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Eessõna 
 

Käesoleva Keila linna soojusmajanduse arengukava koostamise aluseks on ÅF-Consulting AS 

(Konsultant) ja Keila Linnavalitsuse (Tellija) vahel 30.03.2016. a sõlmitud töövõtuleping nr 

ENE1605. Arengukava tehnilised nõuded on määratud Majandus- ja taristuministri 

05.05.2015. a määrusega nr 40 Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise 

tingimused; §10 Nõuded soojusmajanduse arengukavale. Töö eesmärgiks on analüüsida 

tellijalt saadud ning kohapeal kogutud andmete põhjal Keila linna kaugküttepiirkondi ja 

võimalusi nende arendamiseks aastatel 2016 – 2026. 

Aruanne annab ülevaate Keila linna kaugkütte katlamajade ja soojusvõrkude tööst ning soojuse 

tarbimisest, analüüsib võimalusi soojuse tarbimise vähendamiseks ja säästlikumaks 

kasutamiseks ning teeb ettepanekud kaugküttevõrgu renoveerimiseks. 

Töö tegemisel kasutas Konsultant Keila linnavalitsuselt, Eraküte AS-ist ja Entek AS-ist saadud 

andmeid ning kirjandusest, seadusandlusest, avalikest dokumentidest, arendustöödest ja 

internetist kogutud täiendavat informatsiooni. Aruanne on koostatud saadud andmete analüüsi, 

tehniliste- ja majandushinnangute põhjal. 

Töö aruanne on vormistatud 56 lehel. Aruanne sisaldab 26 joonist ja 23 tabelit. 

Käesoleva arengukava koostas energeetika spetsialist, diplomeeritud soojustehnikainsener 

Raido Nei, kinnitas volitatud soojustehnikainsener Eimar Jõgisu. 

Käesoleva töö tegija tänab suure abi eest Keila Linnavalitsuse, Eraküte AS-i ja Entek AS-i 

töötajaid.   
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Kokkuvõte 
 

Keila linnas on kaks kaugkütte võrgupiirkonda. Keila linna võrgupiirkonnas varustab tarbijaid 

soojaga AS Eraküte. Soojustarbijatest põhilise osa (70%) moodustavad korterelamud. 

Soojustarbijate seas on lisaks veel eramuid, kaupluseid, õppeasutusi kui ka kohaliku 

omavalitsuse (Keila linn) halduses olevaid hooneid.  Keila tööstusküla võrgupiirkonnas 

varustab tarbijaid soojaga AS Entek. Soojustarbijateks on erinevad tööstusettevõtted.   

AS Erakütte Põhja tänav 27 asuvas katlamajas on põhikatlaks 2003. aastal käiku antud 

hakkpuidu veekatel Danstoker VP-14 võimsusega 7 MW. Lisaks on katlamajas tipukoormuse 

katmiseks kaks põlevkiviõlil töötavat Viessmann Vitomax 200 veekatelt. 2016. aastal on 

katlamajja planeeritud suitsugaaside kondensaatori paigaldus, mis võimaldab vähendada 

kasutatavate kütuste tarbimist ligikaudu 10%.  Eraküttele kuuluva kaugküttevõrgu kogupikkus 

on 12,5 km, millest 6,5 km (52%) on eelisoleeritud torustik.  

Kaugküttevõrgu keskmine tarbimistihedus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) arvutatuna 

2012 – 2015 aasta normaalaasta tingimustele üle viidud tarbimise järgi on 2,69 MWh/m ja 

sama perioodi keskmine suhteline soojuskadu on 14,7% aastas. Kaugküttevõrgu tarbijate 

arvestuslik soojuskoormus on 35,6 MW, tegelik maksimaalne ööpäevane soojuskoormus on 

kuni 17 MW. Normaalaastale taandatud 2012 – 2015 aasta keskmine soojuse tarbimine oli 

33 496 MWh ja katlamaja soojuse toodang 39 107 MWh. Konkurentsiameti poolt 01.02.2016 

kinnitatud soojuse piirhind on 42,11 €/MWh1. 

AS Entek Paldiski mnt 23 asuvas katlamaja on kasutusel kolm põlevkiviõlil töötavat katelt 

võimsustega 3, 5 ja 8 MW. AS Entekile kuuluva kaugküttevõrgu kogupikkus on 6,46 km. 

Kaugküttevõrgu keskmine tarbimistihedus arvutatuna 2012 – 2015 aasta normaalaasta 

tingimustele üle viidud tarbimise järgi on 1,41 MWh/m ja sama perioodi keskmine suhteline 

soojuskadu on 10,8% aastas. 

Kaugküttevõrgu tarbijate arvestuslik soojuskoormus on 10,6 MW, tegelik maksimaalne 

ööpäevane soojuskoormus on kuni 5,3 MW. Normaalaastale taandatud 2012 – 2015 aasta 

keskmine soojuse tarbimine oli 9 156 MWh ja katlamaja soojuse toodang 10 272 MWh. 

Konkurentsiameti poolt 25.11.2015 kinnitatud soojuse piirhind on 54,39 €/MWh. 

 

Lisaks olemasolevatele tarbijatele on Keila Linnavalitsuse andmetel kinnitatud 4 detail-

planeeringut, mis võivad arengukavaga vaadeldava kümne aasta jooksul liitud kaugkütte-

võrguga. Kaugküttevõrgu koormatuse parandamiseks on mõistlik võimalusel ühendada 

kaugküttevõrguga Keila Tarbijaühistu hooned (Rõõmu kaubamaja). Kaugküttevõrkude 

tootmiskindluse parandamiseks ning tööstusküla soojustarbijate kaugküttehinna 

madaldamiseks on mõistlik kaaluda linna ja tööstusküla kaugküttevõrkude ühendamist. 

Soojuse hind on tundlik kütuse hinna suhtes ja jääb sõltuma kütuse hinnast ja soojuse 

tootmisemahust. Hakkpuitu kütuseks kasutavas katlamajas on toodetava soojuse hind madalam 

ja hinnatundlikkus kütuse hinnast väiksem, kui põlevkiviõli kasutamisel kütusena. 

Üldine soojustarbijate olukord Keila linnas on hea. Paljud korterelamud on soojustatud. Keila 

linnal on vajalik jätkata administratiivsete abinõudega ja nõustamisega toetamast võimalusi 

hoonete energiaauditite ja energiamärgiste tegemiseks, renoveerimiseks ja soojustamiseks.  

                                                 
1 Kõik hinnad siin ja edaspidi on ilma käibemaksuta 
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1. Keila linna üldiseloomustus ja sotsiaalmajanduslik areng 

1.1. Geograafiline asend 

Keila linn asub Põhja-Eestis Harju maakonna lääneosas. Linna ümbritseb peamisel Keila vald, 

kuid naabriteks on ka Harku ja Saue vald. Keila asub Tallinnast 25 kilomeetri kaugusel. Keilat 

läbivad Paldiskisse ja Lääne-Eestisse (Haapsallu) viivad maanteed ja raudtee, mis lisaks 

Tallinna suunale hargneb Paldiski ja Riisipere suunas.  

 

Keila linnas on 2016. aasta 1. mai seisuga 9719 elaniku, millega on rahvaarvult Eesti 

neljateistkümnes linn. Keila linna pindala on 11,25 km2, millest pool on tihedalt asustatud ning 

teine pool on kaetud metsade, looduslike heinamaade ja soodega.  

 

 
Joonis 1.1. Keila linna kaart 

Esimene kirjalik teade Keila (Keikŋl) kohta pärinebki taanlastelt, 1241. aasta Taani 

hindamisraamatust. Pöörde Keila arengusse tõi Tallinn-Paldiski raudtee rajamine 1870. aastal, 

mil järgemööda avasid oma ärisid kaupmehed ja ettevõtjad. 1.mail 1938. aastal nimetati Keila 

linnaseaduse alusel linnaks. Aastatel 1950-62 oli Keila samanimelise rajooni keskus ja arenes 

sestpeale kiiresti. Arengut soodustas veel 1958. aastal loodud elektrirongiühendus Tallinnaga. 

Samal ajal alustas Keilas tegevust väike kooperatiivne ehitusorganisatsioon (praegune AS 

Harju KEK) - üks olulisemaid linna arengu mõjutajaid pärastsõjaaegsel perioodil. 

 

Keilas on neli lasteaeda. Kolmest koolist on suurim äsja uude hoonesse kolinud Keila Kool. 

Samas asub ka Keila Muusikakool ja Harju Maakonnaraamatukogu. Noorte tegevust hoiab 

üleval Keila Avatud Noortekeskus. Keilas asub Eesti vanim SOS Lasteküla. Keila on Eesti 

Linnade Liidu liige (1935.a.) ja Läänemere Linnade Liidu (UBC) liige (1997.a.). 
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1.2. Elamumajandus ja ettevõtlus 

Linna planeerimine ja linnaruumi kujundamine toimub 2002. aastal Keila Linnavolikogu poolt 

kehtestatud Keila linna üldplaneeringu aluse. Miljöö ja elustiilid jagab Keilas kaheks 

raudteejoon. Lõuna pool "üle raudtee" asuvad aedadega eramajad, põhja poole on aga kerkinud 

korruselamud. Suuremad pargid (Keskpark, Jõepark, Männik), haljasalad ja linna lääneossa 

jäävad kenad männimetsad teevad Keilast rohelise inimsõbraliku linna. Keila linna 

elamupiirkondade arengusuundumused on täpsemalt käsitletud Keila linna  

2013 – 2025 aasta arengukavas. 

 

Keilas on hästi arenenud ettevõtlus, mis pakub hulgaliselt töökohti lisaks Keila linna elanikele, 

ka ümbruskonna valdade ja Tallinna elanikele. Kõik suuremad tööstuspiirkonnad paiknevad 

linna äärealadel. 2015. aastal oli Keilas 685 tegutsevat ettevõtet. Suurimad ettevõtted on AS 

Harju Elekter, PKC Eesti AS, Ensto Ensek AS ja Draka Estonia. Uus arenev tööstuspiirkond 

asub linna edelanurgas. Harju KEK-i tööstusala paikneb Paldiskisse viiva tee ääres. 

1.3. Soojusmajanduse juhtimine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Keila linnas ei ole kehtestatud kaugküttepiirkonda. Keila linnas asub kaks eraldiseisvat 

kaugkütte võrgupiirkonda:  

 Keila linna võrgupiirkond, mis paikneb Luha tänavalt kuni Pargi tänava pikenduse ja 

haiglani; 

 Keila Tööstusküla võrgupiirkond, mis paikneb linna äärealal asuva AS Harju Elekter ja 

AS Harju KEK-ile kuuluva Keila tööstuspargi territooriumil. 

 

Keila linna võrgupiirkonnas tegeleb soojamajandusega AS Eraküte ja Keila Tööstusküla 

võrgupiirkonnas tegeleb soojusmajandusega AS Entek. 

 

Lisaks kahele kaugküttevõrgule on Keila linnas mitmel ettevõttel oma soojusvarustuse süsteem 

ja kohalik katlamaja, mida käitab kinnisvarafirma või soojust tarbiv ettevõte ise. 

 

Ettevõtetele kuuluvate katlamajade käitamine on täielikult eraettevõtete majandustegevus ja 

Keila linnal ei ole vajadust ega kohustust tegeleda eraettevõtete soojusvarustuse küsimustega. 

Kuna see ei ole käesoleva töö ülesandeks, ei ole eraettevõtete katlamajade ja soojusvarustuse 

küsimusi käesoleva töö mahus käsitletud. 

 

Vastavalt Keila linna tööülesandele on käesoleva töö eesmärgiks käsitleda Keila linna 

kaugküttepiirkondade soojusvarustust. Teised Keila linna soojusvarustuse küsimused ei kuulu 

selle töö mahtu ja neid selles töös ei ole käsitletud. Käesoleva töö tegemiseks on saadud 

katlamajade ja soojusvõrkude tehnilised- ning tootmisandmed Eraküte AS-lt ja Entek AS-lt. 

Võimalike uusarenduste andmed on saadud Keila linnalt. 
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2. Seadusandlus ja regulatsioonid 

2.1. Kohalikul tasandil reguleerivad dokumendid 

Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja töökorra määrab kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadus2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab kindlaks kohaliku omavalitsuse 

ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. 

Üks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega sätestatud ülesanne on linna kommunaal-

majanduse korraldamine, sealhulgas ka soojusmajanduse korraldamine.  

 

Linna volikogu võtab vastu otsuseid ja annab välja määruseid oma pädevuse piires. Sinna hulka 

kuulub kohustus kinnitada linna arengukava ja vajadusel tellida täiendav arengukava mõne 

tegevusvaldkonna arendamiseks, sealhulgas ka soojusmajanduse arendamiseks.  Käesolev töö 

eesmärgiks on määrata Keila linna kaugkütte võrgupiirkondade arengusuunad. 

2.2. Riiklikud regulatsioonid 

Energiamajandust käsitlevaid seaduseid ja riiklikke normdokumente on välja antud kümneid. 

Siin on käsitletud vaid linna soojusmajanduse seisukohast kõige olulisemaid riiklikke 

dokumente. 

 

2.2.1. Kaugkütteseadus3 
 

Kaugkütteseadus on põhiline seadus, mis sätestab kaugküttega seonduvaid nõudeid. 

Kaugkütteseadus reguleerib soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi 

kaugküttevõrgus ning võrguga liitumist.  

 

2.2.2. Ehitusseadustik4 
 

2015. aastal välja antud ja uuendatud ehitusseadustik määrab ehitiste projekteerimisele ja 

rajamisele esitatavad üldised nõuded. Konkreetsed nõuded erinevatele tegevustele, sealhulgas 

soojusvarustusele on sätestatud juba vastavate määruste, standardite ja tegevusjuhenditega. 

 

2.2.3. Hoone energiatõhususe miinimumnõuded 
 

2015. aastal uuendatud Majandus- ja taristuministri (edaspidi MTM) määrus5 sätestab uued 

energiatõhususe nõuded ehitatavatele ja renoveeritavatele hoonetele. Nii ei tohi ehitatava 

büroohoone energiatõhususarv ületada 160 kWh/(m2·a) ja korterelamul 150 kWh/(m2·a). 

Oluliselt renoveeritavale hoonele kehtestatud nõuded on büroohoonele 210 kWh/(m2·a) ja 

korterelamule 180 kWh/(m2·a). 

 

Määrusega kehtestatud kõige uuem ja rangem nõue on, et riigi või kohaliku omavalitsuse 

asutuse kasutuses või omandus oleva hoone energiatõhususarv ei tohi ületada liginullenergia 

hoonele kehtestatud piirväärtusi, kui hoone ehitusluba väljastatakse või ehitusteatis esitatakse 

                                                 
2 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Vastu võetud 02.06.1993, avaldatud RT I 1993, 37, 558  
3 Kaugkütteseadus. Vastu võetud 11.02.2003, avaldatud RT I 2003, 25 154 
4 Ehitusseadustik. Vastu võetud 11.02.2015, avaldatud RT I 05.03.2015, 1 
5 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded. MTM määrus, vastu võetud 03.06.2015, avaldatud RT I 

05.06.2015, 
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ja hoone püstitatakse pärast 2018. aasta 31. detsembrit. Elamutele hakkab see nõue kehtima 

2021. aastast. 

 

2.2.4. Elamu energiaauditile esitatavad nõuded 
 

MTM määrus6 sätestab nõuded energiaaudiitoritele, kellel on õigus teha elamute 

energiauditeid. Samuti määrab elamute energiauditite läbiviimise korra ja uued nõuded 

energiaauditite tulemuste vormistamisele.  

 

2.2.5. Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele 
 

MTM määrus7 sätestab uued nõuded energiamärgisele, selle väljastamise korra ja arvutus-

metoodika. Määrus on projekteerijatele ja energiaaudiitoritele aluseks energiamärgise 

arvutamisel ja väljastamisel. 

