poska tänavate vahele. Suur väikeelamute rajoon asub Raja ja Nurme tänava 

kvartalis. Enamus korrusmaju asub Rahu,  Koidu 
 
ja Poska tänavate piirkonnas. Reformimata 

riigimaa osakaal on Narva-Jõesuus endiselt suur. Viimaste aastatel on elavnenud Narva- 

Jõesuus elumajade ehitus (uute elumajade arendusprojektid).  

Ettevõtluse arengud. 
Narva-Jõesuus registreeritud ettevõtetest enamuses tegelevad suvehooajal turistidele majutus-, 

ravi- ja toitlustusteenuse pakkumisega. Paljud registreeritud ettevõtted tegelevad ka 

rannakalandus äris. Seisuga 31.07.2015.a. on Narva-Jõesuus registreeritud 335 ettevõtet : 

sealhulgas 48  FIE-t, 1 aktsiaselts, 87 mittetulundusühingut, 176 osaühingut, 1 sihtasutust, 13 

tulundusühingut, 9 usaldusühingut.  Kehtivas arengukavas toodud peamiste eesmärkidena 

majanduses ära toodud linna tööhõive ja investeeringute suurendamist ja ettevõtete 

konkurentsivõime parendamist.  

Soojusmajanduse juhtimine kohaliku omavalitsuse tasandil. 
Narva-Jõesuus kaugküttepiirkonnas asuv kaugküttevõrk ja katlamaja vara kuulub AS Adven 

Eesti-le. Kohaliku omavalitsuse tasandil kinnitab linnavalitsus  kaugküttepiirkonda jäävate 

hoonete renoveerimise projekte ja annab välja ehituslube (hoone siseste küttetorustike ja 

soojussõlmede renoveerimisel ning hoonete välispiirete soojustamisel). Sammuti 

kooskõlastab kohalik omavalitsus soojusmajandusega seotud kaugküttetorustik projekte. 

Kohalik omavalitsus kehtestab linnavalitsuse määrusega kaugküttepiirkonna. 

http://narva-joesuu.kovtp.ee/uldplaneering
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KOV võimekuse indeks.  
EV Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond tellib Kohaliku 

omavalitsuse üksuse võimekuse määramiseks teatud metoodika alusel juba mitu aastat 

järgemööda uurimustöö, mis järjestab kõik KOV-id võimekuse indeksi abil 

www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus. Töö tulemused on kasutamiseks ennekõike 

kohalike omavalitsuste ametnikele, kes valitud statistiliste näitajate alusel saavad analüüsida 

oma omavalitsusüksuses toimunud arenguid ja võrrelda tulemusi teiste kohalike 

omavalitsustega. KOV-võimekuse indeksi näitab subjekti võimete summat midagi ära teha. 

Narva-Jõesuu  oli 2013. aastal 215 KOV hulgas  139. positsioonil (2010-2013 aastal 150 

positsioonil). 

Reguleeriv seadusandlus. 
Soojuse tootmist ja tarbimist mõjutavad mitmed õigusaktid, mis reguleerivad Eesti 

energiamajandust. Riikliku energiapoliitika elluviimise ja arendamisega tegeleb 

Eestis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Eesti energiasektorit reguleeritakse järgmiste seadustega: 

 

1. Kaugkütteseadus  
§ 1. Seaduse reguleerimisala 

(1)  Käesolev seadus reguleerib soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid 

tegevusi kaugküttevõrgus (edaspidi võrk) ning võrguga liitumist. 

(2)  Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevused peavad olema 

koordineeritud ning vastama objektiivsuse, võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 

põhimõtetele, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga 

ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus. 

(3)  Käesolevas seaduses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse 

haldusmenetluse seaduses sätestatut, arvestades käesolevast seadusest 

tulenevaid erisusi. 

 

 

2. Säästva arengu seadus. 

§ 1. Seaduse ülesanne 

(1)  Käesolev seadus sätestab säästva arengu rahvusliku strateegia alused. 

(2)  Säästva arengu rahvuslik strateegia tugineb ÜRO Keskkonna- ja 

Arengukonverentsi otsustes (Rio de Janeiro, 1992) sätestatud põhimõtetele. 

(3)  Käesoleva seaduse II osa sätestab looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku 

kasutamise alused. 

(4)  Säästva arengu alused teistes valdkondades sätestab seadus, muu õigusakt või 

riiklik programm.; 

3. Maagaasiseadus.  

§ 1.  Seaduse reguleerimisala 

(1)  Käesolev seadus reguleerib maagaasi (edaspidi gaas) impordi, ülekande, 

jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi gaasivõrgu (edaspidi võrk) kaudu 

ning võrguga liitumist. 

(1
1
)  Käesolevas seaduses sätestatud nõuded gaasi, sealhulgas veeldatud maagaasi 

kohta kehtivad ka biogaasile, biomassist saadavale gaasile ja muud liiki 

http://www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus
http://www.mkm.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/264432?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/874359?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12796948?leiaKehtiv
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gaasile, kui need vastavad gaasi kvaliteedinõuetele ning neid saab tehniliselt ja 

ohutult sisestada gaasivõrku ja selle kaudu edastada. 

[RT I, 28.06.2012, 2 - jõust. 08.07.2012] 

(2)  Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevused peavad olema 

koordineeritud ning vastama objektiivsuse, võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 

põhimõtetele, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga 

ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav gaasivarustus. 

(3)  Käesolevas seaduses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse 

haldusmenetluse seaduses sätestatut, arvestades käesolevast seadusest 

tulenevaid erisusi. 

[RT I 2005, 64, 483 - jõust. 11.12.2005]; 

4. Elektrituruseadus. 
§ 1. Seaduse reguleerimisala 

(1) Käesolev seadus reguleerib elektrienergia tootmist, edastamist, müüki, 

eksporti, importi ja transiiti ning elektrisüsteemi majanduslikku ja tehnilist 

juhtimist. Seadus näeb ette elektrituru toimimise põhimõtted, lähtudes 

vajadusest tagada põhjendatud hinnaga, keskkonnanõuete ja tarbija vajaduste 

kohane tõhus elektrivarustus ning energiaallikate tasakaalustatud, 

keskkonnahoidlik ja pikaajaline kasutamine. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuses järgitakse koostöö, võrdse 

kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtet. 

(3) Elektriettevõtja soodustab tarbija tegevust, mille eesmärk on elektrienergiat 

säästa. 

(4) Käesolevas seaduses käsitletud haldusmenetlusele kohaldatakse 

haldusmenetluse seadust, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi. 

 

Eesti energiasektori missiooniks on tagada pidev, tõhus, keskkonda säästev ja põhjendatud 

hinnaga energiavarustus ning säästlik energiakasutus 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/enmak_2030._eelnou_23.10.2014.pdf , 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/141023_enmak_2030_ksh_aruanne_avalikustamisele.

pdf .  

Tulenevalt direktiivist 2009/28/EÜ on Eesti võtnud endale siduvaks eesmärgiks suurendada 

taastuvenergia osakaalu lõpptarbimises. Sealjuures on aluseks võetud 2005. aasta osakaalud. 

Praegu jõus olevad energiasäästu eesmärgid on Eestis kehtestatud järgmistes dokumentides: 

a) Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/0c/Eesti_konkurentsivoime_2020.pdf ; 

b) Konkurentsivõime kava "Eesti 2020  

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/0c/Eesti_konkurentsivoime_2020.pdf 

Soojuse hinna kooskõlastamine. 
Vastavalt Kaugkütteseaduse § 9 lõikele 1 peab Konkurentsiametiga kooskõlastama müüdava 

soojuse piirhinna igale võrgupiirkonnale eraldi soojusettevõtja, kes: 

a. müüb soojust tarbijatele; 

b. müüb soojust võrguettevõtjale edasimüügiks tarbijatele; 

c. toodab soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis. 

 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/enmak_2030._eelnou_23.10.2014.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/141023_enmak_2030_ksh_aruanne_avalikustamisele.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/141023_enmak_2030_ksh_aruanne_avalikustamisele.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:et:PDF
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/2/20/EETP3_final.pdf
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/0c/Eesti_konkurentsivoime_2020.pdf
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/0c/Eesti_konkurentsivoime_2020.pdf
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/0c/Eesti_konkurentsivoime_2020.pdf
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Konkurentsiamet teeb soojuse piirhindade kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul 

alates nõuetekohase hinnataotluses esitamisest. Eriti keeruka või töömahuka 

kooskõlastamistaotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet seda tähtaega pikendada 90 

päevani. Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt 

üks kuu enne selle kehtima hakkamist. 

Soojuse piirhinnaks Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonnas on Konkurentsiamet oma 21.12.2015. 

a otsusega. 7.1-3/15-079 kooskõlastanud 66,35 €/MWh. Soojuse müüja võib müüa soojust 

madalama hinnaga kui piirhind. Seda on ka Adven Eesti teinud maagaasi hinna langemisel 

alates 2015. aasta jaanuarist. Hinnakujunemisest on pikemalt juttu peatükis N.  

