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Eessõna 

 

Käesoleva Võru valla territooriumil asuvate Parksepa ja Väimela alevike ning Puiga küla kaug-

küttepiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamise aluseks on ÅF-Consulting AS ja 

Võru Vallavalitsuse vahel 20.07.2015 sõlmitud hankeleping nr ENE1513. Arengukava 

tehnilised nõuded on määratud majandus- ja taristuministri määrusega 05.05.2015 nr 40 

Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused; §10 Nõuded soojusmajanduse 

arengukavale. Töö eesmärgiks on koostada Võru valla Parksepa ja Väimela alevike ning Puiga 

küla kaugkütte piirkondade arengukava aastateks 2015–2025 ja hinnata nimetatud kaugkütte 

piirkondade energia- ja kütusevarustuse süsteemide jätkusuutlikkust, määratledes ka kaugkütte 

piirkondade arendamise suunad.  

 

Käesolev aruanne annab ülevaate Parksepa, Väimela ja Puiga kaugkütte piirkondadest, 

analüüsib katlamajade ja soojusvõrkude tööd ning soojusenergia tarbimisest koos soojus-

koormuse kestusgraafikute koostamisega, hindab käsitletavate kaugkütte piirkondade jätku-

suutlikkust ja teeb ettepanekuid kaugkütte piirkondade arendamiseks. Esitatakse võimalikud 

arenguvariandid koos lihtsustatud tasuvusanalüüsiga.  

 

Töö tegemisel kasutas konsultant Võru Vallavalitsusest, SW Energia OÜ-lt, Vee-Ekspert OÜ-

lt ja Puiga Soojus OÜ-lt saadud ja kohapeal kogutud andmeid ning kirjandusest, seadus-

andlusest, avalikest dokumentidest, arendustöödest ja internetist kogutud täiendavat 

informatsiooni. Saadud andmete analüüsi, tehniliste- ja majandushinnangute põhjal on 

koostatud käesolev aruanne.  

 

Käesoleva töö aruanne on vormistatud 139 leheküljel. Aruanne sisaldab 56 joonist, 37 tabelit 

ja 17 lisa.  

 

Arengukava koostasid vanemkonsultant Elmu Potter ja konsultant Janika Laht, kinnitas 

volitatud soojusenergeetikainsener (tase 8) Jüri Kleesmaa.  

 

Käesoleva töö tegijad tänavad suure abi eest Võru Vallavalitsuse ning SW Energia OÜ, 

Vee- Ekspert OÜ ja Puiga Soojuse OÜ töötajaid.  

 

Uuringu läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
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Kokkuvõte 

 

Parksepa alevikus on kaugküttevõrguga ühendatud 22 hoonet. Parksepa aleviku kaugkütte 

piirkonna kaugkütte tarbijaid varustatakse soojusega SW Energia OÜ-le kuuluvast katlamajast. 

Katlamaja on kasutusele võetud 1965. aastal, seoses kortermajade ehitusega hakkas katlamaja 

andma soojust ka elamutele ja munitsipaalhoonetele. Põhikütusena kasutatakse katlamajas 

hakkpuitu, reservkütusena põlevkiviõli. SW Energia OÜ on katlamaja moderniseerinud 

võimaldamaks katlamaja töötamist automaatrežiimil. 

 

Parksepa aleviku kaugküttevõrgu soojustorustiku kogupikkus on 2,27 km. Sellest 131 m 

(5,8%) on maa-alune kahetoruline eelisoleeritud torustik, 1,23 km (54,1%) maa-alune kahe-

toruline kaugküttevõrk kanalis ja 0,91 km (40,2%) on maapealne torustik. Parksepa aleviku 

kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 75/500C. Soojusvõrgu keskmine suhteline soojus-

kadu on 19%. 

 

Parksepa aleviku soojusvõrk on suures osas renoveerimata. Seega on soovitav jätkata soojus-

torustiku renoveerimisega ning maa-aluste kanalis olevate kaugkütte torustike asendamistega 

eelisoleeritud torustikega vastavalt tehnilisele vajadusele. Eesmärgiks seada soojusvõrgu 

suhteliste soojuskadude vähendamine vähemalt tasemeni 13%. Maapealse soojustorustiku 

olulise osatähtsuse tõttu tuleb Parksepa soojusvõrgu puhul tähelepanu pöörata maapealse 

soojustorustiku kadude vähendamisele, et need oleks vähem sõltuvad välisõhu temperatuurist. 