 

Lisaks nimetatud energiavaldkonna kõige olulisematele seadustele ja määrustele on terve rida 

seadusandlikke akte, mis käsitlevad hoonete projekteerimist, energiaauditit ja energiamärgist, 

välisõhu kaitset, jäätmemajandust, energiamajanduse arengut, kütuse ja elektri aktsiisi, soojuse 

hinna kehtestamist ning teisi kohaliku omavalitsuse töövaldkondi ja soojusvarustust 

puudutavaid küsimusi. 

 

2.2.6. Perioodi 2014 – 2020 struktuuritoetuste seadus8 
 

Struktuuritoetuste seadusega reguleeritakse struktuuritoetuse andmist mitmete rakenduskavade 

ja koostööprogrammide elluviimisel. Selle seaduse alusel on kinnitatud mitmeid määruseid ja 

tegevuskavasid toetamaks tegevusi Euroopa struktuuritoetuste kasutamisel. 

 

2.2.7. Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused 
 

MTM määrus9 kehtestatakse eelnimetatud perioodi 2014 – 2020 struktuuritoetuste seaduse 

alusel. Nimetatud määrus sätestab kaugküttesüsteemide katlamajade ja kaugküttevõrkude 

renoveerimise toetamise korra ja toetusmäärad. Määrus võimaldab taotleda kuni 50% ulatuses 

toetust kaugküttesüsteemide katlamajade ja kaugküttevõrkude renoveerimisel. 

 

2.2.8. Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused 
 

MTM määrusega10 Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused on 

määratud nõuded kohaliku omavalitsuse poolt tellitava  kaugküttepiirkonna arengukavale. See 

on aluseks ka käesoleva arengukava koostamisele. 

 

Kaugküttesüsteemide investeeringute ja soojusmajanduse arengukavade toetamisel on 

rakendusüksuseks Keskkonnainvesteeringute keskus (edaspidi KIK). Soojusmajanduse 

                                                 
6 Elamu energiaauditile esitatavad nõuded. MTM määrus, vastu võetud 08.04.2015. avaldatud RTI 10.04.2015 
7 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele. MTM määrus, vastu võetud 30.04.2015, avaldatud RTI 

06.05.2015 
8 Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seadus. Vastu võetud 04.06.2014, avaldatud 21.06.2014, 1 
9 Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused. MTM määrus, vastu võetud 06.01.2016, avaldatud 

RT I 08.01.2016, 8 
10 Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused. MTM määrus, vastu võetud 05.05.2015, 

avaldatud RT I 06.05.2015, 11 
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arengukavade toetamise kord on määratud KIK juhenditega. Kaugküttesüsteemide 

investeeringute toetamise juhend on KIK-is väljatöötamisel ja toetusi on võimalik taotleda 

pärast vastava juhendi kehtestamist. 

 

2.2.9. Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused 
 

Määrus11 on kehtestatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020” 

prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiatõhususe saavutamine elamu-

majanduses” tegevuse „Korterelamute rekonstrueerimise toetamine” eesmärkide 

elluviimiseks. MTM määrus sätestab korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise korra 

ja tingimused. Korterelamute rekonstrueerimise toetuste andmisel on rakendusüksus KredEx 

ja toetuste taotlemine on avatud. 

2.3. Euroopa Liidu regulatsioonid 

2.3.1. EL direktiiv Energiatõhususest12 
 

Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv määrab põhilised nõuded hoonete energiatõhususele 

ja energia säästmisele. Järgides Euroopa Liidu direktiivi suuniseid on välja töötatud Eesti 

seadusandlikud aktid hoonete energiatõhususele.  

 

2.3.2. Taastuvate energiaallikate edendamisest13 
 

Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv seab ülesande taastuvenergia kasutuselevõtu kohta liidu 

liikmesriikides. Arengud Eesti soojusmajanduses taastuvenergia kasutuselevõtul on soodsad ja 

paljud Eesti kohalikud katlamajad ning elektri ja soojuse koostootmise jaamad on võtnud 

kasutusele taastuvkütuse. Sellega vähendatakse atmosfääri paisatava CO2 hulka, mis on 

oluline, eriti järgides hiljutise Pariisi nõupidamise suundasid. 

 

Lisaks kahele eelpool nimetatud Euroopa Liidu olulisele direktiivile energiasäästu ja energia-

majanduse arendamise kohta on Euroopa Liidul välja antud mitmeid direktiive energia-

majanduse ja keskkonnakaitse küsimustes. Euroopa Liidu direktiivide alusel on välja töötatud 

Eesti seadused ja määrused Euroopa Liidu nõudmiste rakendamiseks Eestis. 

 

2.4. Kohaliku omavalitsuse tegevus soojusmajanduse valdkonnas 

Keila linnas on mitmete kohalike seadusandlike aktidega määratud linna üldist arengut ja 

soojusmajandust reguleerivad dokumendid. Igapäevaselt tegeleb Keila linna soojus-

majandusega ehitusinsener. Täielikult Keila linnale kuuluv OÜ Varahooldus osutab 9-le 

linnavara objektile, 30-le korteriühistule, 5-le ühisusele ning 2-le äriettevõttele lepingulisi 

teenuseid, mille hulgas on elamute haldusteenus, heakorra ning kommunaalteenused. 

                                                 
11 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused. MTM määrus, vastu võetud 20.03.2015. 

avaldatud RTI 29.12.2010, 34 
12 Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL 25.10.2012 Energiatõhususest. 
13 Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ 23.05.2009 Taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia kasutamise edendamise kohta. 
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2.5. Võimalikud toetused soojusmajanduse arendamiseks 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt on planeeritud mitmeid toetusi 

ja abifonde energiamajanduse arendamiseks aastatel 2014 – 2020. Olulisemad neist on: 

1) Kaugküttemajanduse arendamine kogusummas 78 Mln €. 

 Kohalike omavalitsuste kaugküttesüsteemide arengukavade koostamine, toetussumma 

0,5 Mln €; meede on avatud ja toetuse määr on 90% ulatuses arengukava maksumusest. 

Taotlusvoorude korraldamist koordineerib KIK. 

 

 Investeeringutoetused kaugküttesüsteemide rekonstrueerimiseks (70,5 Mln €), sh  

- soojuse tootmine 43 Mln €; 

- soojuse edastamine, kaugküttevõrgud 27,5 Mln €; 

 

MTM määrus14 on allkirjastatud 06.01.2016 ning on olemas KIK-i juhendid määruse 

rakendamiseks. Avatud on taotluste esimene voor. Taotlusvooru korraldamist 

koordineerib KIK. Kaugküttesüsteemide rekonstrueerimise toetusi annab välja KIK 

summas kuni 50% põhjendatud toetamisele kuuluvatest kuludest. Tegelik toetuse määr 

võib jääda piiridesse 30 – 35% kogu kuludest.  

 

2) Korterelamute rekonstrueerimise toetamine 102 Mln €. 

Eesmärk on 2014 – 2020 renoveerida 40 000 majapidamist (eramut, korterit) ehk umbes 

1000 kortermaja. Toetus on suunatud kohalikele omavalitsustele ja korteriühistutele. 

Meede on avatud. Taotlusvooru korraldamist koordineerib KredEx. 

 

3) Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus. 

Toetus on suunatud füüsilisele isikule üksik-, kaksik- ja ridaelamute omanikele üleminekul 

taastuvate energiaallikate kasutamisele. Meede on avatud. Taotlusvooru korraldamist 

koordineerib KredEx. 

 

Toodud meetmed puudutavad praegu välja kuulutatud rakendusperioodi 2015 – 2020. 

Järgmiste perioodide kohta puuduvad praegu andmed, kuid arvestades Euroopa Liidu 

energiasäästu poliitika põhimõtteid, avatakse ka järgmistel perioodidel meetmed energiasäästu 

saavutamiseks. 

  

                                                 
14 Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused. MTM määrus, vastu võetud 06.01.2016. 

Avaldatud RT I, 08.01.2016, 8 
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3. Keila linna võrgupiirkonna soojusvarustussüsteemide 
iseloomustus 

3.1. Keila linna kaugkütte katlamaja 

AS Eraküte varustab Põhja tänav 27 asuva katlamaja kaudu soojusega Keila linna kaugkütte 

võrgupiirkonna tarbijaid, mis paiknevad Luha tänavalt kuni Pargi tänava pikenduse ning 

haiglani. Katlamaja on ehitatud 1970-date alguses ning on 2002. aastal täielikult renoveeritud. 

Renoveerimise käigus viidi katlamaja üle põlevkiviõlilt hakkepuidule. Katlamaja kesklinnas 

paiknemise tõttu on erilist tähelepanu pööratud kütuse ladustamisele vältimaks hakkepuidu 

kasutamisel tekkivat reostust linnale. 

 

Põhiosa soojusest toodetakse hakkpuidust (85 – 90%). Katlamaja 2012 – 2015 aastate 

keskmine soojustoodang on 37 268 MWh/a. Soojuse tootmiseks on kasutusel 7 MW 

võimsusega hakkpuidu veekatel Danstoker VP-14. Katla ees paikneb AS Tamulti poolt 

valmistatud eelkolle võimsusega 8,3 MW. Peamiselt tipukoormuse katmiseks (10 – 15% 

aastasest soojuskoormusest) on kasutusel kaks Viessmann Vitomax 200 põlevkiviõlikatelt 

võimsusega 11,2 MW ja 5,3 MW. 

 

Tabel 3.1. AS Eraküte katlamaja katelde andmed 

Katel Nr 1 2 3 

Katelseadmete valmistajad ja 

tüübid 
 

Danstoker VP-

14 

Viesmann 

Vitomax 200 

Viesmann 

Vitomax 200 

Kasutatav kütus liik Hakkpuit Põlevkiviõli Põlevkiviõli 

Katelde võimsused MW 7 5,3 11,2 

Max lubatav töörõhk bar 6 6 6 

Katla keskmine kasutegur % 85   

Suitsugaaside kondensaator tüüp Paigaldatakse sügis 2016 

Veepehmendusseade tüüp Eurowater CSD 

Lisavee paak m3 25 

Soojusvõrgus ringleva vee kogus m3/h max 300 

Soojusvõrgu pumbad 
tüüp NK-150-320/329 

m3/h 340 

Lisavesi m3/h 0,2 

Lisavee pumbad 
tüüp CR5-8  A-A-A-E-HUBE 

m3/h 5,7 

Soojusmõõtur katlamajas tüüp 66C02C0335 

Katla käikulaskmise aasta aasta 2003 

 

Hakkpuidukatel on heas korras ning regulaarselt hooldatud. Katla aasta keskmine kasutegur on 

omane antud tüüpi kateldele (85%). Kaugküttevõrgu koormusvõimsus on talvisel perioodil 

keskmiselt 4 – 6 MW, võimaldades katlal töötada ettenähtud piirkonnas. Suvine sooja vee 

tootmise koormus on 1,3 – 2,5 MW, mis moodustab 18 – 35% hakkpuidu katla nimivõimsusest.  

 



Keila linna soojusmajanduse arengukava  

aastateks 2016 – 2026 

13 

 

 
Joonis 3.1. Danstoker hakkpuidu katel ja AS Tamult eelkolle 

Hakkpuidukatla varustamiseks on katlamajas 1000 m3 kütuse ladu (3 – 4 päevane varu). 

Hakkpuit paikneb kinnises ruumis. Kütuse laos on kütuse vastuvõtuks eraldatud punker 

sügavusega 2 meetrit. Kütuse ümberpaigutamiseks ning katlasse tõstmiseks kasutatakse täis-

automaatset greiferiga kraanat (joonis 3.2).  

 

 
Joonis 3.2. Puiduhakke ladu ja greiferiga kraana 

Viessmann Vitomax 200 veekatlad (joonis 3.3) töötavad põlevkiviõlil (mark „D“). 

Põlevkiviõlil töötavaid katlaid kasutatakse peamiselt tipukoormuse katmiseks ning puiduhakke 

katla avariide/remondi korral. Kateldele on paigaldatud Petro põletid.  

 

Põlevkiviõli on pidevas ringluses. Masuudipumplas on hammasrataspumbad (Ш-tüüpi) ja 

kahekordsed vesi/vesi/õli soojusvahetid. Põlevkiviõli temperatuur hoidlas on 20°C. 
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Joonis 3.3. Viessmann Vitomax 200 veekatlad ja põlevkiviõli mahutid 

Katlamajas on kasutusel kaks Grundfos (NK 150-320/331/BAOE) kaugkütte võrgupumpa. 

Pumpade tootlikus on 350 m3/h, arendatav rõhk 10 bar ja elektriline võimsus 45 kW. 

 

Katlamajas on keemiline veepuhastusseade Eurowater CSD (joonis 3.4). Lisavee paak on 

25 m3 ning lisavee tarve on 120 m3/kuus. Katlamajast väljastatava soojuse kogust mõõdetakse 

väljundtorustikele paigaldatud soojusmõõtjaga. 

 

AS Eraküte andmetel on plaanis 2016. aasta sügisel paigaldada katlamajja suitsugaaside 

kondensaator.  

 

 
Joonis 3.4. Katlamaja võrgupumbad ja keemiline veepuhastusseade 

3.2. Keila linna võrgupiirkonna kaugküttevõrk 

Keila linna võrgupiirkonna kaugküttevõrgu kogupikkus on 12,5 km. AS Eraküte andmetel on 

sellest eelisoleeritud torustikuga 6,5 km (52%). Kaugkütte võrk on katlamaja ümbruses 

suhteliselt kompaktse paigutusega. Hõredam tarbijate paigutus on Pargi ja Jaama tänava 

lõikudel. Torustiku kaalutud keskmine vanus on 21 aastat. 2010 – 2015 aastal on ehitatud 16% 

torustikust. 40% kaugkütte torustikust on vanem kui 25 aastat. 
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Tabel 3.2. Kaugküttetorustiku jaotus 

Tingläbimõõt, mm Pikkus, m sh eelisoleeritud 

DN20 29,3 23,5 

DN25 196,1 175,9 

DN32 326,1 250,9 

DN40 550,4 497,7 

DN50 1 771,0 1084 

DN65 1 781,5 1 030,4 

DN80 711,1 494,9 

DN100 1 336,6 748,7 

DN125 1 164,0 1034 

DN150 2 016,1 788,1 

DN200 1 224,8 350,3 

DN250 1 384,4 46,2 

Kokku 12 491,4 6 524,7 

 

Kaugküttevõrgu torustiku keskmine tarbimistihedus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on 

2,69 MWh/m, mis on kõrgem 2013. aastal Arengufondi poolt koostatud uuringu „Kaugkütte 

energiasääst“15 andmetel jätkusuutlikku kaugküttevõrku iseloomustavast tarbimistihedusest 

(vähemalt 1,0 MWh/m).  

 

Keila linna kaugküttevõrgu soojustarbijate summaarne arvestuslik võimsus on 35 584 kW, mis 

annab kaugküttevõrgu võimsustiheduseks (soojuskoormuse kW suhe võrgu pikkusesse) 

2,85 kW/m. 

 

Keila linna kaugküttevõrgus on kõikidel soojustarbijatel paigaldatud kaugküttega 

ühendamiseks soojussõlm. Soojussõlmed erinevad hoonetes nii korrashoiu kui ka 

reguleerimisvõimaluste poolest (tabel 3.3).  