Kaugküttepiirkond. 
Narva Jõesuu  kaugküttepiirkond on kehtestatud Narva-Jõesuu  Linnavolikogu poolt 

27.10.2004. a. vastuvõetud  määrusega nr.53. Vastuvõetud määruse eesmärk on kehtestada 

asulas toimivate kaugküttesüsteemidega kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga 

liitumise ja -võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning 

sätestada soojusettevõtjale arenduskohustused. Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonnas vastutab  

kaugküttesüsteemi töö eest Adven Eesti AS,  kellele kuulub Narva-Jõesuu katlamaja ja kes 

rendib  kaugküttevõrku Narva-Jõesuu linnavalitsuselt kuni 2036,a,-ni. Katlamajast väljuvat 

soojusenergiat mõõdetakse soojusmõõturi. Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonna piirid on 

määratud määruse lisa 2 (Joonis 2). Narva-Jõesuu Linnavalitsusel on plaanis 2017.a. muuta 

kehtiva kaugküttepiirkonna piire. Uued piirid viiakse kooskõlla kehtivale olukorrale. 

 

 

 

 

 

 
Joonis-3 Narva-Jõesuu kaugküttepiirkond piirid 

Kaugküttekatlamaja. 
Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonnas toodab soojust AS Adven Eesti. Katlamaja asub aadressil 

Kesk tn. 4. Katlamajas on kaks maagaasil täisautomaatselt töötavat Viessman leektorukateld.  
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Joonis-4  Adven Eesti Narva-Jõesuu katlamaja 

Katlamajas paikneb kaks Viessman Turbomat RN 4,7 MW võimsusega maagaasikatelt. 

Katlad on paigaldatud 2002.a. , on tehniliselt heas korras ja hästi hooldatud.  

Katlamajaga samas hoones paikneb vee ettevalmistus (keemiline veepuhastusfilter Eurowater 

SM-42) - ja mõõtesõlm (siseneva gaasi mõõtmine ja väljuva soojuse mõõtmine). Katlamajast 

väljuvat soojust mõõdetakse soojusmõõturiga (Kamstrup Multical 66). Põhiliselt töötab üks 

4,7 MW katel, teist katelt kasutatakse avarii- ja tipukatlana. Katlad töötavad keskmiselt 93,7 

% soojusliku kasuteguriga. Narva-Jõesuu kaugküttevõrku köetakse temperatuurgraafikuga 

95/70
0
 C 

Tabel-1 Katlamaja katlaseamed 

Katel ühik Katel 1 Katel 2 

Tüüp  Viessman Turbomat RN Viessman Turbomat RN 

Võimsus  MW 4,7 4,7 

Max. töörõhk bar 6,0 6,0 

Keskmine kasutegur % 93,7 93,7 

Põleti   Weishaupt RGL 60/2-A ZM Weishaupt RGL 60/2-A ZM 

Põleti võimsus MW 0,8…6,1 0,8…6,1 

Kütus  maagaas maagaas 

Paigaldus aasta aasta 2002 2002 
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Joonis-5  Wiessman katlaseadmed 

 

Kaugküttevõrk.  
Narva-Jõesuu kaugküttevõrgu pikkuseks on 4 797 m ja see on 87 % ulatuses (4 177 m) 

väljavahetatud II isolatsiooniklassiga eelisoleeritud torustikuga. Torustiku vahetus teostati 

kahes etapis 2013.a. ja 2014.a. Eelisoleeritud torustiku seisukord on väga hea. Suuri 

eelisoleeritud kaugküttevõrgu paigaldamise järgseid probleeme pole ilmnenud. Eelisoleeritud 

torustik on varustatud lekke tuvastamise süsteemiga. Vanema torustiku pikkuseks on 620 m 

(13%), kuid selle seisukord on rahuldav või isegi hea.  Sel aastal vahetati veel 123 m 

torustikku Karja tn 18 piiirkonnas. kaugküttevõrgu andmed on toodud Tabel-2 
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Tabel-2 Kaugküttevõrgu diameetrid ja pikkused 

Dn, mm Uus torustik, m Vana torustik, m 

32 154 o 

40 567 34 

50 133 12 

65 647 66 

80 412 154 

100 174 180 

125 375 71 

150 182 0 

200 1 342 0 

250 89 0 

300 84 103 

350 18 0 

Kokku 4 177 620 

Soojustarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord. 
Narva-Jõesuus on kaugküttevõrguga ühendatud 56 tarbijat. Ühendatud tarbijatest 3 kuulub 

kohalikule omavalitsusele: linnavalitsuse hoone (Koidu 25), lasteaed (Karja 25) ja Laste 

Muusika ja Kunsti Kool (Kesk 3). Suuri  korterelamuid (köetava mahuga üle 10 000 m
3
) on 

13 ja keskmisi korterelamuid on (köetava mahuga alla 10 000 m
3
) 40.  Lisaks on võrguga 

ühendatud ka Narva-Jõesuu hooldekodu. Suured tööstustarbijad puuduvad. Kõikidele 

soojustarbijatele paigaldati Adven Eesti poolt tänapäeva nõuetele vastavad kaugloetavad 

soojusmõõturid 2011.aastal. 2013.a lõpetati Piirivalvekordoni varustamine pika uuendamist 

vajava maapealse torustiku kaudu. 
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Joonis-6  Koidu tn.25 , enamlevinud 3 T ventiiliga segamissõlm Narva-Jõesuus 

Soojussõlmedesse on paigaldatud enamuses 3 T ventiilidega segamissõlmed.  Kaugküttevõrgu 

tarbijate soojustarbimiste jaotus 2015.a. andmete põhjal on toodud Joonis-7 . 

 

Joonis-7 Soojustarbijate jagunemine ja nende tarbimiste osakaal 2015.a.  

 

11% 

51% 

38% 

Soojustarbijate jagunemine ja nende 
tarbimiste osakaal 2015.a. 

Omavalitsuse hooned

Suured korterelamud

Keskmised korterelamud
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Joonis-8 Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonna tarbijate struktuur 

Kaugkütte soojuse tarbimise struktuur tarbija gruppide kaupa näeme Joonis-8 . Kaugkütte 

soojust tarbivad kaks tarbijagruppi : munitsipaalhooned (5 %) ja elukondlikud korrusmajad 

(95 %). Tööstustarbijaid ja eraettevõttest tarbijaid Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonnas ei ole. 

Vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele tõendatakse energiamärgisega. Energiamärgis 

annab infot projekteeritava või olemasoleva hoone projekteeritud energiavajaduse või tegeliku 

energiatarbimise kohta. Energiavajadus ja –tarbimine kantakse skaalale (A-st kuni H-ni) mis 

aitab võrrelda hoonet sarnaste seas.  Erinevad energiaklassid näitavad, kui palju hoone tarbib 

energiat aastas ehk kui energiatõhus on hoone. Erinevatele energiatüüpidele (väikeelamud, 

korterelamud, ühiskondlikud hooned jms) on erinevad piirmäärad energiaklassidele. Narva-

Jõesuu kaugkütet tarbivatele hoonetele määratud energiamärgised on toodud Joonis-11. Nagu 

joonis-10 selgub on 79 % hoonetel energiamärgis määramata. Narva-Jõesuu linnavalitsusel on 

kavas 2017.a. taodelda energiamärgis kõigile kaugkütet tarbivatele munitsipaalhoonele. 

 

5% 

95% 

Narva-Jõesuu tarbimise struktuur 
tarbijagruppide kaudu 

Munitsipaal tarbijad

Elukondlikud tarbijad
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Joonis 9, Sepa 14 Narva-Jõesuu 

 

Joonis 10, J.Poska 45 Narva-Jõesuu 
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Joonis-11 Soojuse tarbijate energiamärgised 

Narva-Jõesuu kaugküttevõrgu tarbijate olukorda iseloomustavad näitajad on toodud Joonis-

12. Sellelt on näha, et esimeses järjekorras oleks vaja uuendada nende hoonete välispiirded ja 

soojussõlmed kelle soojuse tarbimine on üle 200 kWh/m2/a, mis on Eesti keskmisest 

tunduvalt kõrgem. Samuti oleks vajalik aktiivselt tegeleda ka järgmise grupiga kelle tarbimine 

on üle 150 kWh/m2. Korterelamute korrastasmist toetab Kredex kuni 2020. aastani kuni 30% 

ulatuses. Linnavalitsusel on soovitatav vastavat infot jagada korteriühistutega, et linna elamud 

saaks energiatõhusaks. 

 

Joonis-12 Soojuse erikulu  

Soojuse tootmine ja tarbimise analüüs. 
Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonnas toodetakse soojust septembrist kuni mai kuuni. Suvel 

kaugküttevõrk ei tööta. AS Adven Eesti poolt edastatud andmed soojuse tootmisest ja 

tarbimisest Narva Jõesuu kaugküttepiirkonnas aastatel 2013-2015 on toodud Tabel-3  

44 

0 0 1 0 8 3 

MÄRGIS 
PUUDUB 

A B C D E F 

Tarbijate energiamärgised 2016.a. 