 

Parksepa aleviku kaugküttevõrgu kolme viimase kütteperioodi keskmine normaalaastale 

taandatud soojuse tarbimine on 3 465 MWh. Kõige suurema osa moodustab sellest elamute 

soojuse tarbimine – 2 006 MWh (58%), järgnevad valla hooned 828 MWh (24%) ja tööstus 

594 MWh (17%). Hoonete keskmine normaalaastale taandatud soojuse eritarbimine suletud 

netopinna kohta on 109,7 kWh/m2. Tegelik keskmine soojuse toodang on 3 936 MWh ja 

keskmine normaalaastale taandatud soojuse toodang on 4 295 MWh.  

 

Parksepa alevikus ei ole oodata olulist uute tarbijate liitumist kaugküttevõrguga. Prognoos-

arvutuste kohaselt soojustarbimine väheneb ca 8% perioodil 2015–2025. Prognoositav soojuse 

tarbimine 2025. aastal on 2 937 MWh. 

 

Konkurentsiamet on kinnitanud Parksepa võrgupiirkonnas soojuse piirhinnaks 53,99€ (ilma 

käibemaksuta). Kooskõlastamise otsus on tehtud 07.07.2011. a. Soojuse hind Parksepa võrgu-

piirkonnas on ca 19% madalam kui Eesti keskmine kaalutud kaugkütte soojuse müügihind 

2013. aastal.  

 

Katlamaja on rahuldavas tehnilises seisukorras. Olgugi, et katlad on üle 30 aasta vanad, on 

katlamaja lähitulevikus võimeline edasi töötama. Vajalikud on pidevad hooldus-ja remonttööd. 

Seega on lähitulevikus aktuaalne katlamaja rekonstrueerimine katlamaja efektiivsuse tõstmise 

eesmärgil, paigaldades põhikatlana uue hakkpuiduga köetava 1,5 MW võimsusega katla, mis 

on praeguste soojuskoormuste juures sobilik. Reservkatlaks paigaldatakse põlevkiviõliga 

köetav 2 MW võimsusega katel. Sellisel juhul on võimalik kuni 98% vajalikust soojusest toota 

kasutades kütusena hakkpuitu. 

 

Soojuse müügi/tarbimise osatähtsust tarbitud kütuste energiasisalduses iseloomustab kaug-

kütteahela kasutegur, mis kütteperioodidel on olnud tõusva trendiga, alates 64%-st kuni 69%-
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ni kütteperioodil 2014/2015. Parksepa kaugküttesüsteemi rekonstrueerimisel tuleks seada 

eesmärgiks kaugkütteahela kasuteguri tõstmine vähemalt tasemeni 72–73%. 

 

Kaugkütte seisukohalt on tähtis, et kaugküttevõrgus olevate hoonete renoveerimise käigus ei 

tekitataks paralleeltarbimist ehk olukorda, kus lisaks kaugküttele tarbitakse soojust teistest 

energiaallikatest (nt soojuspumbad). Soojuspumpade kasutamisel alternatiivse energiaallikana 

asendatakse osaliselt kaugküte elekterküttega. Paralleeltarbimise tulemusena väheneb kaug-

küttevõrgust tarbitud soojakogus ning müügimahu vähenemine muudab kaugkütte kallimaks. 

Antud olukorra kujul asendatakse osaliselt kaugküte elektriküttega, millega rikutakse kaug-

kütte parameeter: toob kaasa hoonetes tagastuva temperatuuri tõusu. Kaugküttevõrgu 

toimimise ja tööparameetrite mõjutamise vältimiseks on oluline, et kaugküttevõrgus olevate 

hoonete renoveerimisel ventilatsiooni lahenduste valikul oleks minimaalselt teiste energia-

allikate kasutamist ning ilma eelneva mõjude analüüsita ja kooskõlastusteta ei paigaldaks 

alternatiivseid energiaallikaid hoone kütte vajadusteks.  