 

Tabel 3.3. Soojustarbijate kaugküttevõrguga ühendamise tüübid 

Ühenduse tüüp Soojustarbijate arv 

Elevaator ja soojusvaheti 3 

Automaatne küte ja tarbevesi 90 

Automaatne küte 28 

Elevaator 4 

Boileri süsteem 2 

Kütte pump ja soojusvaheti 1 

Segamissõlm 4 

 

 

                                                 
15 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C

3%A4st.pdf   
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3.3. Keila linna võrgupiirkonna kaugküttevõrgu soojuskadu 

Keila linna kaugküttevõrgu üldine tehniline seisukord on hea. Kaugküttevõrgust on 

eelisoleeritud torustikuga 52,7%. Keila linna kaugküttevõrgu 2012 – 2015  aasta keskmine 

suhteline soojuskadu on 14,7%. 

 

Tabel 3.4. Keila linna kaugküttevõrgu soojuse tootmine, müük ja soojuskadu 

Aasta 
Tootmine Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

2012 39 734 33 785 5 949 15,0% 

2013 37 091 31 641 5 450 14,7% 

2014 36 607 31 441 5 166 14,1% 

2015 35 639 30 284 5 355 15,0% 

Keskmine 37 268 31 788 5 480 14,7% 

 

Tabelis 3.5 on esitatud MKM Määruses16 ja Konkurentsiameti koostatud hinna arvutamise 

metoodikas toodud kaugküttevõrgu suhtelise soojuskao tehnilised nõuded aastate lõikes. 

Metoodikas on toodud soojuskao miinimumnõuded kaugküttevõrkudes eesmärgiga, et täita 

Kaugkütteseaduse § 5 lõige 1 tulenev nõue, mille kohaselt peab kaugküte olema efektiivne. 

 

Tabel 3.5. Kaugküttevõrgu soojuskao tehnilised nõuded aastate lõikes 

Suhteline 

soojuskadu 

2013 aastal 2014 aastal 2015 aastal 2016 aastal 
alates 2017 

aastast 

≤ 19% ≤ 18% ≤ 17% ≤ 16% ≤ 15% 

 

Keila linna kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu on väiksem Eesti sarnase müügimahuga 

kaugküttevõrkude keskmisest soojuskaost. Olemasolev kaugküttevõrk täidab 2017. aastaks 

etteseatud tehnilisi nõudeid.  

 

Kaugkütte torustiku rekonstrueerimisel on oluline arvestada, et kaugküttetorustike ehitamine 

on sageli pika tasuvusajaga. 

  

                                                 
16 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.06.2011 määrus nr 51 „Soojuse müügi ajutise hinna 

kehtestamise kord“ 
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3.4. Keila linna kaugkütte võrgupiirkonna soojustarbijad 

3.4.1. Keila linna praegused soojustarbijad 
 

Keila linna kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 105/55°C. Kaugküttevõrku on 

ühendatud 132 soojustarbijat, millest põhilise osa (70%) moodustavad korterelamud (lisa 3). 

Soojustarbijate seas on lisaks veel eramuid, kaupluseid, õppeasutusi kui ka kohaliku 

omavalitsuse (Keila linn) halduses olevaid hooneid.  

 

Ehitusregistri andmetel jääb enamus (70%) hoonete kasutuselevõtu aasta vahemiku 1950 – 

1990. Ligikaudu 16% hoonetest on ehitatud peale 2000. aastat. Korterelamute keskmine 

soojuse eritarbimine suletud netopinna kohta on 108,3 kWh/m2·a tuginedes 2015. aasta 

soojustarbimise ja Ehitusregistri andmetele. Kui siia lisada vastavalt arvutusmetoodikale 

elektri tarbimine 60 – 100 kWh/m2, on hoonete keskmine arvestuslik energia tarbimine  

168 – 208 kWh/m2, mõnedel hoonetel enamgi. Vastavalt energiatõhususe direktiivile ei tohi 

2020. aastast renoveeritud korterelamute energia eritarbimine ületada 180 kWh/m2 (D energia-

tõhususe klass).  

 

  
Joonis 3.5. Allika tn 3 ja Vasara tn 11 

Keila linna kaugküttevõrgus on erineva soojustatus tasemega korterelamuid, mis väljendub ka 

hoonete energiatarbimises. Näiteks soojustamata Allika tn 3 asuva 1980. aastal ehitatud 

korterelamu erikoormus 2015. aasta normaalaastale taandatud tarbimise põhjal on 

163,5 kWh/m2. Samas 1983. aastal ehitatud ja 2014. aastal soojustatud Vasara tn 11 

korterelamu erikoormus 2015. aasta normaalaastale taandatud tarbimise põhjal on 

130,7 kWh/m2 (enne renoveerimist 145,2 kWh/m2). 

 

 
Joonis 3.6. Paldiski mnt 28C ja Vasara tn 6 

Ehitusregistri järgi on kaugküttevõrguga ühendatud 74 hoonel teostatud vahemikus 2004 – 

2015 rekonstrueerimistöösid. 2016. aastal on renoveerimisel veel mitmed hooned (joonis 3.6). 

Kaugküttevõrguga ühendatud 133 hoonest on üle pooltel energiamärgis (77 hoonel). 
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Kaugküttevõrguga ühendatud hoonetele väljastatud energiamärgised on esitatud tabelis 3.6. 

Mõlemad G energiatarbe klassi kuuluvad korterelamud (Paldiski mnt 28C ja Luha tn 9) on 

renoveeritud aastatel 2014 – 2015, mistõttu antud hoonetes peaks 2016. aasta soojustarbimine 

vähenema. Mitu hoonet on pärast energiamärgise väljastamist renoveeritud, mistõttu on antud 

hoonete energiatarbimine väiksem kui märgitud energiamärgisel. Mõistlik on peale 

renoveerimist uuendada hoonete energiamärgis viies selle vastavusse reaalse olukorraga. 

 

Tabel 3.6. Kaugküttevõrku ühendatud hoonete energiatarbe klassid 

Energiatarbe klass Hoonete arv sh korterelamud 

B 5 5 

C 22 14 

D 14 12 

E 23 21 

F 10 8 

G 2 2 

H 1  

Kokku 77 62 

 

Suurimad soojustarbijad on Paldiski mnt 17 asuv tervisekeskus, Pargi 30 asuv haigla ning 

Ehitajate tee 1 asuv koolimaja, mille 2012 – 2015 aastate keskmine soojustarbimine on üle 

1500 MWh/a.   

 

 
Joonis 3.7. Paldiski mnt 17 (Keila Tervisekeskus) ja Ehitajate tee 1 (Keila Gümnaasium) 

Keila linna võrgupiirkonnas on 2012 – 2015 aastate keskmine soojustarbimine olnud suhteliselt 

stabiilne. Antud perioodil on kaugküttevõrguga liitunud 5 hoonet, mistõttu ei ole märgata 

olulist vähenemist linna kaugküttevõrgu summaarses soojustarbimises tulenevalt hoonete 

soojustamisest. Kõikumised soojuse tarbimises sõltuvad põhiliselt välisõhu temperatuurist ja 

hoonete soojustamisest. AS Eraküte andmetel olemasolevate soojustarbijate kaugküttevõrgust 

eraldumist näha ei ole. AS Eraküte andmetel on tarbijate arvestuslik soojuskoormus: 

Küte 18 723 kW 

Soe vesi 14 019 kW 

Ventilatsioon 2 842 kW 

Kokku 35 584 kW 

 

2016. aasta tegelik maksimaalne soojuskoormus oli 17,0 MW 4. jaanuaril ööpäevase 

minimaalse välisõhu temperatuuriga -13,0 °C. Tegelik maksimaalne koormus oli ligikaudu 

poole madalam arvestuslikust soojuskoormusest. 
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3.4.2. Keila linna perspektiivsed soojustarbijad 
 

Kaugkütte soojuse tarbimise kasvu näeb Keila Linnavalitsus seoses detailplaneeringutega 

vabadele kruntidele. Kehtestatud on 4 detailplaneeringut, mis näevad ette hoonete kaugküttega 

soojusvarustuse AS Eraküte tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringus olevate hoonete 

andmed on koondatud tabelisse 3.7.  

Tabel 3.7. Kehtestatud detailplaneeringuga hooned17 

Jrk 

nr 
Aadress 

Planeeritavad 

hooned 

Maht,  

m3 

Arvestuslik 

soojuskoormus, 

kW 

Arvestuslik 

aastane tarbimine, 

MWh 

1. Tuula tee 2B 4 korterelamut 15 000 240 430 

2. Põhja 8 
5 korterelamut,  

4 ärihoonet 

 1 530* 

(2 550) 

2 780* 

(4 640) 

3. Roheline 5 ja 7 Äri ja elamu  300 570 

4. Tuula tee 5 16 ridaelamut 24 480 390 710 

  5 paariselamut 36 480 190 350 

Kokku 
  2 654*  

(3 670) 

4 825* 

(6 700) 

 

Uute hoonete soojuse tarbimise arvutamisel arvestame, et nende soojustarbimine vastab 

Energiatarbimise miinimumnõetele18. Uute hoonete energiatarbimist ja koos sellega käidu-

kulusid saab vähendada, kui uued hooned ehitatakse madalenergia või liginullenergia 

hoonetena. Kõik antud arendused asuvad olemasolevas kaugkütte võrgupiirkonnas ning 

tarbijad on võimalik ühendada kaugküttevõrguga suhteliselt lühikeste ühendustorustikega.  

 

Esitatud andmete põhjal on arvestatud detailplaneeringuga hoonetega lisanduvaks 

soojuskoormuseks kuni 2654 kW, mis annab täiendavaks aastaseks tarbimiseks 4825 MWh. 

 

Lisaks uutele ehitatavatele hoonetele on Linnavalitsus ning AS Erakütte avaldanud huvi 

Haapsalu maantee 57A ja 57B paikneva Keila Tarbijaühistu (Rõõmu kaubamaja) võimalikust 

liitmisest kaugküttevõrguga. Kaubamajas on kasutusel elektriküte. Keila tarbijaühistu koosneb 

kahest hoonest (kontor/tootmine ja kaubamaja). Tellija andmetel on hoonete summaarne  

soojuse vajadus kuni 1200 kW, mis teeb arvutuslikuks aastaseks tarbimiseks 2180 MWh. 

Kaubamaja on võimalik ühendada pikki Pargi tänavat paikneva kaugküttevõrk torustikuga 

(DN250). Kaubamaja ühendamiseks antud torustiku lõiguga on vajalik rajada ligikaudu 

500 meetrit uut kaugküttetorustiku. Antud tarbija ühenduseks vajaliku 500 meetrise 

eelisoleeritud torustiku (DN150) maksumus on ligikaudu 175 000 eurot. Antud ühendus-

torustiku arvutuslik tarbimistihedus tuleb 9,65 MWh/m. 

                                                 
17 Põhja tn 8 detailplaneeringu reaalse soojuskoormuse hindamisel on kasutatud 0,6 koefitsienti. 
18 Energiatõhususe miinimumnõuded. Vabariigi valitsuse määrus vastu võetud 30.08.2012 nr 68. 
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Joonis 3.8. Haapsalu mnt 57A ja 57B (Rõõmu kaubamaja) 

3.4.3. Keila linna võrgupiirkonna arenguvõimalused 

 

Praeguste tarbijate puhul on arvestatud tarbimise vähenemist 2 – 3% aastas. See on saavutatav 

ratsionaalsete tarbimisharjumuste ja hoonete soojustamisega. 2015. aasta normaalaasta 

kraadpäevadele üle viidud soojuse tarbimine oli 34 750 MWh, mis on võetud edaspidiste 

arvutuste aluseks.  

 

Eelmises osas prognoositu põhjal on arvestatud, et 2017 – 2026 lisandub iga aasta 482 MWh 

tarbimist (detailplaneeringuga hooned). Keila tarbijaühistu kaugküttevõrguga ühendamine on 

arvestatud varasemalt 2018. aastal (2 180 MWh).  

 

Tabel 3.8. Soojuse tarbimise prognoos 2016 – 2026 

Aasta 
Tegelik 

tarbimine 

Vähenemine 

2% 

koos uute 

tarbijatega 

vähenemine 

3% 

koos uute 

tarbijatega 

2012 32 901         

2013 33 147         

2014 33 180         

2015 34 750 34 750 34 750 34 750 34 750 

2016   34 055 34 055 33 708 33 708 

2017   33 374 33 856 32 696 33 178 

2018   32 706 35 850 31 715 34 859 

2019   32 052 35 678 30 764 34 390 

2020   31 411 35 519 29 841 33 949 

2021   30 783 35 373 28 946 33 536 

2022   30 167 35 239 28 077 33 149 

2023   29 564 35 118 27 235 32 789 

2024   28 973 35 009 26 418 32 454 

2025   28 393 34 911 25 625 32 143 

2026   27 825 34 825 24 857 31 857 

Kokku 

vähenemine 

  6 925 -75 9 893 2 893 

  19,9% -0,2% 28,5% 8,3% 

 

Tabelis 3.8 on toodud soojuse tarbimine aastatel 2012 – 2015 ja selle põhjal arvutatud soojuse 

tarbimise prognoos aastateks 2016 – 2026. Arvestatud on kahe variandiga: soojuse iga-aastane 

tarbimise vähenemine 2% ja 3%. Lisaks on arvestatud soojuse tarbimise suurenemisega uute 

tarbijate lisandumisel. Joonisel 3.9 on tabel 3.8 põhjal koostatud diagramm soojuse tarbimise 

võimaliku muutumise prognoosiga arengukavas vaadeldud perioodil. 
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Joonis 3.9. Soojuse tarbimise prognoos 2016 – 2026 

Tabelist 3.8 ja jooniselt 3.9 on näha, et kõigi detailplaneeringuga uute hoonete ning Keila 

tarbijaühistu kahe hoone lisandumisel (2018. aastal) võib soojuse tarbimine jääda 2015. aasta 

tasemele. Vaadeldava perioodil 10 aasta jooksul võib tarbimise vähenemine olla 10 – 28%. 

Kõige suurema tõenäolisusega jääb tegelik tase sinna vahepeale. Olemasolevate andmete ja 

arvutuste põhjal võib prognoosida 2026. aasta soojustarbimiseks Keila linna võrgupiirkonnas 

kõige suurema tõenäosusega 28 000 – 32 000 MWh. 

 

3.4.4. Raudteest lõuna poole jäävate hoonete soojusvarustus 

 

Lisaks eelpoole nimetatud arendustele on töös 3 detailplaneeringut, mis ei ole veel kehtestatud. 

Kõik 3 detailplaneeringut paiknevad raudteest lõunapool, kus puudub olemasolev 

kaugküttevõrk. Raudteest lõuna pool paikneb veel Tööstuse tänaval Tööstuse tööstuspark. 

Arengukava koostamise käigus läbiviidud küsitluse põhjal on antud piirkonnas paiknevates 

ettevõtetes kasutusel autonoomsed katlamajad. Olemasolevad küttelahendused on piisavad 

ning kaugküttevõrgu loomise järele nõudlust ei ole. Keila linna Tööstuse tänava piirkonda on 

planeeritud maagaasi torustik ning arvestades kaasaegseid täisautomaatseid väikekatlaid tuleb 

aktsepteerida tootmisettevõtete soovi lahendada soojusvarustus oma katlamajaga. Kui 

katlamaja asub tootmisega ühes hoones, pole vajadust rajada kaugküttetorustikke, ei esine 

soojuskadusid ja kogu toodetud soojus tarbitakse kasulikult ära. Ühtlasi on mitmel tootmis-

ettevõttel oma spetsiifilised nõudmised tarbitava soojuse parameetrite (aur, temperatuur) 

suhtes, mida pole võimalik rahuldada kaugküttega 

 

Olemasoleva kaugkütte võrgu pikendamine üle raudtee paiknevate tarbijateni eeldab raudtee 

ületamist ning ühtlasi on vajalik raudteest lõunapool paiknevate tarbijate lisandumisel 

paigaldada põhja pool raudteed suurema diameetriga magistraaltorustik. Antud asjaoludega 

arvestades kujuneb kaugküttevõrgu pikendamine üle raudtee ebaotstarbekaks ning 

majanduslikult mitte tasuvaks. Otstarbekas on planeerida raudteest lõuna poole jäävate elamute 

soojusvarustus rajatava maagaasi baasil.   