22 
19 

22 

30 

7 

KUNI 100 
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Soojuse erikulu kWh/m² 
 Narva-Jõesuu 
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Tabel-3 Soojuse tootmine ja tarbimine 2013-2015 

 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

 Tootmine Tarbimine Tootmine Tarbimine Tootmine Tarbimine 

Jaanuar 2 593 2 186 2 308 2 126 1 960 1 815 

Veebruar 1 936 1 689 1 682 1 629 1 612 1 500 

Märts 2 427 2 057 1 539 1 427 1 473 1 343 

Aprill 1 488 1 220 1 127 1037 1 219 1 104 

Mai 306 227 411 393 480 415 

Juuni 0 0 0 0 0 0 

Juuli 0 0 0 0 0 0 

August 15 0 0 0 0 0 

September 97 50 17    

Oktoober 1 219 1 048 1 199 1 054 1 256 1 115 

November 1 300 1 163 1 578 1 404 1 359 1 247 

Detsember 1 681 1 454 1 838 1 686 1 551 1 378 

       

Kokku 13 062 11 080 11 699 10 755 10 910 9 917 

 

 

 

 

Joonis-13 Eesti klimaatilised Võtmepiirkonnad 

 

 

Tingituna klimaatilistest erinevustest pole kraadpäevade arvud erinevates Eesti piirkondades 

võrreldavad. Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbi viidud uuringu  põhjal on pakutud, et kliima 

alusel on sobilik Eesti jagada kuueks piirkonnaks Joonis-13 . 

(http://kredex.ee/energiatohususest/kraadpaevad-4/) Need kraadpäevade võtmepiirkonnad ja 
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keskused, milliste välisõhu temperatuuride alusel määratakse piirkonna kraadpäevad. Narva-

Jõesuu asub I võtmepiirkonnas. 

Kraadpäevade oluliseks kasutusalaks on erinevate aastate välisõhu temperatuuri mõju 

elimineerimine soojustarbimisele. Et elimineerida erinevate aastate välisõhu temperatuuride 

mõju, viiakse reaalse aasta soojustarbimine üle võrreldavale nn normaalaasta tarbimisele. 

Normaastale üleminekuks kasutame järgmist seost :  

 

QN = (Qteg – C) * SN/Steg + C 

QN – normaalaasta soojustarbimine, MWh 

Qteg – tegeliku aasta soojustarbimine, MWh 

C – kraadpäevadest sõltumatu soojustarbimine, MWh 

SN – normaalaasta kraadpäevade arv, 
0
C päev 

Steg – tegeliku aasta kraadpäevade arv 
0
C päev   

Avutuste aluseks on võetud järgmised algandmed : 

- Tasakaalustustemperatuur -  Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonna keskmine sisetemperatuur 

(tasakaalutemperatuur) tB on võetud 18°C.  

 

- Võtmepiirkond – Narva-Jõesuu  asub Eesti võtmepiirkonnas I.  

 

Edaspidi arengukavas käsitletava Narva-Jõesuu kaugküttepiironna arengu variantide välja 

arvutamisel on aluseks võetud kütteperioodile  (periood septemberi –mai)  taandatud näitajad. 

Aastate 2012-2015.a. kütteperioodide tegelikud- ja normaalaastale taandatud soojuse 

tarbimiste väärtused on toodud Tabel-4  

Tabel-4 näeme, et keskmine kütteperioodide tegelik tarbimine oli 10 734 MWh-i. 

Eelkirjeldatud normaliseerimise metoodika alusel on arvutatud tavapärase keskmise ehk nn 

„normaalaasta“ tarbimised. Kuna paljud talved vaadeldaval perioodil on tavapärasest 

soojemad, siis normaliseeritud tarbimine on tegelikuga võrreldes suurem. keskmine 2013-

2015 normaalaasta kütteperioodide soojuse tarbimine on 11 535 MWh-i. Reaalne keskmine 

tarbimine 2013-2015 kütteperioodidel oli 10 734 MWh-i ehk 7 %-i vähem. Vähenemine on 

põhjustautud 2013-2015 aastate kütteperioodidel kõrgemast välisõhu temperatuurist. 

Tarbimise jaotuse täpsustamiseks toome välja kaugküttepiirkonna kaugküttevõrgu näitajad , 

mis on taandatud kütteperioodile ehk siis tarbimise normaalaastal septembri kuust kuni mai 

kuuni. Edaspidistes arengukavas väljatoodud arvutustes kasutame selguse mõttes 

normaalaasta soojuse tootmise ja tarbimise näitajaid  kütteperioodile  (periood septembri 

kuust  kuni mai kuuni)  taandatuna. 
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Tabel-4 Kaugküttevõrgu näitajad kütteperioodide lõikes tegelik ja kraadpäevad (periood 

september-mai) 

Kütteperiood Toodang Tarbimine NA 

toodan  

NA 

tarbimine 

 MWh MWh MWh MWh 

2012/2013 14 443 12 140 13 942 11 718 

2013/2014 11 379 9 953 12 985 11 357 

2014/2015 11 376 10 332 12 679 11 515 

2015/2016 11 458 10 511 12 592 11 551 

     

 

 

Joonis-14 Kaugküttevõrgu näitajad kütteperioodide lõikes 

Järgnevalt lisame normaalaasta tarbimisele normaalaasta soojuse kao kaugküttevõrgus ja 

saame vajaliku soojuse tootmise mahu.  Need näitajad on toodud Tabel-5 

Tabel-5 Normaalaastale taandatud soojuse tarbimine, kadu ja tootmine 2012-2015 

kütteperioodil. 

Aasta 
Normaasta 
tarbimine Normaasta   kadu Normaasta tootmine 

Suhteline 
kadu 

 MWh MWh MWh % 

2012/2013 11 718 2224 13942 15,9 

2013/2014 11 357 1 628 13 597 12,5 

2014/2015 11 515 1 164 12 635 9,2 

2015/2016 11 551 1 041 12 822 8,3 

     

 

Arvestades toodud tabelit näeme et täna kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate soojuse 

tarbimise maht normaalse talve korral on püsinud viimased 3 kütteperioodi enam-vähem 

stabiilsena  11500 MWh juures. Samal ajal on soojuse kadu võrgus tänu tehtud töödele 

langenud üle kahe korra varasemalt 2200 MWh-lt 1000 MWh lähedale.  

11 379 

9 953 

12985 

11357 11 376 
10 332 

12679 
11515 11 458 

10 511 

12592 
11551 

M
W

h
 

Tootmine              Tarbimine             NA Tootmine        NA Tarbimine 

Kaugküttevõrgu näitajad 
kütteperioodide lõikes 

2013/2014

2014/2015

2015/2016
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Edaspidiste prognooside tegemisel võtame aluseks : 

1. Tarbimise prognoosi aluseks võtame eelduse, et tarbijate energiasäästu meetmete 

rakendamisel väheneb tarbimine 10 %. Seega võtame tarbimise väärtuseks 10 500 

MWh 

2. Kaugküttevõrgu kaoks võtame prognoosimisel aluseks 1040 MWh. seega tootmise 

prognoosiks kujuneb 11 540 MWh 

 

Soojuse tarbimise prognoos. 
Soojuse tarbimise prognoosimisel on arvestatud : 

1. Vastavalt Narva-Jõesuu  arengukava 2011 – 2025 andmetele  peetakse Narva-Jõesuu linnas 

kõige tõenäolisemaks tulevikus rahvaarvu vähenemist (01.01.2013.a. elanikonna arv 2896 ja 

01.01.2016.a. elanike arv 2829).  

2. Arvestame, et hoonete energiasäästu meetmete rakendamisest tulenev soojuse tarbimise 

vähenemine on kuni 2% aastas järgneva 5 aasta jooksul kui on võimalik kasutada 

korterelamute uuendamise toetusi. Järgneva viie aasta jooksul soojuse tarbimise languse 

tempo tõenäoselt langeb jääb suurusjärku kuni 1% aastas.  

- Lähiaastatel soojuse tarbija ja linnavalitsuse arvamusel uute tarbijate liitumine olemasoleva 

kaugküttevõrguga on vähetõenäoline. Tingimused kaugküttevõrguga liitumiseks on 

väljastatud järgmistele aladele::  

1) Koidu tn 19 kiriku hooned; 

2) Poska ja Koidu tänavate ristmiku piirkonnas kirikule kuuluvad kinnistud; 

3) Kalda tn 10 külalissadama kompleks; 

4) Kungla tn 5 kuursaali hoone. 

Nende objektide liitmine tuleb otsustada siis kui on täpselt selgunud nende soojuse vajadus. 

Täna planeeritavate hoonete kohta vastavad andmed veel puuduvad. 

 

Käesolevas töös analüüsime olemasoleva Narva-Jõesuu Sanatooriumi liitmist 

kaugküttevõrguga. Täna on sanatooriumil oma maagaasil töötava katlamaja, kuid kui 

kaugküttevõrku rajatakse uus puiduhakkekatlamaja, siis võiks sanatooriumi liitmist võrguga 

kaaluda. Sanatoorium asub kinnistul Aia 3 (51301:002:0012) ja selle ühendamiseks võrguga 

tuleb rajada ca 500 m uut torustikku (Joonis-20). 