 

Parksepa kaugküttevõrk on tänaste tarbimismahtude juures veel jätkusuutlik (tarbimistihedus 

on 1,5 MWh/m), aga vajab rekonstrueerimist. Kaugküttesüsteem on konkurentsivõimeline 

lokaalküttega. Kui võtta arvesse hoonetes energiasäästumeetmete rakendamist (nende 

renoveerimist), potentsiaalsete võrguga liitujate mitteolulist tarbimismahtu on ette näha 

10 aastase perioodi mõningast (ca 8–9%) soojuse tarbimise vähenemist. Tarbimise 

vähenemisel väheneb mõnevõrra ka tarbimistihedus (1,25–1,3 MWh/m), mistõttu muutub 

oluliseks kaugkütte tarbimise kasv uute liitujate näol, et hoida kaugkütte hind võimalikult 

stabiilsena.  

 

Parksepa kaugkütte jätkusuutlikkuse tagamise eelduseks on katlamaja ja soojusvõrkude 

rekonstrueerimine, seejuures on vajalikud investeeringu toetused. 

 

 

Väimela alevikus on kaugküttevõrguga ühendatud 17 hoonet. Väimela aleviku kaugkütte piir-

konna tarbijaid varustatakse soojuse ja sooja tarbeveega Vee-Ekspert OÜ-le kuuluvast katla-

majast. Katlamaja on ehitatud 1960.-ndatel koos Väimela aleviku kaugküttevõrgu rajamise 

alustamisega. Katlamaja käitaja Vee-Ekspert OÜ on katlamaja rekonstrueerinud ja katlamajas 

on kaasaegsed täisautomaatsed põlevkiviõliga köetavad katlad. 

 

Väimela aleviku kaugküttevõrgu töös oleva soojustorustiku kogupikkus on hinnanguliselt 

1 457 meetrit. Sellest 1 363 m (93,5%) on maa-alune kahetoruline kaugküttevõrk kanalis ja 

94 m (6,5%) on maapealne torustik (hoonetes asuvad soojusvõrgu torud). Eelisoleeritud 

torudega võrgulõigud puuduvad. Väimela aleviku kaugküttevõrk töötab ligilähedasel 

temperatuurigraafikus 80/600C. Soojusvõrgu keskmine suhteline soojuskadu on 13,2%. 

 

Väimela aleviku soojusvõrk on suures osas renoveeritud, renoveerimist vajaks vähemalt 390 m 

maa-alust soojusvõrku. Eesmärgiks seada soojusvõrgu suhteliste soojuskadude vähendamine 

vähemalt tasemeni 10%, rekonstrueerides kõige halvemas tehnilises olukorras olevad soojus-

võrgu lõigud. 

 

Väimela aleviku kaugküttevõrgu kolme viimase aasta keskmine normaalaastale taandatud 

soojuse tarbimine on 4 031 MWh. Kõige suurema osa moodustab sellest elamute soojuse 

tarbimine – 1 901 MWh (47%), järgnevad Võrumaa Kutsehariduskeskuse hooned 1 174 MWh, 

(29%), valla hooned 798 MWh (20%) ja muud hooned 158 MWh (4%). Hoonete keskmine 
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soojuse eritarbimine suletud netopinna kohta on 137,2 kWh/m2. Tegelik keskmine soojuse 

toodang on 4 300 MWh. Keskmine normaalaastale taandatud soojuse toodang on 4 477 MWh.  

 

Väimela alevikus ei ole oodata olulist uute tarbijate liitumist kaugküttevõrguga. Prognoos-

arvutuste kohaselt soojustarbimine väheneb ca 10% perioodil 2015–2025. Prognoositav 

soojuse tarbimine 2025. aastal on 3 370 MWh. 

 

Konkurentsiamet on kinnitanud Väimela võrgupiirkonnas soojuse piirhinnaks 54,45€/MWh 

(ilma käibemaksuta). Kooskõlastamise otsus on tehtud 13.03.2015. a. Soojuse hind Väimela 

võrgupiirkonnas on ca 18% madalam kui Eesti keskmine kaalutud kaugkütte soojuse müügi-

hind 2013. aastal. Väimela kaugkütte soojuse hind on oluliselt sõltuv põlevkiviõli hinnast.  