10 000
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20 000
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3.5. Keila linna kaugkütte võrgupiirkonna soojuse tarbimine ja tootmine 

3.5.1. Soojuse tarbimine 
 

Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel erinenud oluliselt. 2012. aasta oli keskmisest 

jahedam (eriti veebruar ja detsember) ning 2013., 2014. ja 2015. aasta talv olid keskmisest 

soojemad. Kraadpäevasid19 arvestades normaalaasta välisõhu temperatuuridele taandatud 

soojuse tarbimise andmed on koondatud tabelisse 3.9 ja normaalaastale taandatud soojuse 

tarbimine on esitatud tulpdiagrammina joonisel 3.10. Normaalaastale taandamisel on kasutatud 

TTÜ teadlaste ja KredExi poolt soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Normaalaastana on 

arvestatud 30 aasta (1975 – 2004) keskmist kraadpäevade arvu. Normaalaastale taandamisel 

arvestatud keskmiseks tasakaalu temperatuuriks soovitatud 17°C.  

 

Soojuse tarbimise osas on kasutada Eraküte AS-lt saadud 2012 – 2015 aasta igakuised 

tarbimise andmed (tabel 3.9). 

 

Tabel 3.9. Keila linna kaugkütte võrgupiirkonna kuu tarbimised taandatuna 

normaalaastale 

 
 

Tabelist 3.9 on näha, et Keila linna kaugkütte võrgupiirkonna 2012 – 2015 aasta keskmine 

soojuse tarbimine normaalaastale taandatuna oli 33 496 MWh. Keila linnalt saadud andmete 

põhjal 2016. aastal soojustarbimises olulisi muudatusi plaanis ei ole. Edaspidi võib hoonete 

soojustamisega soojuse tarbimine väheneda ca 2 – 3% aastas, või suureneda sõltuvalt edasistest 

arengutest. Võimalikku perspektiivset soojuse tarbimist on käsitletud osas 3.4.2. Sellega on 

arvestatud soojusvarustuse eri variantide planeerimisel. 

 

                                                 
19 Tallinna piirkonna kraadpäevad 

Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

jaan 647 5239 674 5056 5361 664 5240 5235 733 4708 4571 554 5201 5102 5051

veebr 612 5677 725 4896 4149 542 4601 3997 478 4909 3867 470 4788 4423 4799

märts 562 4121 520 4400 5138 711 4197 3756 466 4376 3568 443 4306 4146 4320

apr 389 2796 377 2864 3136 415 2980 2647 350 2859 2917 357 3105 2874 2952

mai 221 1194 183 1303 1024 160 1168 1547 218 1558 1883 223 1873 1412 1476

juuni 96 789 132 789 664 38 664 882 136 842 925 105 925 815 805

juuli 38 566 23 566 629 14 629 650 15 505 806 45 806 663 627

aug 58 648 62 648 647 35 647 701 49 693 728 35 728 681 679

sept 183 1088 143 1206 1051 149 1143 1058 133 1176 1068 120 1198 1066 1181

okt 339 2774 339 2774 2622 296 2909 2729 335 2753 3012 342 2993 2784 2857

nov 474 3296 413 3684 3341 377 4034 3774 456 3894 3147 366 3834 3390 3862

dets 601 5597 732 4715 3879 453 4935 4464 537 4907 3792 428 4993 4433 4887

Kokku 4220 33785 4323 32901 31641 3854 33147 31440 3906 33180 30284 3488 34750 31789 33496

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

2015 Keskmine

Kraad-

päevad

Kuu

Norm. a 

kraad-

päevad

2012 2013 2014
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Joonis 3.10. Soojuse tarbimine taandatud normaalaastale 

3.5.2. Katlamaja soojuse toodang 
 

Katlamaja soojustoodangu osas on kasutatud 2012 – 2015 aasta AS Eraküte katlamaja igakuise 

soojustoodangu andmeid (tabel 3.10).  

 

Tabel 3.10. AS Eraküte katlamaja toodang taandatuna normaalaastale 

 
 

Katlamaja toodangute andmete alusel on välja joonistatud soojuse tegeliku tootmise tulp-

diagramm vaadeldaval perioodil (joonis 3.11) ja normaalaasta välisõhu temperatuurile üle 

viidud katlamaja soojustoodangute tulpdiagramm (joonis 3.12). 

 

0

1000
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jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets

MWh

2012 2013 2014 2015

Tood. Norm. a Tood. Norm. a Tood. Norm. a Tood. Norm. a Tood. Norm. a 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

jaan 647 5909 674 5714 5974 664 5846 5873 733 5310 5241 554 5924 5749 5699

veebr 612 6306 725 5485 4672 542 5147 4431 478 5371 4354 470 5316 4941 5330

märts 562 4744 520 5044 5750 711 4753 4281 466 4941 4061 443 4837 4709 4894

apr 389 3288 377 3360 3641 415 3475 3090 350 3314 3457 357 3662 3369 3453

mai 221 1600 183 1717 1393 160 1546 1937 218 1949 2213 223 2204 1786 1854

juuni 96 1188 132 1188 1021 38 1021 1221 136 1221 1292 105 1292 1181 1181

juuli 38 928 23 928 965 14 965 972 15 972 1178 45 1178 1011 1011

aug 58 996 62 996 991 35 991 1042 49 1042 1043 35 1043 1018 1018

sept 183 1465 143 1585 1404 149 1498 1419 133 1547 1442 120 1584 1433 1554

okt 339 3270 339 3270 3082 296 3386 3188 335 3213 3513 342 3492 3263 3340

nov 474 3819 413 4230 3807 377 4531 4285 456 4412 3595 366 4310 3877 4371

dets 601 6221 732 5293 4391 453 5501 4868 537 5320 4250 428 5495 4933 5402

Kokku 4220 39734 4323 38810 37091 3854 38660 36607 3906 38612 35639 3488 40337 37270 39107

Keskmine

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

2015

Kuu

Norm. a 

kraad-

päevad

2012 2013 2014
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Joonis 3.11. AS Eraküte katlamaja soojuse toodang 2012 – 2015 

Sama kuu tegelik soojuse tarbimine ja tootmine võib eri aastatel oluliselt erineda. Nii oli 2012. 

aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur Tv = -7,7°C ja katlamaja soojuse toodang 

6306 MWh ning 2015. aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur Tv= -0,1°C ja 

katlamaja soojuse toodang 4354 MWh. Veebruari kuu katlamaja soojuse toodangu erinevus oli 

1,4 korda. Ühtlasi on olnud 2012 – 2015 aasta katlamaja soojuse aastane kogutoodang sõltuvalt 

ilmast oluliselt erinev. Normaalaastale taandatult on erinevate aastate katlamaja soojuse 

toodang samal tasemel (joonis 3.12). Et saada Eesti keskmisele välisõhu temperatuurile vastav 

tulemus, on kasutatud edaspidises analüüsis keskmistele kraadpäevadele taandatud andmeid. 

Normaalaastale taandatud 2012 – 2015 aasta keskmine katlamaja soojus toodang on 

39 107 MWh. 

 

 
Joonis 3.12. Normaalaastale taandatud katlamaja 2012 – 2015 aasta soojuse toodangud 

Soojuse tootmise ja tarbimise tulpdiagrammilt joonis 3.13 on näha soojuse tarbimist, 

soojuskadu ja nende summana katlamaja toodangut. Soojuskadu ei olene oluliselt välisõhu 

temperatuurist, kuid suhteline soojuskadu sõltub oluliselt edastatavast soojuse kogusest.  

2012 – 2015 aasta keskmine suhteline soojuskadu Keila linna kaugkütte võrgupiirkonnas oli 

14,7%. 
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Joonis 3.13. Normaastale taandatud kaugküttevõrgu soojuste tootmine ja tarbimine 

 

3.5.3. Koormusgraafik 
 

Keila linna kaugküttepiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koostamiseks 

on kasutatud 2015. aasta ööpäevased soojuse tootmise andmed. Nende alusel on arvutatud 

ööpäevase keskmine soojuskoormus megavattides (joonis 3.14). 

 

 
Joonis 3.14. AS Eraküte katlamaja 2015. aasta tegelik koormusgraafik 

Iseloomustamaks keskmise aasta soojuskoormust ja vajalikke soojuse toodanguid on välja 

joonistatud katlamaja koormuste alanemise suunas reastatud koormusgraafik (joonis 3.15), mis 

iseloomustab paremini ka pikas perioodis katlamaja tootmisvajadusi. Maksimumkoormusena 

on arvestatud 2016. aasta 4. jaanuari tegelikku maksimaalset tunnikoormust 17 MW. Samuti 

on arvestatud, iga 100 töötunni järel vajab hakkpuidul töötav katel seisatamist puhastamiseks. 
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Joonis 3.15. AS Eraküte katlamaja arvestuslik koormusgraafik 

Koormusgraafikutelt on näha, et Keila linna kaugkütevõrgu soojuskoormus jääb enamasti alla 

7,0 MW. Antud koormus on võimalik tagada hakkpuidul töötava katlaga (7 MW). 

Probleemsem on olukord kütteperioodi välisel ajal, millal katlamaja koormus on 

1200 – 1800 kW moodustades olemasoleva katla maksimaalsest koormusest 16 – 25%. Antud 

koormus on olemasoleva katla jaoks madal ning antud perioodil on katla kasutegur madalam 

(77 – 82%). 

Eraküte AS-il on planeeritud 2016. aastal paigaldada katlamajja suitsugaaside kondensaator. 

Suitsugaaside kondensaatori paigaldamisel on võimalik kogemuslikult vähendada kütuse 

tarbimist ligikaudu 9 – 10%. Joonisel 3.16. on välja toodud koormusgraafik, millelt on näha 

suitsugaaside kondensaatoriga kaetav soojustoodangu osa (3655 MWh/a). Antud seadme 

paigaldus aitab vähendada hakkpuidu tarbimist ~8% ning põlevkiviõli tarbimist ~25%. 

 

Joonis 3.16. Erakütte katlamaja koormusgraafik (koos suitsugaaside kondensaatoriga) 
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4. Keila tööstusküla võrgupiirkonna soojusvarustussüsteemide 
iseloomustus 

4.1. AS Entek kaugkütte katlamaja 

AS Harju Elekter ja AS Harju KEK-ile kuuluva Keila tööstuspargi territooriumil paiknevate 

äriettevõtete kaugküttesoojus toodetakse Paldiski mnt 23 asuvas AS Entek katlamajas. 

Katlamajas on soojuse tootmiseks kasutusel kolm eri võimsusega põlevkiviõlil töötavat katelt. 

Erineva võimsusega katlaid kasutatakse vastavalt soojusvajadusele.  

 

 
Joonis 4.1. AS Entek katlamaja õlikatlad 

Katlamaja 2012 – 2015 aastate keskmine soojustoodang oli 9501 MWh/a. Soojuse tootmiseks 

on kasutusel 8 MW võimsusega Viessmann Vitomax 200 katel, 5 MW Vapor katel, ja 3 MW 

katel. Kõik katlad on varustatud Weishaupt põletitega.  

 

Tabel 4.1. AS Entek katlamaja katelde andmed 

Katel Nr 1 2 3 

Katelseadmete valmistajad 

ja tüübid 
  Vapor 

Viesmann 

Vitomax 200 

Kasutatav kütus liik Põlevkiviõli Põlevkiviõli Põlevkiviõli 

Katelde võimsused MW 3 5 8 

Max lubatav töörõhk bar 10 10 6 

Katla keskmine kasutegur % 90 90 90 

Ökonomaiser tüüp - 

Veepehmendusseade tüüp Duosoft 80 

Lisavee paak m3 20 

Soojusvõrgus ringleva vee 

kogus 
m3/h 300 

Soojusvõrgu pumbad 
tüüp FHS 80 NK 100-200 

m3/h 216 300 

Lisavesi m3/h  

Lisavee pumbad 
tüüp LM80R LM80R 

m3/h 6 6 

Soojusmõõtur katlamajas tüüp Multical 

Katla käikulaskmise aasta aasta  1999 2004 
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Katlad rakendatakse tööle vastavalt soojusvõrgu koormusele. Katlad töötavad põlevkiviõlil 

(mark „C“). Põlevkiviõli ladustamine toimub hoone kõrval paiknevates mahutites. Kasutusel 

on kaks 200 m3 ja üks 1000 m3 mahuti. Katlamajas on kütuse liinil eelsoojendus, mis hoiab õli 

temperatuuri ~13 °C juures. Katelde põletitel on täiendav eelsoojendi, millega soojendatakse 

põlevkiviõli kuni 60 °C. 

 

 
Joonis 4.2. Põlevkiviõli mahutid 

Katlamajas on kasutusel kaks Lowara ringluspumpa tootlikkusega 126 m3/h ja elektrilise 

võimsusega 18,5 kW ning üks Grundfos ringluspump tootlikkusega ja elektrilise võimsusega 

45 kW. Jaamas on kaks Lowara  lisavee pumpa. 

 

 
Joonis 4.3. Keemilise veepuhastuse seade ja võrguvee ringluspumbad 
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Katlamajas on keemiline veepuhastusseade Duosoft 80. Lisavee paak on 20 m3. Katlamajast 

väljastatava soojuse kogust mõõdetakse väljundtorustikele paigaldatud Multical soojus-

mõõtjaga. 

4.2. Keila tööstusküla võrgupiirkonna kaugküttevõrk 

Keila tööstuspargi territooriumil paikneva kaugküttevõrgu kogupikkus on 6,46 km. 

Kaugküttevõrk koosneb enamasti maapealsest torustikust (77%). Maa-alust torustiku on 

700 meetrit (11%). 490 meetrit torustikust paikneb hoonete katusel ning 290 meetrit on hoonete 

sees paiknevat torustiku. 2013. aastal paigaldatud maa-aluse eelisoleeritud torustikuga on 

Paldiski mnt 35 (Bauhof kauplus) ning Paldiski mnt 31 (Harju KEKi peamaja) asuvate hoonete 

ühendustorustiku lõigud. Maapealne kaugküttevõrgu torustik on kaetud koorik isolatsiooniga. 

 

 
Joonis 4.4. AS Entek kaugküttevõrk 

Kaugküttevõrgu torustiku keskmine tarbimistihedus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on 

1,41 MWh/m, mis on kõrgem 2013. aastal Arengufondi poolt koostatud uuringu „Kaugkütte 

energiasääst“20 andmetel jätkusuutlikku kaugküttevõrku iseloomustavast tarbimistihedusest 

(vähemalt 1,0 MWh/m).  

 

Tabel 4.2. AS Entek kaugküttevõrgu torustik 

Torustik Pikkus, m 

Maapealne (madalatel tugedel) 3 381 

Maapealne (kõrgetel tugedel) 1 600 

Maa-alune, sh eelisoleeritud 700 

Katusepealne 490 

Hoone sisene 290 

Kokku 6 461 

 

Keila tööstusküla kaugküttevõrgu soojustarbijate summaarne arvutuslik võimsus on 

10 788 kW, mis annab kaugküttevõrgu võimsustiheduseks (soojuskoormuse kW suhe võrgu 

pikkusesse) 1,67 kW/m. 

 

Keila tööstusküla kaugküttevõrgus on kõikidel soojustarbijatel paigaldatud kaugküttega 

ühendamiseks soojussõlm. Enamus soojussõlmesid on soojusvahetiga, mõnel hoonel on 

kasutusel segamistüüpi soojussõlm. Entek AS-il on plaanis võimalusel segamistüüpi 

                                                 
20 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond._Kaugk%C3%BCtte_energias%C3%A4%C

3%A4st.pdf   
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soojusvahetid asendada soojusvahetiga soojussõlmede vastu. Kõik soojussõlmed on tehniliselt 

heas korras. 