 

Pikemas perspektiivis planeeritava objektina peaks kaugküttega liituma ka Suur-Loosi 9 

(51301:001:0036) maa-alal arendatav Hotell-Sanatoorium. Asukoha kaugust olemasolevast 

võrgust umbes 650 m. Selle objekti liitmist käesolevas töös ei saa veel analüüsida, sest 

puuduvad spetsiifilised andmed planeeritava objekti kohta. Samas kompleksi ühendamine 

kaugküttevõrku võimaldaks suure tõenäosusega hinda veelgi alandaga. 

 

Soojuse hind ja tarbijate maksevõime. 
Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonnas  kehtiv soojuse hind lõpptarbijale  on alates 01.02.2016.a. 

62,49 €/MWh (lisandub käibemaks). Järgnevalt võrdleme soojuse hindu lähipiirkonnas, mis 

on toodud Tableis-6. Nagu lisatud graafikult näha on alates 2015.a jaanuarist AS Adven Eesti 

müünud soojust odavamalt kui kehtiv piirhind. Selle põhjuseks on maagaasi hinna langus  
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Tabel – 6 Võrdlusena sarnase tarbimismahuga kaugküttepiirkondadele kehtestatud soojuse 

hinnad kas võrdled piirhindu või tegelikke müügihindu?  

Kaugküttepiirkond  

 

Kütus  Soojuse piirhind 

Kiviõli  maagaas 46,44 

Narva  põlevkivi 37,24 

Narva-Jõesuu maagaas 62,49 

Kunda  maagaas 63,58 

Rakvere  hakkepuit 53,69 

Aseri  maagaas 48,11 

Konkurentsiamet  soovituslik kuni 70,00 

 

Tabelist 6 on näha, et soojuse hind Narva-Jõesuus on teiste väljatoodud piirkondadega 

võrreldes kallim. Eriti dramaatiline vahe võrdluses Narva linna soojuse hinnaga, aga seal 

kasutatakse elektrijaamades elektri tootmisel ülejäävat soojust. Narva-Jõesuu eripäraks on ka 

suhteliselt kallis gaasi võrguteenuse maksumus, mille osa soojuse hinnas moodustab ca 6 

€/MWh. 
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Nagu lisatud graafikult näha on alates 2015.a jaanuarist (ja samuti paljudel kuudel ka varem) 

on AS Adven Eesti müünud soojust odavamalt kui kehtiv piirhind. Selle põhjuseks on 

maagaasi hinna langus. Sel suvel maagaasi hind stabiliseerus, ja järgnevalt võib prognoosida 

mõningast hinna tõusu. Lisaks on teada ka maagaasile rakendatava aktsiisi tõus järgnevatel 

aastatel 20%võrra aastas. Seega tulevikuks võib prognoosida mõningast gaasi hinna 

tõusutrendi. 

 

 

 
Joonis -15 Soojuse hinna muutused Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonnas 2013-2016 

Statistikaameti andmetel oli Narva-Jõesuu linnakodanike keskmine brutotulu 2015.a.  € 

(Lääne-Narva-Jõesuu linna  palgatöötaja keskmine brutotulu 2015. a. oli 859 €. (Allikas : 

www.stat.ee/ppe-49616 ). Kui võtta eluruumide pinna küttesoojuse eritarbimiseks 127,28 

kWh/(m
2 

a) ( Karja tn.7 ) siis 60 m
2 

korteri omanik peaks kütteperioodil (oktoober-aprill) 

maksma:  

127,28*60,0*74,98/1000 = 572,60 €/kütteperioodil, mis teeb 5,5 % Narva-Jõesuu linnas  

töötava elaniku 2015 aasta keskmisest bruto-sissetulekust. Protsent sissetulekust ei ole suur, 

kuid linna elanikke sissetulekud ja elamispinna suurused on  erinevad.  Kui peres on 2 

teenivat täiskasvanut siis on osakaal vaid alla 3%. Samal ajal võib eriti külma talvekuu korral 

sama korteri ühe kuu soojuse arve olla ka 150…200 €. Olukord oli märgatavalt raskem 

aastatel 2013-2014, kui soojuse hind püsis pidevalt suhteliselt kõrgel tasemel. 

Eeltoodud tarbijate analüüsi käigus selgus, et linnas on ka mitmeid hooneid mille eritarbimine 

ületab isegi 200 kWh/m2/a. Sellistes hoonetes on soojuse maksumus vastavalt ligi 2 korda 

kõrgem eelmises lõigus toodud võrdlusandmetega. Seega tihti ei ole küsimus mitte ainult 

soojuse hinnas vaid ka elamute soojuspidavuses. Siinkohal peame veelkord rõhutama elamute 
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soojuse säästumeetmete rakendamise olulisust. Alustada tuleks kõige väiksematest asjadest 

alates koridori ustest ja torustike soojustamisest keldris ja pööningul lõpetades juba 

soojussõlme paigaldamisega ja kogu elamu kompleksse soojustamisega. Säästu potentsiaal 

võib olla 30% või isegi rohkem. 

Soojusvarustuse arengu võimalused.  

Soojuse tootmine. 
Arvestades maagaasi hinna võimalikku tõusu ja hinna järske kõikumisi on Adven Eesti AS  

kaalunud juba mitu aastat hakkpuidu katlamaja rajamist Narva-Jõesuu linna. Hakkpuit on 

kodumaine taastuv energiaallikas, mille hind on püsinud suhtliselt stabiilsena. Kõige olulisem 

hinnamõjur on puidu põletamise lubamine Narva elektrijaamades. Samas isegi perioodil kui 

elektrijaamades oli lubatud puitu põletada, ei olnud selle hind tänasest tasemest kõrgem 

rohkem kui 3 €/MWh.  

Kuna planeeritav hakkekatlamaja peab võimalikult lähedale jääma kaugküttevõrgulele, et 

minimaliseerida soojuse kadu lisanduvast torustikus ja tehtavaid investeeringuid. 

Hakkekatlamaja  koha valikul käesolevas arengukavas  vaadeldud kahte kohta.  

 

Joonis-16 Kesktn.4 ja Metsa tn 7 asukohad 
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Hakkekatlamaja asukoha variant Metsa tn 7.  
Narva-Jõesuus Metsa 7 kinnistu (51301:008:0024) kuulub Narva-Jõesuu linnavalitsusele. 

Krundi läheduses asub praegu Dn 200 eelisoleeritud kaugküttetorustik.   

 

Joonis-17 Narva-Jõesuu, Metsa tn.7 kinnistu 

 

Joonis-18 Narva-Jõesuu, Metsa tn. 7 
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 Hakkekatlamaja rajamisega tuleb : 

1. Muuta kinnistu Metsa 7 kehtivat deailplaneeringut ja eraldada katlamaja jaoks sobilik 

maatükk tootmismaana.. 

2. Sõlmida liitumislepingud elektrivõrgu -, vee- ja kanalisatsiooni ja sidevõrgu  

valdajatega ning rajada vastavad kommunikatsioonid. 

3. Vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimis tingimustele 

koostada hakkekatlamaja eel-ja põhiprojekti. 

Hakkekatlamaja asukoha variant Kesk tn 4. 
Teiseks hakkekatlamaja paigaldamise kohaks on välja valitud Kesk 4 kinnistu 

(51301:003:0089). Kinnistul paikneb hoone , milles asuvad gaasikatlad millega toodetakse  

kaugküttevõrku soojust.  

 

Joonis-19 Narva-Jõesuu, Kesk tn. 4 kinnistu 

Kinnistu kuulub Adven Eesti AS-le. Detailplaneeringu järgi on maa sihtotstarbeks 

tööstusmaa. Hakkekatlamaja rajamisega puudub vajadus täiendavate liitumiste järgi (elekter, 

side ja vesi-kanalisatsioon) ja kaugküttetorustiku väljavahetamiseks (olemasolev väljuva 

eelisoleeritud Dn350). Vajalik on olemasolev katlamaja hoone täies mahus kasutusele võtta ja 

isegi laiendada, et ka kõik hakke kasutuselevõtuga seotud seadmed sinna ära mahuksid. 

Kahe kinnistu võrdlemise tulemusel (Tabel-7) tuleks uue hakkepuidu katlamaja asukoha 

rajamisel eelistada Kesk tn. 4 asukohta. Kesk tn. 4 asukoht on eelistatum nii taristute 

olemasolu kui ka  väiksemate investeeringute pärast. 

 

 

 

 

 



Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2016 määruse nr 81 lisa 

 

27 

 

 

Tabel-7 Metsa tn.7 ja Kesk tn.4 kinnistutele hakkepuidukatla rajamise eelised  

 Elukon

dlike 

hoonete 

lähedus 

Detail-

planeeringu 

muutmise 

vajadus 

Kaug. 

küttevõr

k 

Taristu olemasolu 

(vesi, kanalisat-

sioon, elekter ja 

side) 

Reserv-

katel 

Katla-

maja 

hoone 

olemasolu 

Eeldatatav 

investeerig  

tuh. € 

Metsa 

tn.7 

 X     1 320,0 

Kesk 

tn. 4 

X - X X X X 1 046,0 

X-Jah 

Kesk tn 4 olulisimateks puudusteks on elamute lähedus katlamajale. Sellega seoses suunduks 

kütuse transport (keskmiselt 1 veok ööpäevas) kesklinna. Arvestades katlamaja rajamise 

kulude vahet nendes asukohtades peab selgelt eelistama asukohta Kesk tn 4, vaatamata 

vähesele mõjule mida see võib põhjustada lähipiirkonna naabritele. Samas on Eestis mitmes 

kohas hakkpuidu katlamajad elamute või sotsiaalobjektide vahetus läheduses (näiteks 

Rakvere, Keila, Haapsalu). 