4.3. Keila tööstusküla võrgupiirkonna kaugküttevõrgu soojuskadu 

Tööstuspargi territooriumil kaugkütte põhist sooja tarbevee tootmist ei toimu ning kaugkütte-

võrk on kasutusel vaid talvisel kütteperioodil. AS Entek kaugküttevõrgu 2012 – 2015  aasta 

keskmine suhteline soojuskadu on 10,8%. Arvestades, et enamus torustikust paikneb maa peal 

on suhteline soojuskadu väike ning viitab heas korras ning hästi isoleeritud torustikule.  

 

Tabel 4.3. AS Entek kaugküttevõrgu soojuse tootmine, müük ja soojuskadu 

Aasta 
Tootmine Müük Soojuskadu 

MWh MWh MWh % 

2012 10 753 9 602 1 151 10,7% 

2013 9 368 8 332 1 036 11,1% 

2014 9 358 8 381 977 10,4% 

2015 8 525 7 603 922 10,8% 

Keskmine 9 501 8 480 1 022 10,8% 

 

Keila tööstusküla kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu on väiksem Eesti sarnase müügi-

mahuga kaugküttevõrkude keskmisest soojuskaost. Olemasolev kaugküttevõrk täidab 2017. 

aastaks etteseatud tehnilisi nõudeid (tabel 3.5). 

4.4. Keila tööstusküla võrgupiirkonna soojustarbijad 

4.4.1. Keila tööstusküla praegused soojustarbijad 
 

Keila tööstusküla võrgupiirkonnas on 24 soojustarbijat. Soojustarbijateks on erinevad 

tööstusettevõtted.   

 

Suurimad soojustarbijad on AS Ensto ja AS PKC Eesti tööstushooned. Antud hoonete 2012 – 

2015 aastate keskmine soojustarbimine on üle 600 MWh/a.  Keila tööstusküla võrgupiirkonna 

soojustarbimine on normaalaastale taandades olnud suhteliselt stabiilne. 2013. aastal on 

toimunud ligikaudu 6% soojustarbimise vähenemine. 2014. ja 2015. aastal on soojustarbimine 

ca 3% aastas kasvanud ning on saavutanud 2012. aasta taseme. Entek ASi andmetel on mitmed 

tööstuspargi territooriumil asuvad ettevõtted panustanud energiasäästu ning on soojustanud 

hooneid. AS Entek poolt esitatud hoonete soojuse tarbimisandmetest on näha, et kõikumised 

soojuse tarbimises sõltuvad põhiliselt välisõhu temperatuurist ja hoonete soojustamisest. 

 

4.4.2. Keila tööstusküla perspektiivsed soojustarbijad 
 

Harju KEK AS-i andmetel on Keila Tööstuspargis rajatud hoonete brutopind kokku enam kui 

120 000 m2. Kehtestatud detailplaneering võimaldab rajada kuni 130 000 m² täiendavat 

hoonestust. Tööstuspargiga liituvate ettevõtete arvu on keeruline prognoosida, mistõttu on 

käesolevas töös arvestatud, et vaadeldavala perioodil 2016 – 2026 täieneb tööstuspargi 

hoonestus kolmandiku võrra. Arvestades, et olemasolevate hoonete normaalaastale taandatud 

soojustarve oli 2015. aastal 9 305 MWh, siis täiendavaks koormuseks tuleb 3 100 MWh. Antud 

koormuse lisandumine on jaotatud antud perioodi peale võrdseteks osadeks (310 MWh/a). 
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4.4.3. Keila tööstusküla võrgupiirkonna arenguvõimalused 

 

Praeguste tarbijate puhul on arvestatud tarbimise vähenemist 2 – 3% aastas. See on saavutatav 

ratsionaalsete tarbimisharjumuste ja hoonete soojustamisega. 2015. aasta normaalaasta 

kraadpäevadele üle viidud soojuse tarbimine oli 9303 MWh, mis on võetud edaspidiste 

arvutuste aluseks. Eelmises osas prognoositu põhjal on arvestatud, et 2017 – 2026 lisandub iga 

aasta 310 MWh tarbimist.  

 

Tabelis 4.4on toodud soojuse tarbimine aastatel 2012 – 2015 ja selle põhjal arvutatud soojuse 

tarbimise prognoos aastateks 2016 – 2026. Arvestatud on kahe variandiga: soojuse iga-aastane 

tarbimise vähenemine 2% ja 3%. Lisaks on arvestatud soojuse tarbimise suurenemisega 

peatükis 4.4.2 käsitletud uute tarbijate lisandumisel. Joonisel 4.5 on tabel 4.4 põhjal koostatud 

diagramm soojuse tarbimise võimaliku muutumise prognoosiga arengukavas vaadeldud 

perioodil. 

 

Tabel 4.4. Soojuse tarbimise prognoos 2016 – 2026 

Aasta 
Tegelik 

tarbimine 

Vähenemine 

2% 

koos uute 

tarbijatega 

vähenemine 

3% 

koos uute 

tarbijatega 

2012 
9 304     

2013 8 795     

2014 9 028     

2015 9 305 9 305 9 305 9 305 9 305 

2016  9 119 9 119 9 026 9 026 

2017  8 936 9 246 8 755 9 065 

2018  8 758 9 378 8 492 9 112 

2019  8 583 9 513 8 238 9 168 

2020  8 411 9 651 7 990 9 230 

2021  8 243 9 793 7 751 9 301 

2022  8 078 9 938 7 518 9 378 

2023  7 916 10 086 7 293 9 463 

2024  7 758 10 238 7 074 9 554 

2025  7 603 10 393 6 862 9 652 

2026  7 451 10 551 6 656 9 756 

Kokku 

vähenemine 

 1 854 -1 246 2 649 -451 

 19,9% -13,4% 28,5% -4,8% 

 

Tabelist 4.4 ja jooniselt 4.5 on näha, et osas 4.4.2 arvestatud uute soojustarbijate lisandumisel 

võib soojuse tarbimine kasvada kuni 13,4%. Samas võib vaadeldava perioodil 10 aasta jooksul 

tarbimise vähenemine olla 10 – 28%. Kõige suurema tõenäolisusega jääb tegelik tase sinna 

vahepeale. Olemasolevate andmete ja arvutuste põhjal võib prognoosida 2026. aasta 

soojustarbimiseks Keila tööstusküla võrgupiirkonnas kõige suurema tõenäosusega 7 500 – 

9 500 MWh. 
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Joonis 4.5. Soojuse tarbimise prognoos 2016 – 2026 

4.5. Keila tööstusküla kaugkütte võrgupiirkonna soojuse tarbimine ja 

tootmine 

4.5.1. Soojuse tarbimine 
 

Keila tööstusküla soojuse tarbimise osas on kasutada Entek AS-lt saadud 2012 – 2015 aasta 

igakuised tarbimise andmed (tabel 4.5). 

 

Tabel 4.5. Keila tööstusküla võrgupiirkonna kuu tarbimised taandatuna normaalaastale 

 
 

Tabelist 4.5 on näha, et Keila tööstusküla kaugkütte võrgupiirkonna 2012 – 2015 aasta 

keskmine soojuse tarbimine normaalaastale taandatuna oli 9156 MWh. Entek AS-lt saadud 

andmete põhjal 2016. aastal soojustarbimises muudatusi plaanis ei ole. Edaspidi võib hoonete 

soojustamisega soojuse tarbimine väheneda ca 2% aastas, kui võimalike uute soojustarbijate 

liitumisel suureneda sõltuvalt edasistest arengutest. Võimalikku perspektiivset soojuse 

tarbimist on käsitletud osades 4.4.2 ja 4.4.3 Sellega on arvestatud soojusvarustuse eri variantide 

planeerimisel. 
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MWh
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Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a Tarb. Norm. a 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

jaan 678 1750 705 1684 1649 695 1609 1788 764 1587 1431 585 1658 1655 1634

veebr 640 1938 754 1646 1341 570 1506 1215 506 1538 1210 498 1555 1426 1561

märts 593 1325 551 1426 1634 742 1307 1059 497 1263 1091 474 1366 1277 1340

apr 419 873 407 899 900 445 848 680 380 750 871 387 942 831 860

mai 251 180 213 212 85 190 112 328 244 337 240 254 237 208 225

juuni 122 0 162 0 0 59 0 0 164 0 0 135 0 0 0

juuli 58 0 40 0 0 29 0 0 23 0 0 71 0 0 0

aug 82 0 90 0 0 57 0 0 68 0 0 56 0 0 0

sept 213 0 173 0 108 179 129 0 162 0 0 150 0 108 129

okt 370 765 370 765 656 327 743 843 366 851 724 373 719 747 770

nov 504 1211 443 1378 905 407 1120 1093 486 1134 828 396 1053 1009 1171

dets 632 1560 763 1292 1054 484 1375 1375 568 1531 1208 459 1665 1299 1466

Kokku 4562 9602 4669 9302 8332 4182 8749 8381 4229 8991 7603 3838 9195 8561 9156
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Joonis 4.6. Keila tööstusküla võrgupiirkonna normaalaastale taandatud 2012 – 2015 aasta 

soojustarbimine 

 

4.5.2. Katlamaja soojuse toodang 
 

Katlamaja soojustoodangu osas on kasutatud 2012 – 2015 aasta Entek AS katlamaja igakuise 

soojustoodangu andmeid (tabel 4.6).  

 

Tabel 4.6. Entek AS katlamaja 2012 – 2015 aasta soojustoodang 

 
 

Katlamaja toodangu andmete alusel on välja joonistatud soojuse tegeliku tootmise tulp-

diagramm vaadeldaval perioodil (joonis 4.7) ja normaalaasta välisõhu temperatuurile üle 

viidud katlamaja soojustoodangute tulpdiagramm (joonis 4.8). 
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apr 419 991 407 1021 1021 445 962 776 380 856 984 387 1065 943 976
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juuli 58 0 40 0 0 29 0 0 23 0 0 71 0 0 0

aug 82 0 90 0 0 57 0 0 68 0 0 56 0 0 0

sept 213 0 173 0 133 179 158 0 162 0 0 150 0 133 158

okt 370 898 370 898 748 327 847 965 366 975 832 373 826 861 887

nov 504 1348 443 1534 1030 407 1275 1213 486 1258 944 396 1201 1134 1317
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Joonis 4.7. Entek AS katlamaja soojuse toodang 2012 – 2015 

 

Katlamaja 2012 – 2015 aasta soojuse aastane kogutoodang on sõltuvalt ilmast olnud oluliselt 

erinev. Normaalaastale taandatult on erinevate aastate katlamaja soojuse toodang sarnasel 

tasemel (joonis 4.8). Et saada Eesti keskmisele välisõhu temperatuurile vastav tulemus, on 

kasutatud edaspidises analüüsis keskmistele kraadpäevadele taandatud andmeid. Normaal-

aastale taandatud 2012 – 2015 aasta keskmine katlamaja soojus toodang on 10 272 MWh. 

 

 
Joonis 4.8. Normaalaastale taandatud katlamaja 2012 – 2015 aasta soojuse toodang 

Soojuse tootmise ja tarbimise tulpdiagrammilt joonis 4.9 on näha soojuse tarbimist, soojuskadu 

ja nende summana katlamaja toodangut. Soojuskadu ei olene oluliselt välisõhu temperatuurist, 

kuid suhteline soojuskadu sõltub oluliselt edastatavast soojuse kogusest. 2012 – 2015 aasta 

keskmine suhteline soojuskadu Keila Tööstusküla võrgupiirkonnas oli 10,8%. 
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Joonis 4.9.Normaastale taandatud kaugküttevõrgu soojuste tootmine ja tarbimine 

4.5.3. Koormusgraafik 
 

Keila tööstusküla võrgupiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koosta-

miseks on kasutatud 2015. aasta ööpäevaseid soojuse tootmise andmed. Nende alusel on 

arvutatud ööpäevase keskmine soojuskoormus megavattides (joonis 4.10). 

 

 
Joonis 4.10. Entek AS katlamaja 2015. aasta tegelik koormusgraafik 

Iseloomustamaks aasta soojuskoormust ja vajalikke soojuse toodanguid on välja joonistatud 

katlamaja koormuste alanemise suunas reastatud koormusgraafik, mis iseloomustab paremini 

ka pikas perioodis katlamaja tootmisvajadusi. Maksimumkoormusena on arvestatud 2016. 

aasta 4. jaanuari tegelikku maksimaalset tunnikoormust 5,3 MW. 
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Joonis 4.11. AS Entek katlamaja arvestuslik koormusgraafik 

Koormusgraafikutelt on näha, et Keila tööstusküla kaugkütte soojuskoormus jääb enamasti alla 

3,0 MW. Antud koormus on võimalik tagada kasutades vaid ühte katelt (3 MW). Külmemate 

ilmade korral on tarvis kasutada vastavalt soojusvajadusele 5 MW ja 8 MW katelt. 
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5. Keila linna kaugküttevõrgu soojuse hind ja tarbijate 
maksevõime 

5.1. Kütuse ja soojuse hind 

Kütuste hinnad kogu maailmas ja sealhulgas ka Eesti tarbijatele on väga muutlikud. Kõikide 

kütuste hinna kujunemist mõjutab toornafta hinna muutumine maailmaturul. Vaadeldud on 

toornafta21 ja olulisemate Keila linna katlamajades kasutatavate või tulevikus kasutatavate 

kütuste hindade kujunemist 2005. aastast kuni 2015. aastani, samuti Eesti statistilist keskmist 

soojuse hinda. Statistikaameti soojuse hind sisaldab ka tööstuste soojustootmist ning seetõttu 

on madalam kaugkütte keskmisest soojuse hinnast. 

 

Tabel 5.1. Kütuste ja soojuse hinnad22 

 
 

Tabelist 5.1 on näha, et toornafta hind on aastatel 2005 – 2012 tõusnud kahekordseks. 

2013 – 2015 aastatel on toornafta hind olnud olulises languses ning vähenenud kaks korda. 

Toornafta hinna muutumine on avaldanud mõju ka kõigi teiste kütuste hindadele ning ka 

soojuse hinnale.  

 

2016. aasta jaanuaris saavutas toornafta hind miinimumi 29 USD/bbl. Pärast seda on toornafta 

hind hakanud tõusma ja 21. nädalal lähenes toornafta hind 50 USD/bbl ja jätkab tõusu, mis 

avaldab mõju ka teiste kütuste hindadele. 

 

Kohalike kütuste osas on puitkütuse hindade pikemaks perioodiks prognoosimine väga 

komplitseeritud ülesanne. Maailmaturuhind neile kütustele puudub ja nende hindade seos 

naftakütuste ning maagaasi hindadega on kaudne ja mõjutatud mitmetest teguritest. Eesti 

oludes sõltub biokütuste hinnatase olulisel määral ka nende kütuste tarbimisest, ekspordi-

võimalustest ja sihtriikides pakutavast hinnast. Puitkütuste hinda on viimasel ajal enim 

mõjutanud Narva elektrijaamades puitkütuse masspõletamine, mille korral kerkis puitkütuse 

hind märkimisväärselt ning peale antud tegevuse lõppemist on puitkütuse hind uuesti langenud. 

Arvestades ENMAK 2030 prognoosidega võib eeldada, et seoses toornafta hindade tõusuga 

hakkavad tõusma ka teiste kütuste hinnad, sealhulgas ka puitkütuste omad.  

 

Põlevkiviõli hinna muutumisel on määrava tähtsusega nafta hind, sest kõigi maailmaturul 

vabalt kaubeldavate energiakandjate hinnad on otseselt või kaudselt seotud nafta hinnaga 

maailmaturul. Nii on ka põlevkiviõli hind seotud nafta hinna kõikumistega. Viimastel aastatel 

on nafta hinnas esinenud suuri kõikumisi. 2015. aasta seisuga on olnud nafta hind suures 

languses ning saavutanud üsna madala taseme, mistõttu on ka teiste kütuste hinnad olnud 

                                                 
21 Toornafta Europe Brent Spot Price FOB; http://www.eia.gov/petroleum   
22 Kütuste ja soojuse hinnad Eesti Statistikaameti andmetel; http://www.stat.ee/     

Kütus Ühik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toornafta USD/bb 65,2 72,4 96,9 61,7 79,6 111,3 111,6 108,6 99,0 55,0

Hakkpuit €/m
3 6,2 7,3 10,0 12,4 12,5 13,0 15,8 12,4 11,6 10,9

Põlevkiviõli €/t 269,7 239,2 302,9 251,2 296,6 407,3 484,6 458,8 439,4 284,5

Maagaas €/ tuhat m
3 109,9 145,4 240,7 248,9 283,4 312,8 369,7 370,4 373,2 310,1

Soojus €/MWh 27,1 32,1 44,2 44,1 44,3 44,5 52,7 55,6 60,1 55,0
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languses. Alates 2016. aastast on Eestis põlevkivikütteõli aktsiisimäär 57 €/t (2015. aastal oli 

15,01 €/t). Keila linna kaugkütte katlamajas kasutatakse põlevkiviõli katlaid peamiselt hakk-

puidu katelde remondi ning tipukoormuse katmise korral ning seetõttu moodustab põlevkiviõlil 

soojuse tootmine alla 15% kogu aastasest soojustoodangust. Sellest tulenevalt on ka 

põlevkiviõli hinna mõju suhteliselt väike soojuse hinnale.  

 

Keila tööstuspargi territooriumil paiknevas AS Entek katlamajas on kasutusel ainult 

põlevkiviõlil töötavad katlad ning sellest tulenevalt on põlevkiviõli hinnal oluline mõju 

tööstuspargi territooriumil paiknevatele kaugkütte tarbijate soojuse hinnale.  

 

Maagaasi hind Eesti tarbijatele on väga muutlik. Eelkõige sõltub maagaasi hind Venemaalt 

ostetava maagaasi hinnast. Eestisse Venemaalt ostetava maagaasi hind on valemiga seotud 

maailmaturu vedelkütuse hinnaga, arvestades üheksa eelmise kuu keskmist vedelkütuse hinda. 

Selline pikaajalise keskmine arvutamine muudab maagaasi hinna stabiilsemaks ja lähiaja 

muutused on ette planeeritavad. Pikemas perspektiivis kui üks aasta on maagaasi hind raskelt 

prognoositav. Arveldused Venemaaga toimuvad dollari kursi alusel ning seetõttu sõltub 

Eestisse sisse ostetava maagaasi hind ka Euro ja USD suhtest. Eestis lisandub maagaasi hinnale 

veel aktsiis ja edastamise võrgutasu. Alates 2016. aastast on Eestis maagaasi aktsiisimäär 

33,77 €/ 1000 m3 ning alates 2017. aastast 40,52 €/1000 m3. 

 

Arvestades maailmaturu nafta hinna arenguid on maagaasi hind olnud 2015. aastal languses. 

2015. aasta lõpu seisuga on maagaasi hind stabiliseerunud ning oluliselt enam ei lange. Sellist 

prognoosi saab teha vaid lähiperioodi kohta, milliseks kujunevad arengud pikemaks perioodiks 

on raskelt prognoositav. 

 

Vaadeldes ENMAK 2030 prognoosi nafta ja gaasi hinna kujunemises, siis seal eeldatakse, et 

ilmselt suhteliselt madal nafta hind püsib mõnda aega ja hakkab taas tõusma ja stabiliseerub  

4 – 5 aasta jooksul endisele tasemele. Samuti käitub siis ka maagaasi hind Eestis. Käesoleval 

aastal maagaasi hind hakkab taas tõusma. 

 

Arengufondi aruande Eesti Energiamajandus 201523 järgi oli Eesti 2014. aasta statistiline 

keskmine elanikele müüdud soojuse hind 66,00 €/MWh. Seoses kütuste hinna langemisega on 

2015. aastal odavnenud ka eesti keskmine tarbijatele müüdava soojuse hind, kuid 2015. aasta 

keskmise hinna kohta pole ametlikke andmeid avaldatud. 

5.2. Kütuste ja soojuse hinnad Keila linna kaugküttepiirkondades 

Keila linna AS Eraküte katlamajas tarbitavate kütuste hinnad on olnud sarnased Eesti 

keskmiste hindadega ning on alates 2012. aastast langenud. 2015. aastal oli võrreldes 2012. 

aastaga vastavalt puiduhakke hind 20,8% ja põlevkiviõli 15,3% odavam. 

 

Soojuse hind on nii Keila linna kui tööstuspiirkonna soojustarbijatele alates 2012. aastast  

langenud. 2015. aasta soojuse hind oli võrreldes 2012. aastaga nii linna kui tööstuspiirkonna 

soojustarbijatele ligikaudu 15% odavam.  

 

01.02.2016 Konkurentsiametiga kooskõlastatud Keila võrgupiirkonna tarbijatele müüdava 

soojuse piirhind on 42,11 €/MWh, mis on üks odavamaid Eestis.  

 

                                                 
23 http://www.arengufond.ee/wp-content/uploads/2015/11/EAF._Eesti_energiamajandus_2015.pdf 



Keila linna soojusmajanduse arengukava  

aastateks 2016 – 2026 

39 

 

25.11.2015 Konkurentsiametiga kooskõlastatud Keila tööstusküla võrgupiirkonna tarbijatele 

müüdava soojuse piirhind on 54,39 €/MWh, mis jääb Eesti keskmise soojuse piirhinna 

tasemele. 

5.3. Tarbijate maksevõime 

Konkurentsiameti andmetel oli 2016. aasta jaanuaris Eesti keskmine kaugkütte soojuse müügi 

piirhind 60,43 €/MWh (käibemaksuta). Nii Keila linna võrgupiirkonnas kui ka Keila 

tööstusküla võrgupiirkonnas oli antud perioodil see madalam. AS Eraküte ja AS Entek 

andmetel ei ole Keila linnas kaugkütte soojustarbijatega arvete tasumisel probleeme.  

 

Üheks võimalikuks maksevõime näitajaks võib lugeda kohaliku omavalitsuse võimekuse 

indeksit. Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi järgi on Keila linn 215 Eesti omavalitsuse 

seas 13. kohal (2013. aasta). Võrreldes seda tulemust 2006 – 2009 perioodiga, kui oldi 10. 

kohal, ja 2010 – 2013 perioodiga, mil saavutati 15. koht, on Keila linn tabelis mõne koha võrra 

langenud, kuid on endiselt tabeli eesotsas. 

 

EL ja Eesti energiapoliitika seisukohalt on oluline soojuse tarbimise vähendamine hoonete 

soojustamise ja renoveerimise teel. Vajalik on kohaliku omavalitsuse igakülgset 

administratiivset toetust, et kõikidele hoonetele tehtaks energiamärgised ja –auditid. Keila linn 

on antud valdkonnas head eeskuju näidanud ning toetanud administratiivselt energiasäästmist, 

korraldades selleks erinevaid erialaseid infopäevi. 

 

Energiamärgis ja –audit võimaldavad määrata hoone renoveerimise vajaduse ja on aluseks 

renoveerimistoetuse taotlemisel. Keila linnas on energiamärgis 62 korterelamul. Hoonete 

soojustamisega on võimalik vähendada elamu poolt tarbitava soojuse kulu ja vähendada ka 

soojusenergia arveid, mistõttu on oluline hoonete valdaja poolt seada eesmärgiks aastaks 2020 

soojustada hooned ja viia nende energiatarbimine energiamärgise D klassi (hoone kogu 

energiatarbimine <180 kWh/m2 aastas). Siinkohal on oluline roo kohalikul omavalitsusel, kes 

peaks hoonete renoveerimisele kaasa aitama läbi mitmekülgse teavitustöö, erinevate 

lahenduste väljapakkumisega ning abistama renoveerimisprojektide läbivaatamise ja 

kooskõlastamise käigus hea nõuga.  
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6. Perspektiivsed soojusvarustuse variandid 

6.1. Gaasivõrgu arendus Keila linnas 

Eleringi koostatud Eesti gaasiülekandevõrgu arengukavas 2015 – 2025  on seoses Eesti-Soome 

vahelise gaasitoru projektiga Balticonnector plaanis rajada 2018 – 2019 aastal Kiili ja Kersalu 

vaheline gaasitorustik. Planeeritava gaasitorustiku diameeter on DN700 ning rõhk 55 bar. 

Torustiku pikkus on 47 km ning antud gaasitorustik on planeeritud mööduma Keila linnast. 

Ringtee tänava lähedale on planeeritud gaasijaotusjaam, millest on võimalik arendada 

gaasitorustik Keila linna võimalike tarbijateni (joonis 6.1). Keila linnal on vajalik koos Eesti 

Gaasiga planeerida gaasivõrkude arendamist Keila linnas. 

 

 
Joonis 6.1. projekteeritav gaasitorustik ja Keila gaasijaotusjaama (GJJ) võimalik asukoht 

Käesoleva töö raames läbi viidud küsitluse põhjal on mitmed Tööstuse tänava tööstuspargis 

paiknevad ettevõtted huvitatud gaasivõrguga liitumisest. Sageli on tootmisettevõttel oma 

spetsiifilised nõudmised tarbitava soojuse parameetrite (aur, temperatuur) suhtes, mida ei ole 

võimalik rahuldada kaugküttega. Kaasaegseid täisautomaatseid gaasil töötavad väikekatlaid 

võimaldavad tootmisettevõtete spetsiifilisi nõudmisi paremini rahuldada. Ühtlasi katlamaja 

paiknemisega tootmisega ühes hoones ei ole vajadust rajada kaugküttetorustikke ning ei esine 

sellega kaasnevaid soojuskadusid. 

 

Lisaks Tööstuse tänava tööstuspargile on Keila linnas on mõistlik arendada välja gaasitorustik 

AS Entek ja AS Eraküte katlamajadeni ning Keva katlamajani. Ühtlasi on otstarbekas 

planeerida raudteest lõuna poole jäävate uute arenduspiirkondade soojusvarustus rajatava 

maagaasi baasil. 

 

AS Entek katlamajas on kütusena kasutusel põlevkiviõli. Arvestades, et gaasil ning põlevkivi-

õlil toodetud soojuse maksumus on sarnane, ei ole gaaskütusele üleminekuga võimalik 

saavutada võitu hinnas, kuid on võimalik soojuse tootmist muuta keskkonnasõbralikumaks. 

Ühtlasi väheneks gaaskütusele üleminekul süsiniku eriheide ning sellega kaasnevad 

keskkonnatasud. Gaaskütuse põletamisel ei ole probleeme väävliga, mistõttu on võimalik 
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pikendada katelde eluiga. AS Entek katlamajas kasutusel olevad katlad on võimalik viia üle 

gaaskütusele põletite vahetamisega. Siiski on mõistlik jätta ühele katlale võimalus põlevkiviõli 

põletamiseks parandades kahe kütuse põletamise võimalusega katlamaja töökindlust. Antud 

juhul on võimalik vähendada vajalikku põlevkiviõli varu ning põlevkiviõli saab hoida ühes 

mahutis.  

 

AS Eraküte katlamajas on baaskütusena kasutusel hakkpuit, kuid tipukoormuse katmiseks on 

kasutusel põlevkiviõlil töötavad katlad. Nii nagu AS Entek katlamajas on AS Eraküte 

katlamajas võimalik põletite vahetamisega viia põlevkiviõli töötavad katlad üle gaaskütusele. 

Gaaskütusele üleminekuga ei saavutada võitu hinnas, kuid on võimalik soojuse tootmist muuta 

keskkonnasõbralikumaks. Gaaskütusele üleminekul väheneb süsiniku eriheide ning sellega 

kaasnevad keskkonnatasud. Gaaskütuse põletamisel ei ole probleeme väävliga, mistõttu on 

võimalik pikendada katelde eluiga. 

6.2. Keila linna ja tööstusküla kaugküttevõrkude ühendamine  

Keila linnas on kaks eri ettevõtete poolt majandatud kaugküttevõrku. Keila tööstusküla 

(Entek AS) kaugküttevõrgu lähim ühendamise võimalus Keila linna (Eraküte AS) 

kaugküttevõrguga on Keila lauluväljaku juures paikneva 200 mm läbimõõduga kaugküttetoru 

lõiguga. Antud lõigu ning Entek AS katlamaja ühendamiseks on tarvis ligikaudu 500 meetrit 

kaugküttetorustiku. 500 m pikkuse eelisoleeritud torustiku (DN200) maksumus on ligikaudu 

230 000 – 270 000 eurot. Arvestades tööstusküla soojustarbimist tuleks antud torustiku lõigu 

soojuskadu ca 124 MWh. 

 

 
 

 

AS Entek kaugküttevõrgus toimub soojuse tootmine põlevkiviõlil töötavate kateldega. 

Kaugküttevõrkude ühendamisel on summaarne kaugkütte tarbimine 42,6 GWh ning 

maksimaalne soojusvõimsus 22,5 MW. AS Eraküte hakkpuidu katlaga (koos suitsugaaside 

kondensaatoriga 7,7 MW) on võimalik katta ligikaudu 82% aastasest summaarsest 

Joonis 6.2. Kaugküttevõrkude ühendamise plaan 
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soojuskoormusest (joonis 6.3) ning 41,6% (4250 MWh) tööstusküla aastasest 

soojuskoormusest. Tipukoormuse katmiseks on endiselt tarvis kasutada nii AS Eraküte kui ka 

AS Entek õlikatlaid. Kaugküttevõrkude ühendamine võimaldaks ühtlasi parandada mõlema 

kaugküttevõrgu tootmiskindlus.  

 

 
Joonis 6.3. Keila linna ja tööstusküla summaarne soojuskoormus 

Arvestades Keila linna ja tööstusküla võrgupiirkonna Konkurentsiameti poolt kinnitatud 

soojuse piirhinna erinevust (12,28 €/MWh), siis osutub antud torustikulõigu investeeringu 

tasuvusajaks 7,0 – 8,2 aastat. Põlevkiviõli hinna tõusu korral osutub kaugküttehindade erinevus 

suuremaks ning ühendustorustiku tasuvusaeg väheneb veelgi. 

 

Tabel 6.1. Kaugküttevõrkude ühendamise torustiku tasuvus 

Näitaja Ühik Omainvesteering 50% toetus 

Investeering tuh € 230 – 270 115 – 135 

NPV tuh € 390,3 – 428,1 517,7 – 536,6 

IRR % 19,5 – 22,8% 37,7 – 43,8% 

Tasuvusaeg aasta 7,0 – 8,2 3,5 – 4,1 

 

Kahe kaugküttevõrgu ühendamine on soovitatav, kuid vajab mõlema kaugkütte ettevõte 

poolset koostööd ning läbirääkimisi. 