Narva-Jõesuu Sanatooriumi (Aia 3) ühendamine kaugküttevõrguga.  
Sanatooriumi soojuse tarbimine gaasi kulu alusel on hinnanguliselt 1200 MWh aastas. Kõige 

lähedam vajaliku läbimõõduga olemasolev kaugküttevõrk, millega saab Narva-Jõesuu 

Sanatooriumit ühendada asub Poska tn. ja Koidu tn. ristumiskohas asuvasse ühenduskaevu. 

(Joonis-17). Ühendatava kaugkütte toru läbimõõduks peab võtma DN 125 (II 

isolatsiooniklass) ja arvestama 23,2 W/m soojuskaoga. Uue soojustarbija liitumisel ja 500 m 

ühendtorustiku rajamisega kaasneb soojuse kadu selles lõigus  hinnanguliselt 70 MWh, mis 

on ka arvesse võetud edaspidistes arvutustes. Edaspidiste läbirääkimiste käigus on võimalik 

ka J.Poska tn.14 ja J.Poska tn. 14 asuvate tarbijate ühendamine rajatava võrguga. 

 

Joonis-20  Vabriku 16 ja SK14 ühendus. (500 m) 
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Tehniline teostatavus senise soojusvarustuse skeemi säilimisel. 
Tulevikus Narva-Jõesuus uues  katlamajas kasutatavate alternatiivsete kütustena vaatleme 

hakke ja turba kütuse kasutamist.  

 Hakkepuit.  
Hakkepuit on viimastel aastatel Eestis laialt kasutusele võetud kohalik kütus. Suurimad 

hakkepuitu kasutavad koostootmisjaamad asuvad Tallinnas Väos, Kuressaares, Rakveres, 

Tartus ja Pärnus. Viimases kahes kasutatakse ka suures osas turvast. Hakkepuidu kasutamisel 

soojuse tootmisel peab arvestama järgmiste hakkepuidu omadustega: 

akkpuidu keskmine kütteväärtus 0,7…0,8 MWh/m
3 

Keskmine niiskus 40-50 % 

Tihedus 250 - 330 kg/m3 

Tuhasisaldus 0,5-2 % 

 

Hakkpuidu eelised: 

Hakkpuit on kohalik kütus ja tarne ei sõltu impordist ja rahvusvahelisest olukorrast; 

Hakkpuit on taastuv kütus ja kokkuleppeliselt pole vaja tasuda CO2 atmosfääri 

paiskamise eest; 

Hakkpuit on odavam kui fossiilsed kütused ja hinnatõus ei sõltu rahvusvahelistest kütuse 

hindadest. 

 

Hakkpuidu puudused: 

Hakkpuidu kvaliteet on kõikuv ja kontroll saabuva kütuse üle peab olema pidev ja põhjalik. 

Hakkpuidul töötava katlamaja investeeringud on kõrgemad kui vedel-ja gaaskütuse 

katlamajal; 

Hakkpuidul töötava katlamaja automatiseerimine on keerulisem, kui vedel-ja gaaskütuse 

katlamajas; 

Turvas. 
Turvas on Eestis kohalik kütus, mille varud praeguse tarbimise juures on piisavad. 

Katlakütusena kasutatakse nii frees- kui ka tükkturvast. Tükkturvas on tavaliselt freesturbast 

kõrgema kvaliteediga. Tükkturvast põletatakse restkoldega kateldes ja kasutatakse 

laialdasemalt kaugkütte katlamajades. Eesti suurim tükkturba tootja on AS Tootsi Turvas.  

Tükkturba kasutamisel soojuse tootmisel peab arvestama tükkturba järgmiste omadustega: 

Kütteväärtus 3,1 – 3,6 MWh/t 

Tarbimisaine niiskus 25 – 40% 

Tuhasisaldus kuivaines 2 – 11% 

Kuivaine keskmine väävlisisaldus 0,35% 

 

Tükkturba eelised: 

Tükkturvas on Eestis kohalik kütus. 

Tükkturba hind on stabiilsem. 

Tükkturba puudused 

Tükkturbal töötava katlamaja automatiseerimine on keerulisem, kui vedel-ja gaaskütuse 

katlamajas; 

Tükkturbal töötava katlamaja soojuskoormuse reguleerimine ei ole nii paindlik kui 
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vedel-ja gaaskütuse katlamaja puhul; 

Turvast ei loeta Eesti seadusandluse kohaselt taastuvaks kütuseks. Tükkturvast kasutava 

katlamjade ehitamiseks ei ole võimalik taodelda sihtfinantseerimise toetust Rohelise 

Investeerimise Skeemi meetmest või keskkonnaprogrammist  atmosfääriõhu 

kaitsealamprogrammist. 

Kuna katlamaja tasuvusarvutustel on oluline mõju sihtfinantseeritavatel toetustel (kuni 50 % 

kuludest) on võetud edaspidistes tulevikutsenaariumitel aluseks katlamaja ehitamine, mis 

kasutab hakkekütust. 

 

 

 

Kütuste hinnad. 
Arengukavas käsitlevate kütuste energia hinnad on  ära toodud Tabelis-8 . 

 

 

 

 

Tabel-8 Erinevate kütuste andmete võrdlus 

Kütus Kütteväärtus Energia hind 

Maagaas 9,5 MWh/t.m
3 

40 €/MWh 

Hakkepuit 0,8 MWh/m
3 

14,0 €/MWh 

Tükkturvas 1,1 MWh/m
3 

13,6 €/MWh 

 

Maagaasi maksumus sisaldab ka võrguteenuse tasu ja aktsiisi. Võrguteenus on Narva-Jõesuus 

88,86 €/tm3, mis on märgatavalt kõrgem kui mujal Eestis. Aktsiis on riiklikult kehtestatud 

tasu, mida on viimastel aastatel korduvalt tõstetud. 1.01.2017.a. tõuseb aktsiis uuesti tasemele 

40,52 €/tm3. Arvestades neid ja gaasi hinna tõusutrendi prognoosime maagaasi maksumuseks 

40 €/MWh. Hakkpuidu hinnaks võtame 14 €/MWh. 

 

Erinevalt maagaasi hinnast maailmaturu hind hakkepuidule puudub ja  seos naftakütuste ja 

maagaasi hindadega on kaudne ja mõjutatud mitmest tegurist. Hakkepuidu hind sõltub 

oluliselt siseriiklikust nõudlusest ja Skandinaavia riikides pakutavast hinnast. Hakkpuidu 

hinnaks võtame 14 €/MWh. 

 

Narva-Jõesuu katlamaja  puhul peab olema valik selline , et baaskoormus  soojusest 

toodetakse odava 

kohaliku kütusega (hakkepuit). Tipukoormus ja kiired koormuse kõikumised on võimalik 

katta olemasolevate gaaskütustel töötavate kateldega. 

Kütuste hinna arengud. 
Energeetika valdkonda tehtavate investeeringute põhjendatust lisaks tehnilisele lahendusele ja 

kaasnevatele käidukuludele mõjutab oluliselt kütuste hindade trend. Joonisel 3 on välja 
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toodud Eesti energeetika arengukavas ENMAK 2030+ kasutatud pikaajaline kütuste hinna 

prognoosid on toodud Joonis-21. 

 

Joonis-21 Pikaajaline kütuste hinna prognoos (Allikas: www.energiatalgud) 
 

Samas on viimase 2 aasta jooksul muutunud poliitiline stabiilsus, erinevad riikidevahelised 

sanktsioonid ja nafta ületootmine viinud nafta hinna 2014 aastal ootamatu languseni vt. Joonis  

.-22. Sel suvel õlide hinna langus seiskus ja trend on pigem ülespoole. Samas pole välistatud 

ka lühiajalised langused. Kuna maailmaturu nafta hind mõjutab nii fossiilsete kui ka 

taastuvate kütuste hindasid siis on Adven Eesti AS  jaoks kütuse hinna kujunemine väga 

oluline.  

 

Joonis-22 Toornafta barreli maailmaturu hind 1988-2015 USD/bbl 

Võrreldes hakkepuidu hinna konkurentsivõimet nafta hinnaga, siis võib järeldada, et 

olenematta nafta/gaasi hinna hetkelistest madalatest tasemetest on  hakkepuidu stabiilne hind 

pikemas perspektiivis konkurentsivõimelisem nafta/gaasi hinna suhtes. 



Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2016 määruse nr 81 lisa 

 

31 

 

 

Joonis-23 Eestis kasutatava puiduhakke prognoos 

 

Joonis-24 Maagaasi hinna prognoos 

Arvestades õlihindade trendi ülespooole võib vastavalt arvestada ka maagaasi hinna 

tõusutrendiga. Üheks maagaasi hinna mõjutajaks  Eestis on kehtiv aktsiisipoliitika Tabel-9 

 

Tabel-9 Maagaasi aktsiis Eestis €/tuh.m
3 

Tähtaeg €/tuh. m
3 

Kuni 31.12.2015.a. 28,14 

Alates 01.01.2016.a. 33,77 

Alates 01.01.21017.a. 40,52 
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Hakkepuidu kasutamine kaugküttevõrgu varustamiseks soojusega. 
Olemasolevate andmete põhjal koostatud koorkmusgraafik Joonis-25 järgi võib lugeda 

rajatava hakkekatlamaja optimaalseks võimsuseks 2,5 MW. Edaspidiste arvutuste aluseks on 

võetud  2,5 MW hakkepuidu töötava katla lahendust.  

 
Joonis-25 Narva-Jõesuu koormusgraafik 

 

Hakkpuidu katla paigutamiseks on sobiv olemasolev katlamaja ruum Kesk tn. 4 katlamaja 

vaba ruumiga osa, olemasolevate gaasikatelde kõrvale ( katlamajas kasutatava ruumi kõrgus 

5,1 m, pikkus 30,5 m ja laius 9,5m,) . Tõenõoselt tuleb tõsta katlaruumi lage. Lisaks peab 

arvestama juurdepääsutee ja olemasolevale krundile  veokite manööverdamisplatsi 

rajamisega. Platsil peaks saama manööverdada poolhaagisega veok (poolhaagise maht 90 m
3
 

veoki kogupikkus 17m). 

Hakkpuidu katlaga samasse ruumiossa saab paigaldada kütuse etteandesüsteemi. Hakkpuidu 

katla suitsugaasid juhitakse olemasolevasse korstnasse. Tuha konteineri saab paigaldada 

katlamaja seina taha territooriumile. Uue katlaga koos paigaldatakse hakkpuidu kütuse hoidla. 

Kütusehoidla ja selle vastuvõtt ehitakse katlamaja osalise juurdeehitusena. Hakkpuiduhoidla 

koosseisu kuulub automatiseeritud hoidla osa, mis on varustatud kütuse etteandmiseks 

hüdroajamitega rooplattidega. Hakkpuidu hoidla maht 2,5 MW võimsusega katla puhul võiks 

olla umbes 200 m
3
, mis on 2-3 päeva varu. Kütuse hoidla peaks olema kinnine, nii oleks 

tagatud et kesklinnas ei toimu puiduhakke hoidmist lahtisel platsil ja kogu kütus asub 

automaatses laos.. 

Tipukoormuse katldeks jääks  olemasolevad maagaasil töötavad katlad. 
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Joonis-26  OÜ Avoterm 1,5 MW hakkepuidu katlamaja Vana-Võidus (Foto:OÜ Avoterm) 

 

Hakkepuidu kasutamisel soojuse hinna väljaarvutamiseks kasutatud algandmed on. 

Baasstsenaariumi korral kui hakkekatlamaja rajada olemasoleva katlamaja asukohta Kesk tn 

4, siis on hinnanguline investeeringuvajadus ca 1 046 tuh eurot. Arvestades, et kuni aastani 

2020.a. on võimalik taodelda toetust kuni 50% ulatuses abikõlbulikest kuludes, siis võtame 

investeeringu mahu maksumuseks 523,0 tuh. eurot. Selle kulu võiks kanda soojusettevõtja. 

 

Vastavalt baasstsenaariumi koormusgraafikule suudaks 2,5MW hakkekatlamaja toota 10 089 

MWh soojust, mis moodustab 85% võrgu aastasest vajadusest. Ülejäänud 15 % soojusest 

tuleks toota maagaasist. 

Valdav osa hakkepuidust on võimalik hankida kohalikelt tootjatelt ning osaliselt ka Ida 

Virumaa teepervede või muude hooldustööde käigus saadavast väheväärtuslikust puidust,  

Biokütuse katla installeerimisega kaasneva CO2 heitmete vähenemise arvutamisel on lähtutud 

eeldusest, et hakkpuidu katel hakkab tööle põhikatlana ning olemasolevad maagaasil töötavad 

katlad on kasutusel nagu tipukoormuse ja reservkatlad. Eeldatav katla kasutegur on vähemalt 

85%. Süsinikdioksiidi heitkoguse leidmisel on kasutatud Keskkonnaministri 16.07.2004. a 

määruses nr 94 "Välisõhku eralduva süsinikdioksiidi heitkoguse määramismeetod" toodud 

metoodikat. Kütuse põletamisel tekkiva CO2 heitkoguse saab leida arvutuslikult lähtudes 

põletatud kütuse  kogusest soojusühikutes (ajavahemikus põletatud mass ja kütuse alumine 

kütteväärtus) ja saasteainete eriheitest soojusühiku kohta. Võttes aluseks eeldatav taastuval 

kütusel toodetud soojusenergia hulk (vt. Tabel-11 ). 

 

Maagaasi arvestuslikuks kütteväärtuseks on võetud 34 MJ/m
3
, maagaasi süsiniku eriheide qc 

= 15,3 tC/TJ, oksüdeerunud süsiniku osa Kc = 0,995. 

Maagaasi kulu vähenemisest väheneb välisõhku sattuva CO2 heide järgmiselt: 6 779,6 tuh m
3
 

x 34 MJ/m
3
 x 15,3 tC/TJ x 0,995 x 44/12 /10

3
 = 378,43 t/a 
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Kaugküttevõrgu areng (sealhulgas võrguosade asendamine 

lokaalküttega) ning kaugküttelt lokaalkütte lahendusele üleminek; 

Päikesekütte kasutamine. 
Päikeseenergia tuleneb päikesekiirgusest. Saadav energia on sobilik sooja tarbevee või elektri 

tootmiseks. Soojusenergia tootmise puhul kasutatakse mõistet päikesekollektor (päikeseküte).  

 

Eesti tingimustes on effektiivsem kasutada päikesekollektoreid märtsi lõpust oktoobri 

alguseni sooja vee tootmiseks ja talvisel perioodil olenevalt päikese aktiivsusest 

kombineeritud lahendust tootes vajamineva lisa soojuse katlamajas.  

 

Eestis on 1 kW võimsusega süsteem võimeline  arvestuslikult tootma energiat aasta ca. 850-

1000 kWh. Eestis on arvestuslik võimsus kõrge tulenevalt suvekuude päikesekiirgusest, 

talvekuudel (november-veebruar) on tootlikkus väga väike, suve ja talvekuude tootlikkuse 

vahe on rohkem kui 10-kordne. Teisisõnu tuleb arvestada 8-kuulise hooajaga. Eesti 

päikesepaisteliste tundide arvuga (ca. 1500-2500) 

 

Kaks enimlevinud päikesekütte süsteemi on : 

1. Plaatkollektor (kõrge vastupidavus) kiirgusneelava klaasi all asub vasktorust soojusvaheti, 

milles ringleb soojuskandjana külmakindel vedelik. Karastatud katteklaas on purunemiskindel 

ning läbipaistev päikesekiirgusele. Soojusisolatsioon piirab  soojuskadusid ning tõstab 

efektiivsust; 

2. Vaakumkollektor (efektiivne, neelab soojust ka pilvise ilma korral). vasktorudest 

soojusvaheti asub vaakumtorudes ja kus samuti ringleb külmakindel vedelik. Sisemise toru 

välispinnale on kantud selektiivne neelav kiht. Kogutud energia juhitakse spetsiaalse lamelli 

kaudu vasktorus asuva vedelikuni. Tänu neelava pinna torukujulisusele säilib efektiivne 

tööpindala ka päikese liikumisel. 

 

Optimaalne päikesepaneelide asetus on suvekuudel suunaga lõunasse ja 30-40-kraadise nurga 

all maapinna suhtes. Talvekuudel, novembrist veebruarini on mõistlik tõsta päikesepaneelid 

90-kraadise nurga alla, mis aitab tootlikkust tõsta umbes 7%. 1 kW päikesepaneele vajab 

ligikaudu 6,5 m² katusepinda.  

 

Päikeseküttesüsteemi kogu hind jaguneb kolmeks osaks: 1/3 kollektor, 1/3 salvestuspaak ja 

1/3 paigaldus- ja ühenduskulud. Eluiga on keskmiselt 15–30.  

 

Maasoojuspumpade kasutamine. 
Maasoojuspumba maakontuuris tsirkuleerivat vedelikku soojendab maapinda salvestunud 

soojus. Soojuspumba soojusvahetis muudetakse maapinnalt saadud energia 

kompressortehnika abil soojuseks. Saadud energia suunatakse kesküttesüsteemi 

radiaatoritesse.  