6.3. Soojuspumpade kasutamine 

Soojuspumpade kasutamisel ei saa anda ühest lahendust. Iga tarbija puhul tuleb vaadata millist 

soojuspumpa saab kasutada sõltuvalt hoone asukohast, arhitektuurilisest ja ehituslikust 

lahendusest, vaba maa olemasolust ja teistest asjaoludest. Järgnevalt on vaadeldud kolme tüüpi 

Eestis kasutatavaid soojuspumpasid: 

• Õhk – õhk soojuspumbad; 

• Õhk – vesi soojuspumbad; 

• Maakütte soojuspumbad. 
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6.3.1. Õhk – õhk soojuspumbad 
 

Õhk – õhk tüüpi soojuspumbad on kõige lihtsamad, kuid ka soojuspumpadest kõige madalama 

soojusteguriga. Õhk – õhk soojuspump võtab soojuse välisõhust, kompressorseadme abil tõstab 

õhu temperatuuri vajalikule tasemele ja soojendab ruumide siseõhku. Nende ühikvõimsus on 

kuni paarkümmend kW. Õhk – õhk soojuspumpade soojustegur COP antakse tavaliselt 

välisõhu temperatuuril 7 °C ja sellistel tingimustel on see 5. Kuid madala välisõhu temperatuuri 

korral COP langeb ja aasta keskmine COP õhk – õhk tüüpi soojuspumpadel on 2,4 – 2,8.  

 

Õhk – õhk tüüpi soojuspumbad vajavad madala välisõhu temperatuuri korral lisakütet 

tipukoormuse katmiseks. Kui õhk – õhk soojuspump on valitud õigesti, suudab soojuspump 

katta enamuse eramu küttevajadusest ja vaid talvel madala välisõhu temperatuuriga tuleb anda 

lisakütet näiteks elektriga. Arvestades juurde täiendava elektrikütte võib aasta keskmine COP 

olla 1,5 – 1,8. 

 

Õhk – õhk soojuspumpadega ei saa lahendada suurte korterelamute soojusvarustust. Õhk – õhk 

soojuspumbad sobivad suurte korterelamute ventilatsiooni heitsoojuse ärakasutamiseks. 

Käesoleval juhul ei saa õhk – õhk soojuspumpadega lahendada Keila linna kaugküttes olevate 

korterelamute ja ühiskondlike hoonete põhikütet. 

 

Õhk – õhk soojuspumbad sobivad üksiku avatud planeeringuga hoone kütteks, kus 

soojuskoormus ei ületa paarkümmend kW. 

 

 

 

6.3.2. Õhk – vesi soojuspumbad 
 

Õhk – vesi soojuspumbad kasutavad samuti atmosfääri õhu soojust, kuid edastavad seda 

tarbijatele sooja veena. Selline soojuspump sobib hästi vesipõrandaküttega hoonete 

soojusvarustuseks. Õhk – vesi soojuspumpade soojusvõimsus on kuni mõnikümmend kW. 

Soojustegur COP on õhk – vesi tüüpi soojuspumpadel samal tasemel kui õhk – õhk 

soojuspumpadel ja oleneb sellest, mis temperatuuriga vett soovitakse saada. Radiaatorkütte 

puhul on vaja kõrgema temperatuuriga vett kui põrandakütte puhul ning radiaatorküttega 

varustatud hoonetes õhk – vesi soojuspumpade efektiivsus on madalam.  

 

Õhk – vesi soojuspumbad on sobivad kaugküttevõrgust eraldi paikneva hoone kütteks, eriti kui 

hoonesse projekteerida põrandaküte. Radiaatorkütte puhul on õhk – vesi soojuspumbad 

kasutatavad, kuid seal jääb soojusspumpade efektiivsus madalamaks. Käesoleval juhul ei saa 

õhk – vesi soojuspumpade abil lahendada Keila linna kaugküttes olevate kortermajade ja 

ühiskondlike hoonete põhikütet. 

 

Õhk – vesi soojuspumpade kasutusele võtmine on reaalne majade renoveerimisel, kasutades 

ära ventilatsiooni heitõhu soojust näiteks vajaliku tarbevee soojendamiseks. Soovitada soojus-

pumpadega lahendusi suuremate elamute juures tiheasustusega piirkonnas ei saa. Sellisel juhul 

lähevad seadmed liiga suureks ja tekivad probleemid seadmete paigutamisel, tekkiva müraga, 

hooldamisega jm. Soojuspumpade kasutamine õigustab end kaugküttevõrgust kaugemal 

paiknevate väiksemate hoonete puhul. 
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6.3.3. Maakütte soojuspumbad 
 

Maakütte soojuspumbad kasutavad ära pinnasesse akumuleerunud energiat ja annavad seda 

edasi veele, mida saab kasutada hoone soojusvarustuseks. Maakütte soojuspumbad on 

vaadeldud soojuspumpadest kõige efektiivsemad ja parema soojusteguriga. Nende aasta 

keskmine soojustegur COP on 3 – 3,5. Soojustegur oleneb maapinna temperatuurist ja mis 

temperatuuriga soojuskandjat hoone soojusvarustuseks vajatakse. Soojuskandja madalama 

temperatuuri korral (vesipõrandaküte) on maakütte soojuspumba COP kõrgem. 

 

Praeguseks on kasutusel juba kuni 100 kW ühikvõimsusega maakütte soojuspumpasid. 

Selliseid soojuspumpasid on võimalik ühendada mitu pumpa ühtsesse süsteemi ja saavutada 

võimsust kuni 1 MW. Selline maasoojuspumpade kompleks vajab suurt maa-ala energia 

ammutamiseks. Hinnatakse, et 1 kW soojuse saamiseks on vaja 30 – 50 m2 vaba maapinda. 

 

Sellist maasoojuspumpade kasutamist on rakendatud mõnede väikeste maa-asulate 

soojusvarustusel, kus soojusvõrgud olid väga halvas olukorras ega ole olnud otstarbekas neid 

renoveerida. Seal on maakütte soojuspumpadega välja ehitatud üksikute hoonete või lähestikku 

paiknevate hoone gruppide soojusvarustus. Samuti sobib maaküte, kui asula lähedal on palju 

vaba maad.  

 

Näiteks on selline maaküttesüsteem kasutusel Palamuse vallas Kaarepere asulas. Kaarepere 

projekti tehnilised andmed on esitatud tabelis 6.1. 

 

Tabel 6.2. Kaarepere maaküttesüsteemi tehnilised andmed 

Maaküttesüsteemi ühendatud hooneid 5 korterelamut + lasteaed 

Köetavate hoonete kogupind 5243 m2 

Maaküttesüsteemi võimsus 507 kW 

Maa-aluse torustiku pindala  24 470 m2 

Vajalik pindala 1 kW soojuse tootmiseks 48,3 m2 

 

Kaarepere näitest on näha, et maasoojuspumpade kasutamiseks vajalike maa-aluste kollektorite 

rajamiseks on vaja väga suurt vaba pinda. Vajalikku vaba pinda on võimalik vähendada kuni 

kaks korda kasutades spiraalkollektoreid, kuid nende hind on kallim ja paigaldus töömahukam 

ning võivad kerkivad üles keskkonnakaitse probleemid.  

 

Ühtlasi on maakütte kasutamine kallis ka rahaliste investeeringute poolest. Olenevalt 

tehnilisest lahendusest on maakütte maksumus 300 – 700 €/kW. Maasoojuspumpade 

kasutamist võib planeerida raudteest lõuna pool paiknevate (Jõe tn) uute hoonete soojus-

varustuseks. 

 

6.4. Päikesepaneelid sooja vee varustuseks 

Sooja vee saamiseks on hakatud järjest rohkem kasutama päikesepaneele. Antud alternatiivne 

energiaallikas sobib nii elamute kui ka tootmisettevõtete suviseks sooja vee varustuseks.  
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Joonis 6.4. Päikesepaneelid sooja vee tootmiseks 

Päikesepaneelide tootlikkust mõjutab ennekõike päikesekiirgus. Seega päikesepaneelidest 

sooja vee tootmine ei ole otseselt reguleeritav ja sageli ei ühti ettevõte soojusevajadusega. 

Maksimaalne soojusetoodang jääb suvekuudele.  

 

Üldiselt päikesepaneelide tootlikust Eesti kliimas võib iseloomustada järgnevate keskmiste 

näitajatega: 

 Süsteemi tootlikkus      0,4 – 0,5 MWh/m2 aastas; 

 Eluiga                ~30 aastat; 

 Investeering             ~100 – 200 €/m2.  

Praegustes tingimustes on päikesepaneelidega sooja vee tootmiseks paigaldatavate seadmete 

investeering suhteliselt kallis. Kuid arvestades arendustöid selles suunas, võib arvata, et 

tulevikus päikesepaneelide kasutamise osatähtsus sooja vee tootmiseks kasvab. Päikese-

paneelidest koosnev süsteem ei nõua keerukaid hooldustöid. 

 

Päiksepaneelide kasutamine sooja vee valmistamiseks on otstarbekas, kui mõni elamu soovib 

omale rajada eraldi sooja vee varustuse süsteemi. Samuti võib sooja vee paneelidest olla oluline 

abi kevad-sügisese kütte tagamiseks. Meie tingimustes võivad sooja vee paneelid kindlustada 

kütte aprillist kuni oktoobrini, seda muidugi sõltuvalt ilmast. 

 

6.5. Paralleeltarbimine  

Kaugküttesüsteemides on hakanud levima ka soojuspumpade (tavaliselt õhk-vesi soojus-

pumbad) kasutamine, kus osaliselt asendatakse hoone soojuse kaugkütte soojuse tarbimine 

soojuspumba poolt toodetud soojusega ehk kaudselt ka elektriküttega. Kaugküttevõrgus lisaks 

kaugküttele alternatiivse soojusallika (soojuspumba) kasutamine on paralleeltarbimine24, kus 

                                                 
24

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2013). Eesti soojusmajanduse analüüsi kokkuvõte.  
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alternatiivset soojusallikat kasutatakse baaskoormuse katmiseks ning kaugkütet kasutatakse 

vaid suurima soojustarbimisega perioodi tipuvajaduse katmisel. Selline lahendus võib olla kalli 

kaugküttehinna puhul, alternatiivse allika paigaldanud tarbijale, esialgu soodne, kuid ülejäänud 

kaugküttepiirkonna tarbijad tajuvad taolist muudatust veelgi kallima kaugküttehinna näol. 

Paralleeltarbimise tulemusena väheneb kaugküttevõrgust tarbitud soojuskogus ning müügi-

mahu vähenemine muudab kaugkütte kallimaks. Seega paralleeltarbimine avaldab negatiivset 

mõju kaugküttesüsteemi toimimisele.  

 

Paralleeltarbimise mõju hindamisel on vajalik arvesse võtta selle mõju kaugkütteteenuse 

tarbijale. Sõltuvalt paralleeltarbimise (soojuspumba kasutamine) konkreetsest juhtumist võib 

paralleeltarbimine vähendada rahalisi kulutusi hoone kütteks. Samuti võib paralleeltarbimine 

energiamärgise väljastamise regulatsiooni kohaselt vähendada hoone kaalutud energiakasutust. 

Kaugkütte tarbija võib soovida hoone soojusega varustamist ka sel perioodil kui 

kaugküttesüsteem ei tööta, nt suveperioodil, varasügisel) ja paigaldada alternatiivse 

soojusvarustussüsteemi soojuspumba baasil. Samas ei ole aga garanteeritud, alternatiivset 

küttesüsteemi ei kasuta paralleeltarbimise eesmärgil. 

 

Paralleelkütte vältimiseks või mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on soovitav 

hoonete renoveerimisel tarbijate investeeringute suunamine projekteerimistingimuste ja ehitus-

lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt koostöös kaugkütte ettevõtetega. 
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7. Majandushinnangud 

7.1. Erinevate hinna komponentide mõju soojuse hinnale 

Soojuse tarbijale on oluline näitaja soojuse hind. Analüüsides erinevate tegurite mõju soojuse 

hinnale on vaadeldud kuidas muutub soojuse hind algkomponentide muutudes. Katlamajas 

toodetava soojuse hind sõltub mitmest tegurist. Analüüsitud on erinevate tegurite mõju soojuse 

hinnale: 

 Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale; 

 Põlevkiviõli hinna mõju soojuse hinnale; 

 Soojuse tootmismahu mõju soojuse hinnale. 

 

Keilas on kaks kaugkütte võrgupiirkonda. Eraküte AS-i katlamaja põhikütuseks on hakkpuit 

ning tipukoormuse katmiseks on kasutusel põlevkiviõli (10 – 15%). Entek AS katlamajas on 

kütuseks vaid põlevkiviõli. Kütuse erineva kasutamise tõttu on käsitletud erinevate tegurite 

mõju kütuse hinnale eraldi kummaski katlamajas ning võrgupiirkonnas. Kuna Entek AS 

piirhinna arvutusvalemit ei esitanud, on kütuse hinna mõju soojuse hinnale võrreldud eelnevate 

aastate andmete põhjal.  

7.2. Majandushinnangud Erakütte kaugküttevõrgus 

Eraküte AS-i katlamajas kasutatakse põhikütusena hakkpuitu. Tipukoormuse katmiseks ning 

hakkpuidu katla hoolduse ajal on kasutusel põlevkiviõli. Analüüsitud on hakkpuidu ja 

põlevkiviõli hinna ning soojuse tootmismahu muutuse mõju soojuse hinnale. 

 

7.2.1. Põlevkiviõli hinna mõju soojuse hinnale 

 

Põlevkiviõli hinna muutumist on käsitletud piirides, mis jääb viimastel aastatel toimunud 

hinnamuutuse tasemele ja on reaalne lähiaastatel (250 – 500 €/t). Hakkpuidu hind on antud 

võrdluses stabiilne 16 €/MWh. 

 

Tabel 7.1. Põlevkiviõli hinna mõju soojuse hinnale 

Hakkpuidu hind Põlevkiviõli hind Soojuse hind 

€/MWh €/t €/MWh 

16 250 41,75 

16 300 42,78 

16 350 43,81 

16 400 44,84 

16 450 45,87 

16 500 46,90 

 

Erakütte katlamajas on põlevkiviõli kasutamise osa väike (10 – 15%), mistõttu põlevkiviõli 

hinna muutuse mõju soojuse hinnale on madal. 

 



Keila linna soojusmajanduse arengukava  

aastateks 2016 – 2026 

48 

 

 
Joonis 7.1. Põlevkiviõli hinna mõju soojuse hinnale 

Tabelist 7.1 ja jooniselt 7.1 on näha, et põlevkiviõli hinna muutumisel 1,5 korda, muutub 

soojuse hind ~ 6%. Kuna põlevkiviõli kasutatakse Eraküte AS katlamajas peamiselt 

tipukoormuse katmiseks, ei avalda põlevkiviõli hinna muutus olulist mõju soojuse hinnale. 

 

7.2.2. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 
 

Hakkpuidu hinna muutumist on käsitletud piirides, mis jääb viimastel aastatel toimunud 

hinnamuutuse tasemele ja on reaalne lähiaastatel (12 – 18 €/MWh). Hakkpuidu hinna 

muutumise mõju on vaadeldud kahe erineva põlevkiviõli hinna juures: 300 €/t ja 400 €/t. 

 

Tabel 7.2. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

Hakkpuidu hind 
Põlevkiviõli 

hind 
Soojuse hind 

Põlevkiviõli 

hind 
Soojuse hind 

€/MWh €/t €/MWh €/t €/MWh 

12 300 38,84 425 41,41 

13 300 39,82 425 42,40 

14 300 40,80 425 43,38 

15 300 41,79 425 44,36 

16 300 42,77 425 45,34 

17 300 43,75 425 46,33 

18 300 44,73 425 47,31 

19 300 45,72 425 48,29 

 

Hakkpuit on kohalik kütus, mistõttu on selle energia hind madalam ning hinna kõikumised ei 

ole suured. Tabelist 7.2 ja jooniselt 7.2 on näha, et hakkpuidu hinna muutumisel 1,5 korda, 

muutub toodetud soojuse hind ~ 15%. 
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Joonis 7.2. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

Kui põhikütuseks on hakkpuit, siis põlevkiviõli osa on 10 – 15%, mistõttu põlevkiviõli mõju 

soojuse hinnale on väiksem. Põlevkiviõli hinna tõusmisel 300 €/t kuni 425 €/t (30%), suureneb 

Eraküte katlamajas soojuse hind 2,58 €/MWh. 