 

Maasoojuspumba süsteemi kuuluvad maaküttekontuur asetatakse pooleteist meetri sügavusele 

maapinda. Näiteks 1,0 m
2
  maja pinna  kütteks  läheb vaja umbes 3,0 meetrit väliskeskkonda 

paigaldatavaid torukontuuri ja 1,0 m
2
 maja pinna kütteks  on vaja vähemalt 3,6 m

2
 

(www.soojuspumbaliit.ee). Maakontuuri pikkus oleneb maa tüübist, maja suurusest ja pumba 

võimsusest. Mida niiskem on maa, seda lühem kontuur. Õigesti mõõdistatud ja paigaldatud 

maakontuur ei kahjusta krundi pinnast.  
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Soojuspumba energiaallikaks võib olla ka nn energiakaev, mis puuritakse 60–200 m 

sügavusele. Kaevu sügavus oleneb maja suurusest ja pumba võimsusest. Energiakaevu 

läbimõõt on 10–15 cm, kuhu paigaldatakse nt U-kujuline maatoru. Tööpõhimõte on sarnane 

maasoojuspumbaga. Energiakaev sobib sinna, kus on vähe maad või muud tehnilised 

piirangud maakontuuri kasutamiseks. Reeglina ei ole kaevude puurimine sel eesmärgil 

lubatud, seoses riskiga rikkuda põhjavesi. 

Tasuvusarvutused valitud soojusenergia tootmisviisidele ja tehtavatele 

investeeringutele.  
Narva-Jõesuu  kaugküte on jätkusuutlik. Kaugküttevõrk on kompaktne ja  on heas tehnilises 

korras ja madala kaoga.   

Asenduslahenduste korral lahendatakse hoonete kütmine individuaalselt. Soojusenergia 

saamiseks saab kasutada puidugraanuleid või kütteõli. Asenduslahendusena ei vaadelda 

maasoojuspumpade varianti. Maasoojuspumpade lahenduste kasutamine  suuremate elamute 

juures tiheasustusega alevikes on raskendatud. 1 kW soojuse saamiseks vajab 

maasoojuspumba  küttekontuur 30-50 m
2 

maapinda (65 kW võimsuse saamiseks on vajalik 

1950 m
2
 küttekontuuri alust pinda). Maasoojuspumba investeeringu suuruseks sõltuvalt 

tehnilisest lahendusest 65 kW võimsuse korral võib olla ca 50 000 eurot. 

 

Kerge õli katla kasuteguriks on võetud 0,9 (kerge õli hinnaks 0,8 €/l) ja puidupelleti katla 

kasuteguriks on võetud 0,85 (puidupelleti hinnaks 150 €/t)  

 

Tabel-10 Narva-Jõesuu, alternatiivsete soojusenergia hindade võrdlus 

Kütus Investeering Kulum Laen Elekter Hooldus Hind 

 € aastat €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

Kütteõli 12 750 10 13 2,6 6 117 

Puidupellet 25 500 10 26 3 12 83 

Puidupellet 

koos 50 % 

toetusega 

25 500 10 13 3 12 70 

 

Arvutused näitavad asenduslahenduste soojusenergia hinnad on kallimad isegi kehtivatest 

Narva-Jõesuu soojuse hinnast , rääkimata sellest mida on võimalik saavutada peale hakkpuidu 

kasutuselevõttu. Lisaks kallimale hinnale esitatakse  kütteõli ja puidupelleti mahutitele 

erinõuded paigaldamiseks. Kütteõli ja puidupelleti kütuse transportimise lahendused vajavad 

kooskõlastamist kohaliku omavalitsusega.  
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Joonis-27 Narva-Jõesuu, Rahu 7 

Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus. 
Tasuvusanalüüsi aluseks (Variant 1) on võetud baasstsenaarium. Kütuste hindadeks 

arvestatud vastavalt Joonis-20 ja Joonis-21 näidatud prognoosile arvestatud hakkpuidule  14 

€/MWh ja maagaasile  40 €/MWh. Lisaks baasvariandile on käsitletud ka Narva-Jõesuu 

Sanatooriumi (Aia tn 3) liitumist kaugküttevõrguga (Variant 4) ja soojusenergia hindade 

kujunemist Kesk tn.4 ja Metsa tn.7 krundile rajatava 2,5 MW hakkekatla korral (Variant 2 ja 

Variant 3).  

Välja on jäetud võimalus üksikutel tarbijatel (korterelamutel) kasutada maasoojuspumpasid, 

kuna vaba maa-ala on tarbijate juures piiratud (iga korterelamu juurde peaks kuuluma  olema 

mitmeid tuhandeid ruutmeetreid vaba maad, et paigaldada maakütte kontuur).  

 

Pakume võrdluseks nelja arenguvarianti võrrelduna tänase seisuga: 

 Variant 1 Soojuse tootmine jätkub maagaasil  

 Variant 2 Hakkpuidu katlamaja kesklinna  

 Variant 3 Hakkpuidu katlamaja Metsa tn. 7  

 Variant 4 Hakkepuidu katlamaja Kesk tn.4 ja Narva-Jõesuu Sanatooriumi  liitumine. 

Variant  1 2 3 4 
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Sisendite hindade muutuste mõju soojuse hinnale (tundlikkusanalüüs). 
Analüüsime hakkepuidu ja maagaasi  hinna ning müügimahu mõju soojuse hinnale.  

Aluseks on võetud arengu variant 2, kui senisesse katlamajja paigaldatakse uus 2,5 MW 

puiduhakke katel. 

 

Narva-Jõesuu 

kaugküttepiir-

konna andmed  

Ühik Aasta

l 2015 

Paigaldatud 2,5 

MW 

puiduhakkekatel  

Kesk tn.4 

(KIK toetus 45 %) 

Paigaldatud  

2,5 MW 

puiduhakkekatel 

Metsa tn.7  

(KIK toetus 45 %) 

Paigaldatud  

2,5 MW 

 puiduhakkekatel  

Kesk tn.4  ja 

           liitunud 

 Narva-Jõesuu 

Sanatoorium (KIK 

toetus 45 %) 

Katla kasutegur. % 93,2 86,1 86,1 86,1 

Võrgu suhteline 

soojuskadu 

% 9,0 9,0 9,1 8,7 

Soojuse 

tarbimistihedus 

MWh/

m 

2,18 2,18 2,16 2,20 

Võrgukao võimsus W/m 42,67 42,67 42,64 41,62 

Võrgu pikkus  m 4 797 4 797 4847 5 297 

Primaar energia 

tarve  

MWh 12 

324 

13 144 13 144 14 601 

Toodang MWh 11 

540 

11 540 11540 12 820 

Trassikadu MWh 1040 1040 1050 1120 

Tarbimine MWh 10 

500 

10 500 10 500 11 700 

Hakkepuidu osa  % 0 85 85 82 

Investeering 

toetusega  

Tuh. € 0 523,0 660,0 622,0 

Soojuse hind €/MW

h 

70,1 55,3 56,7 54,5 

Soojuse hind koos 

käibemaksuga 

€/MW

h 

84,12 66,36 68,04 65,4 

CO2 emissooni 

muutus 

(t 

CO2/a

) 

0 -2 096 -2 096 -2 096 
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Joonis-28 Soojuse hinna muutus maagaasi hinna muutumisel variant 2 

 
Joonis-29 Soojuse hinna muutus hakkepuidu hinna muutumisel variant 2 

Vaadeldes Joonis-28 ja Joonis-29  võib järeldada : Arvestades et puiduhake on põhikütus 

soojuse tootmisel (osatähtsus 85 %), siis on loogiline et soojuse hind sõltub tunduvalt enam 

hakkepuidu hinna muutustest kui maagaasi hinna muutustest. Samas on hakkpuit kodumaine 

kütus, mille hind on olnud tunduvalt stabiilsem viimastel aastatel kui maagaasi hind. 

Maagaasi hind on langenud üle 40% viimase 18 kuu jooksul , seega ei saa välistada ka 

samasugust tõusu tulevikus. 

 

 

 

 

 

30 

-30 

57,4 
53,1 

1 2 

€
/M

W
h

 
Soojuse hinna muutus maagaasi 

hinna muutumisel variant 2 

%

€/MWh 

30 

-30 

59,9 
50,6 

1 2 

€
/M

W
h

 

Soojuse hinna muutus hakkepuidu 
hinna muutumisel variant 2 

%

€/MWh 
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Vaatleme soojuse hinna muutust soojuse müügimahu muutusel. 

 

Joonis-30 Soojuse hinna muutus müügimahu muutusel 

Vaadeldes Joonis-30 saame järeldada, et mida väiksem on müügimaht, seda kõrgemaks 

kujuneb soojuse hind, sest püsikulu osa (kapitali-, käidu- ja hoolduskulu) jaguneb väiksemale 

tarbimise mahule. Samas iga uue tarbija liitumine kaugküttevõrguga alandaks soojuse hinda. 

 

Tabel-31 Soojuse hinna muutus sisseostetud kütuse sisendhindade muutusel  

 

Kaugkütte torustike rekonstrueerimise või uute rajamise vajadused. 
Narva-jõesuu kaugküttepiirkonna kaugküttevõrku on  renoveeritud KIK meetme toel 2013-

2014.a. Renoveerimise käigus vahetati 90% kaugküttevõrgust. Vastavalt Konkurentsiameti 

hinnakooskõlastamise metoodikale loetakse eelisoleeritud kaugküttetorustiku keskmiseks 

kasutuseaks 30 aastat (kulunorm 3,33 %).  