 

7.2.3. Soojuse tarbimismahu mõju soojuse hinnale 

 

Soojuse tarbimise prognoosilt on näha, et soojuse tarbimine võib nii suureneda kui ka 

väheneda. Loomuliku arengu korral on tõenäolisem tarbimise vähenemine. Kõigi Keila linnas  

planeeringus olevate hoonete realiseerumisel võib tarbimine Eraküte katlamajas suureneda. 

Suitsugaaside kondensaatori paigaldamisel väheneb põlevkiviõli osa kütusena. 

 

Tabel 7.3. Soojuse tarbimismahu soojuse hinnale 

Tarbimine Soojuse hind 

MWh €/MWh 

35 000 39,41 

34 000 39,88 

33 000 40,39 

32 000 40,93 

31 000 41,50 

30 000 42,11 

29 000 42,76 

28 000 43,46 

27 000 44,21 

26 000 45,02 

25 000 45,89 

24 000 46,84 

 

Tabelist 7.3 ja jooniselt 7.3 on näha, tarbimise (koos sellega ka tootmise) vähenedes soojuse 

hind suureneb. 2014 – 2015 aasta tarbimismahu 30 000 – 32 000 MWh juures on keskmiste 

kütuste hindade juures soojuse hind 42 – 43 €/MWh. Soojuse tarbimisel alla 26 000 MWh 

30

35

40

45

50

55

60

12 13 14 15 16 17 18 19

€/MWh

€/MWh

Soojuse hind (põlevkiviõli 300 €/t), €/MWh

Soojuse hind (põlevkiviõli 425 €/t), €/MWh



Keila linna soojusmajanduse arengukava  

aastateks 2016 – 2026 

50 

 

aastas, tõuseb keskmine soojuse hind üle 45 €/MWh. Oluline on säilitada olemasolevad tarbijad 

ning võimalusel liita uusi tarbijaid.  

 

 

 
Joonis 7.3. Soojuse tarbimisemahu mõju soojuse hinnale 

7.3. Soojuse hinna prognoosid aastani 2026 

Soojuse hinna kujunemisele avaldab olulist mõju kütuse hind. Järgnevalt on püütud 

prognoosida kuidas võivad muutuda kütuse ja soojuse hinnad aastani 2026. Vaadeldud on 

soojuse hinna võimaliku muutumist Keila kaugkütte võrgupiirkondades. Soojuse hinna 

prognoosil on arvestatud, et soojuse tarbimine püsib praegusel tasemel. Kui ei toimu uute 

tarbijate lisandumist ja soojuse tarbimine väheneb, võib soojuse hinna tõus olla kiirem. 

 

Tabel 7.4. Soojuse hinna prognoos aastateks 2016 – 2026 

Aasta Hakkpuit, 

€/MWh 

Põlevkiviõli, €/t Eraküte, 

€/MWh 

Entek, €/MWh 

2016 16,0 300 42,8 56,0 

2017 16,5 325 43,8 57,7 

2018 17,0 350 44,8 59,3 

2019 17,5 375 45,8 61,0 

2020 18,0 400 46,8 62,7 

2021 18,5 425 47,8 64,3 

2022 19,1 438 48,7 66,1 

2023 19,7 451 49,5 67,1 

2024 20,3 465 50,4 68,1 

2025 20,9 479 51,3 69,0 

2026 21,5 493 52,2 70,0 

 

 

Prognoosi aluseks on 2016. aasta alguse seisuga kütuse tarbimine ja Konkurentsiameti poolt 

kinnitatud hinnavalem Erakütte ja Entek kaugküttevõrgule. Tabelis 7.4 on arvestatud 2016 

aasta hinna puhul keskmise hakkpuidu hinnaga 16 €/MWh ning põlevkiviõli hinnaga 300 €/t. 
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Hakkpuit on kohalik kütus ja selle hind on odavam ning stabiilsem. Hakkpuidu hinna tõusuks 

on arvestatud 3% aastas. 

 

Põlevkiviõli puhul on arvestatud, et suure tõenäosusega on hinna tõus esialgu kiirem ja hind 

tõuseb lähema 4 – 5 aastaga endisele tasemele 425 €/t. Edasi põlevkiviõli hind stabiliseerub ja 

hinnatõus jääb tasemele 3% aastas. 

 

Maagaasi hinna prognoos on sarnane põlevkiviõli hinna omaga ning maagaasile üle minnes 

märkimisväärset erinevust soojuse hinna prognoosis ei ilmne. 

 

 
Joonis 7.4. Soojuse hinna prognoos 

Joonisel 7.3 on toodud hakkpuidu ja põlevkiviõli hinna võimalik kujunemine ning sõltuvalt 

kütuse hinnast soojuse võimalik perspektiivne hind Keila linna Erakütte ja Entek kaugkütte 

võrgupiirkonnas. 

 

Erakütte kaugküttevõrgus on põhikütuseks hakkpuit ning soojuse hind on madalam. 2016. 

aasta arvutuslik hind on 42 – 43 €/MWh, mis on pisut odavam Eesti keskmisest soojuse hinnast 

hakkpuitu kütuseks kasutatavates katlamajades. Hakkpuidu hind on olnud 2014 – 2016 aastal 

suhteliselt soodne. Hakkpuidu hinda võib mõjutada oluliselt olukord, kus Narva elektri-

jaamades hakatakse kasutama kütusena hakkpuitu. Arvestades lähiaastatel hakkpuidu 

hinnatõusuga 3% aastas, tõuseb seoses sellega hakkpuiduga toodetava soojuse hind. Aastaks 

2026 võime prognoosida hakkpuiduga toodetava soojuse hinnaks 52 – 53 €/MWh (ligikaudu 

24% hinnatõusu). Hoolimata sellest jääb hakkpuiduga toodetava soojuse hind kõige 

soodsamaks. 

 

Entek kaugküttevõrgus toodetakse soojuse kasutades kütuseks põlevkiviõli. Põlevkiviõli hind 

on suuresti sõltuvuses toornafta maailma kütuseturu arengutest. 2016. aastal on Entek kaug-

küttevõrgus  soojuse hind 54 – 58 €/MWh. Põlevkiviõli hinna tõustes endisele tasemele tõuseb 

ka soojuse hind ja 2026. aastal on hinnanguline hind 70 €/MWh. 
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8. Ettepanekud soojuse säästmiseks 
 

Jätkata Keila linnas hoonete soojustamist ning seada Keila linnal eesmärgiks lähema kümne 

aastaga teha kõigile Keila linna kaugküttevõrku ühendatud hoonetele energiamärgis ja 

energiaaudit määramaks soojustamise vajadust. 

 

Energia säästu seisukohast on oluline linnale kuuluvate hoonete soojustamine ja 

renoveerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida „Hoonete energiatõhususe miinimum-

nõuded“. 2020. aastast ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete energiatõhususarv 

ületada 160 kWh/(m2•a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususe arv olla kõrgem kui 

210 kWh/(m2•a). 

 

Veelgi rangemad nõuded on korterelamute renoveerimisel ja uute elamute ehitamisel. Uute 

korterelamute energiatõhususarv ei tohi ületada 150 kWh/(m2•a) ning renoveeritavate hoonete 

energiatõhususe arv olla kõrgem kui 180 kWh/(m2•a). Uued elamud peavad vastama vähemalt 

energiatõhususe klassile D ja renoveeritavad elamud energiatõhususe klassile E. Neid 

nõudmisi tuleb arvestada olemasolevate hoonete renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel. 

 

Alates 2019. aastast peab uute ehitatavate riigi või kohaliku omavalitsuse kasutuses või 

omandis olevate hoonete energiatõhususarv vastama ligi nullenergiahoonetele seatud piir-

väärtustele. Elamutele hakkab see nõue kehtima alates 2021. aastast. 

 

Energiatõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välispiiretele. Elamute 

välisseinte soojusläbivus ei tohi olla kõrgem kui 0,12 – 0,22 W/(m•K) ning akende ja uste 

soojusläbivus 0,6 – 1,1 W/(m•K). See eeldab välisseinte soojustust vähemalt 150 – 200 mm 

ning kahe või kolmekordse klaaspaketiga aknaid seades kõrged tehnilised nõuded hoonete 

renoveerimisele ja uute hoonete ehitamisele. Kõrged tehnilised nõuded tagavad energia 

säästliku kasutamise. 

 

Vajalik on, et linn toetab administratiivselt ja teavitab korteriühistuid võimalustest KredExi 

toetusel tehtavate hoonete soojustamisest, toetuse taotlemise ja ettevalmistamise korrast ja 

võimalustest. Käesoleval ajal on veel enamus korterelamud soojustamata. Kui kõik tarbijad 

soojustavad oma hooned ja rakendavad kõik abinõud soojuse säästmiseks tagab see 

kaugküttepiirkonna olemasolevate hoonete energia tarbimise üldise vähenemise prognoositud 

piirides 2 – 3 % aastas. 
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9. Soovituslik tegevuskava 
 

1. Määrata Keila linnas kaugküttepiirkond (piirkonnad), mis looks kaugkütte ettevõtjatele 

kindluse soojusvarustuse jätkusuutlikkusest antud kaugkütte võrgupiirkonnas. 

 

2. Jätkata Erakütte ja Entek kaugküttevõrkude edasiarendamist. Oluliseks pidada 

järgmised arendusi: 

 

2.1. Paigaldada Erakütte katlamajja suitsugaaside kondensaator. 

 

2.2. Kindlustada kaugküttega uued kaugkütte võrgupiirkonda ehitatavad ja renoveeritavad 

hooned. Võimalusel ühendada kaugküttevõrguga Keila Tarbijaühistu hooned (Rõõmu 

kaubamaja). 

 

2.3. Kaugküttevõrkude tootmiskindluse parandamiseks ning tööstusküla soojustarbijate 

kaugküttehinna madaldamiseks on mõistlik kaaluda linna ja tööstusküla 

kaugküttevõrkude ühendamist, mis eeldab kaugkütte ettevõtete vahelisi läbirääkimisi 

ning koostööd. 

 

2.4. Maagaasi tarbimisvõimaluse tekkimisel arendada koostöös Eesti Gaasiga maagaasi 

võrk Keila tarbijatele. Suurim tarbimise potentsiaal oleks Tööstuse tööstuspargil, 

Entek katlamajal ja Eraküte katlamaja tipukoormuse kateldel ning uutel arendustel. 

 

3. Jätkata kaugküttevõrkude plaanipärast renoveerimist. Katlamaja, kaugkütevõrkude ja 

hoonete renoveerimisel kaasata maksimaalselt KIK-i, Kredexi ja teisi võimalike 

toetusi. 

 

4. Hoonete soojustamisel arvestada, et renoveeritud hooned vastavad vähemalt hoonete 

energiatõhususe miinimumnõuetele. Sellega on võimalik vähendada hoonete kulu 

küttele ja käidukulusid. 

 

5. Keila linnal toetada administratiivselt ja nõustamisega korteriühistuid energiamärgise 

ja auditite tegemisel ja hoonete soojustamisel. Eesmärgiks seada, et kõigil hoonetel 

oleks energiamärgis ja energia audit. Seada eesmärgiks soojustada seni veel 

soojustamata hooned selliselt, et need vastaksid vähemalt energiatarbimise 

miinimumnõuetele. 
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10. Järeldused ja ettepanekud 

10.1. Praegune olukord 

1. Keila linnas on kaks kaugkütte võrgupiirkonda. Keila linna võrgupiirkonda varustab 

soojusega asuv AS Eraküte katlamaja. Katlamaja põhikütuseks on hakkpuit. Eraküte 

kaugküttevõrgu kogupikkus on 12,5 km, sellest 6,5 km (52%) on eelisoleeritud torustik. 

Kaugküttevõrgu tarbimistihedus on 2,69 MWh/m. 

 

2. Keila tööstusküla võrgupiirkonda varustab soojusega asuv AS Entek katlamaja. 

Katlamaja kütuseks on põlevkiviõli. Entek kaugküttevõrgu pikkuseks on 6,46 km. 

Enamik kaugküttevõrgust koosneb hästi isoleeritud maapealsest torustikust (77%). 

Kaugküttevõrgu tarbimistihedus on 1,41 MWh/m. 

 

3. Erakütte Keila linna võrgupiirkonnas Konkurentsiameti poolt 01.02.2016 kinnitatud 

soojuse piirhind on 42,11 €/MWh. 

 

4. Enteki Keila tööstusküla võrgupiirkonnas on Konkurentsiameti poolt 25.11.2015 

kinnitatud soojuse piirhind on 54,39 €/MWh. 

 

5. Erakütte kaugküttevõrgu tarbijate arvestuslik soojuskoormus on 35 MW, tegelik 

maksimaalne soojuskoormus on kuni 17 MW. Normaalaastale taandatud 2012 – 2015 

aasta keskmine soojuse tarbimine oli 33 496 MWh ja katlamaja soojuse toodang 

39 107 MWh.  

 

6. Entek kaugküttevõrgu tarbijate arvestuslik soojuskoormus on 10,79 MW, tegelik 

maksimaalne soojuskoormus on kuni 5,3 MW. Normaalaastale taandatud 2012 – 2015 

aasta keskmine soojuse tarbimine oli 9 156 MWh ja katlamaja soojuse toodang 

10 272 MWh.  

10.2. Edasised arengud 

1. Keila linnal on mitme piirkonna kohta detailplaneering, mis asub kaugkütte 

võrgupiirkonnas või selle vahetus läheduses. Jätkata Erakütte ja Entek 

kaugküttevõrkude edasiarendamist, et tagada uute tarbijate soojusvarustus. 

 

2. Kindlustada kaugküttega uued kaugkütte võrgupiirkonda ehitatavad ja renoveeritavad 

hooned. Võimalusel ühendada kaugküttevõrguga Keila Tarbijaühistu hooned (Rõõmu 

kaubamaja). 

 

3. Keila linnas maagaasi tarbimisvõimaluse tekkimisel arendada koostöös Eesti Gaasiga 

maagaasi võrk tarbijatele. Suurim tarbimise potentsiaal oleks Tööstuse tööstuspargil, 

Entek katlamajal ning Eraküte katlamaja tipukoormuse kateldel. 

 

4. Jätkata kaugküttevõrkude plaanipärast renoveerimist. Katlamaja, kaugkütevõrkude ja 

hoonete renoveerimisel kaasata maksimaalselt KIK-i, Kredexi ja teisi võimalike 

toetusi. 
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5. Kaugküttevõrkude tootmiskindluse parandamiseks ning tööstusküla soojustarbijate 

kaugküttehinna madaldamiseks on mõistlik kaaluda linna ja tööstusküla 

kaugküttevõrkude ühendamist. 

 

6. Hoonete soojustamisel arvestada, et renoveeritud hooned vastavad vähemalt hoonete 

energiatõhususe miinimumnõuetele. Sellega on võimalik vähendada hoonete kulu 

küttele ja käidukulusid. 

 

7. Keila linnal toetada administratiivselt ja nõustamisega korteriühistuid energiamärgise 

ja auditite tegemisel ja hoonete soojustamisel. Eesmärgiks seada, et kõigil hoonetel 

oleks energiamärgis ja energia audit. Seada eesmärgiks soojustada seni veel 

soojustamata hooned selliselt, et need vastaksid vähemalt energiatarbimise 

miinimumnõuetele. 
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11. Lisad 
 

Lisa 1. Keila linna kaugkütte võrgupiirkonna skeem 

Lisa 2. Keila tööstusküla kaugkütte võrgupiirkonna skeem 

Lisa 3. Keila linna kaugkütte võrgupiirkonna soojustarbijad 

 
 

 

 