10 

-10 

53,4 
57,6 

1 2 

€
/M

W
h

 

Soojuse hinna muutus soojuse  
müügimahu muutumisel variant 2 

%

€/MWh 

57,4 

53,1 

59,9 

50,6 

30 -30 

€
/M

W
h

 

% 

Soojuse hinna muutus sisseostetud 
kütuste sisendhindade muutusel 

maagaas hakkepuit
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Narva-Jõesuu kaugküttevõrgu õigel ekspluateerimisel pole vajadus vaadeldud arengukava 

perioodi ajal 2016-2026 vajadus kaugküttevõrgu rekonstrueerimiseks. Eraldi tuleb vaadelda 

vaid Vilde ja Mäe tänava vanu torustikke, milles tuleb parandusi teha vajaduspõhiselt. 

Kaugküttepiirkonna arendamine lähtudes regulatsioonidest ja 

energiasäästuvõimaluste kasutamisest. 
Kaugkütte arendamisel lähtutakse eesmärgist, et sihipäraselt investeerides on kaugküte 

tarbijale pikaajaliselt alternatiividest soodsam võimalus soojusega varustamiseks. Juhul kui 

selline eesmärk ei ole saavutatav, tuleb organiseeritult üle minna lokaalsetele 

küttelahendustele.  

Kaugküttesoojuse tootmise ja jaotamise edasiarendamise (või ka lõpetamise) aluseks on 

kaugküttesüsteemikohta koostatav audit ning selle põhjal kaugküttevõrgu või soojusettevõtja 

tegevuskava mille täitmise osas teeb järelevalvet nii kohalik omavalitus kui vajadusel 

Konkurentsiamet.  

Kaugkütte arendamisel läbi planeerimise ja piirkondade määramise (, soojusettevõtjate ja 

tarbijate esindajate kaasamise on oluline roll on kohalikul omavalitsusel. 

 

Toetusfinantseeringu võimalused. 

KREDEX rekonstrueerimise toetus 
 

Kredex  rekonstrueerimis toetust rahastatakse perioodil 2015-2020 Euroopa Liidu 

Ühtekuuluvusfondist. 

 

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, 

pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. 

Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida 

oma korterelamu võimalikult terviklikult.  

 

Toetust võib kombineerida nii krediidiasutuste poolt väljastatavate laenudega kui ka kogutud 

omavahenditega. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses (Ida-Virumaal vastavalt 

25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu 

rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest.  

 

Taotluse saab esitada: 

1) korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või 

üldkoosoleku protokolli kantud volituse alusel tehniline konsultant; 

2) vald või linn, kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis. Taotlejat võib 

esindada ka vastava kirjaliku volituse alusel käesoleva tehniline konsultant. 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse energeetika alased toetused. 
 

Alates 14. märtsist 2016 toimub Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 

prioriteetse suuna Energiatõhusus meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja 

ülekanne“ tegevuse 6.2.1 „Kaugküttekatelde renoveerimine ja/või rajamine ning kütuse 
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vahetus“ ja prioriteetse suuna Energiatõhusus meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia ja 

tootmine ja ülekanne“ tegevuse 6.2.2 „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku 

renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine“ toetuste taotlemine. 

 

Toetatavad tegevused
1
. 

 

Vastavalt Majandus- ja taristuministri poolt 06.01.2016 nr. 3 vastu võetud määrus 

Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused (RT I, 08.01.2016, 8) 2. peatükk 

Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr on § 6 välja toodud toetatavad 

tegevused 

 

§ 6.  Toetatavad tegevused 

 (1) Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab käesoleva määruse §-s 2 nimetatud 

eesmärkide, tulemuste ja väljundnäitajate saavutamisse. 

 (2) Toetust antakse järgmistele tegevustele: 

1) soojustorustiku renoveerimine; 

2) soojuse tootmise seadme renoveerimine; 

3) uue kaugküttesüsteemi rajamine; 

4) lokaalkütet kasutava hoone tarbijapaigaldise ühendamine olemasoleva 

kaugküttevõrguga. 

 (3) Kui tegevus toimub planeeritavas või olemasolevas võrgupiirkonnas, mille soojusenergia 

aastane tootmismaht oli taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal väiksem kui 

50 000 MWh, siis peab tegevus, millele toetust taotletakse, olema kooskõlas kohaliku 

omavalitsuse üksuse kinnitatud kehtiva soojusmajanduse arengukavaga. 

 

Meede: kaugküttekatla renoveerimiseks 
2
. 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus avab Ühtekuuluvusfondist toetatava taotlusvooru 

kaugküttekatla renoveerimiseks 
Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse 

suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine. 

Taotlusvooru eelarve on 42 miljonit eurot.  

 

Toetust antakse: Soojuse tootmise seadme renoveerimiseks. 

 

Taotleda saavad: Soojusettevõtjad kaugkütteseaduse tähenduses või projektiga seotud 

võrgupiirkonna kohaliku omavalitsuse üksus. 

 

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest. Toetuse minimaalne summa on 20 000 eurot ja 

maksimaalne summa 1 500 000 eurot. 

 

                                                           
1
 https://www.riigiteataja.ee/akt/108012016008  

2
 http://www.kik.ee/et/soojusenergia-katlamajad  

https://www.riigiteataja.ee/akt/108012016008
http://www.kik.ee/et/soojusenergia-katlamajad
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Meede: amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku 

renoveerimine ja/või uue rajamine
3
. 

 

Toetust antakse riigiabina. Juhul, kui projekti piirkonnas on energiatõhus kaugküte, saab 

toetust taotleda üldise grupierandiartikkel 46 alusel. Juhul, kui tegu ei ole energiatõhusa 

kaugküttega, saab toetust taotleda vähese tähtsusega abi ulatuses. Vähese tähtsusega abi jääki 

on võimalik kontrollida siit http://www.fin.ee/riigiabi.  

 

Aastatel 2014-2020 suunatakse kaugkütte soojustorustiku renoveerimisse 27,5 miljonit eurot. 

 

  

                                                           
3
 https://www.kik.ee/et/euroopa-liidu-toetused-2014-2020/meede%3Aefektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-

ulekanne/taotlemine-soojustorustikud  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:ET:PDF
http://www.fin.ee/riigiabi
https://www.kik.ee/et/euroopa-liidu-toetused-2014-2020/meede%3Aefektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekanne/taotlemine-soojustorustikud
https://www.kik.ee/et/euroopa-liidu-toetused-2014-2020/meede%3Aefektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekanne/taotlemine-soojustorustikud
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Soovituslik tegevuskava. 
 

Käesoleva töö põhijäreldused on järgnevad:  
1. Narva-Jõesuu kaugküttesüsteem on jätkusuutlik. Gaasikatlamaja on heas töökorras ja 

võrk on suures osas uuendatud.  

2. Lähiajal tuleks rajada kodumaist taastuvat kütust kasutav katlamaja, et alandada soojuse 

hinda, parandada varustuskindlust ja vähendada sõltuvust kõikuva hinnaga maagaasist.  

3. Paljude hoonete tarbimine Eesti keskmisest kõrgem, seega on vaja läbi viia nende 

soojustamine ja soojussõlmede korrastamine. 

4. Olemasoleva võrgu lähistel asuvad või sinna rajatavad tarbijate ühendamine 

kaugküttevõrguga alandaks soojuse hinda ja tagaks ka neile objektidele kõrgema 

varustuskindluse taastuvast energiaallikast toodetud soojusega. 

 

Tegevuskava 
1.Linnavalitsus koordineerib kortermajade uuendamiseks antavate toetuste info edastamist 

korteriühistutele. Näiteks sihtasutus Kredex toetab korterelamute soojustamist perioodil 2014-

2020 keskmiselt 30% ulatuses uuendustööde maksumusest.  

2.Korrastada elamute ja ühiskondlike hoonete olemasolevad soojussõlmed või paigaldada 

uued täisautomaatsed soojussõlmed. Automaatsed soojussõlmed võimaldavad soojuse 

tarbimist hoones automaatselt reguleerida ja kokku hoida. 

3. Soojusettevõtjal rajada hakkepuidukatel võimsusega ca 2,5 MW olemasoleva katlamaja 

kinnistule (Kesk tn  4 ) . 

4. linnavalitsusel luua võimalused mahajäetud ehitiste uuesti kasutusele võtmiseks ja 

ühendamiseks kaugküttevõrguga 

5.Võimalusel liita kaugküttevõrguga sanatoorium (Aia tn 3), et tõsta Narva-Jõesuu 

Sanatooriumi soojusega varustamise kindlust ning parandada ka kaugküttesüsteemi 

efektiivsust. 

6.Aidata kaasa nende tarbijate ühendamisele kaugküttevõrguga, kes vastavad 

kaugküttepiirkonna määruse kriteeriumitele. 

7. Kõigi investeeringute tegemisel taotleda investeeringutoetusi.  

8. Kaaluda kahekomponendilise soojuse hinna kehtestamist peale kaugkütteseaduse muutmist. 
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