 

Katlamaja on heas tehnilises seisukorras. Vajalikud on pidevad hooldustööd. Seega ei ole lähi-

tulevikus aktuaalne katlamaja rekonstrueerimine katlamaja efektiivsuse tõstmise eesmärgil. 

Põlevkiviõli hinna ja sellega seonduvalt soojuse hinna tõustes (üle 65 €/MWh ) saab 

aktuaalseks katlamaja üleviimine odavamale katlakütusele. 

 

Katlakütuste praeguste ja tulevaste hindade juures on otstarbekaim lahend viia olemasolev 

katlamaja üle hakkpuidu küttele paigaldades sinna 1,0 MW võimsusega hakkpuidul töötava 

katla. See võimaldab vähemalt 90% vajalikust soojusest toota kasutades kütuseks hakkpuitu. 

Tipukoormuse katmiseks kasutatakse olemasolevaid põlevkiviõliga köetavaid katlaid.  

 

Üleminek hakkpuidule võimaldab stabiliseerida soojus hinna ja põlevkiviõli hinna tõustes ei 

mõjuta see soojuse hinda. Hakkpuidu kasutusele võtmisel on hinnatundlikkus kütuse hinnast 

väiksem, kui põlevkiviõli kütusena kasutades. Hakkpuidu katla juhtimine peab olema täis-

automaatne ja uue katla juhtimissüsteemid siduda olemasoleva katlamaja juhtimis-

süsteemidega. 

 

Soojuse müügi/tarbimise osatähtsust tarbitud kütuste energiasisalduses iseloomustab kaug-

kütteahela kasutegur, mis vaadeldud aastatel on olnud keskmiselt 79% ilma oluliste 

muutusteta. Kaugküttevõrgu kasutegurit on võimalik suurendada mõne protsendi võrra, 

vähendades soojusvõrgu kadusid halvas olukorras oleva võrgulõigu rekonstrueerimisega.  

 

Väimela kaugküttesüsteemis olevas mõnes hoones on kaugküttele alternatiivse energiaallikana 

kasutusel ka soojuspumpasid ehk on paralleeltarbimise olukord. Paralleeltarbimine on 

vähendanud kaugkütte soojuse tarbimisest hinnanguliselt 3-4%. 

 

Väimela kaugküttevõrk on tänaste tarbimismahtude juures jätkusuutlik (tarbimistihedus on 

2,7 MWh/m), aga katlamaja vajab rekonstrueerimist viies katlamaja üle põlevkiviõli 

kasutamiselt odava ja stabiilsema hinnaga kütuse kasutamisele. Kaugküttesüsteem on 

konkurentsivõimeline lokaalküttega kui põlevkiviõli hind on alla 400 €/t. Põlevkiviõli hinna 

kasvades kaugkütte konkurentsivõime lokaalkütte suhtes kaob. Kui võtta arvesse hoonetes 

energiasäästumeetmete rakendamist (nende renoveerimist), potentsiaalsete võrguga liitujate 

mitteolulist tarbimismahtu on ette näha 10 aastase perioodi mõningast (ca 9–10%) soojuse 

tarbimise vähenemist. Tarbimise vähenemisel väheneb mõnevõrra ka tarbimistihedus, kuid ei 

jää alla 2,5 MWh/m. Seega lähtudes ainult tarbimistiheduse näitajast jääb kaugküttesüsteem 

jätkusuutlikuks.  
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Väimela kaugkütte jätkusuutlikkuse tagamise eelduseks on katlamaja üle viimine põlevkiviõli 

kasutamiselt odava ja stabiilsema hinnaga kütuse kasutamisele soojuse hinna tõustes üle 65€/t, 

seejuures on vajalikud investeeringu toetused.  

 

 

Puiga külas on kaugküttevõrguga ühendatud 11 hoonet. Puiga küla kaugkütte piirkonna 

tarbijaid varustatakse soojusega Puiga Soojus OÜ-le kuuluvast katlamajast. Katlamaja on 

ehitatud 1960.-ndatel koos Puiga küla kaugküttevõrgu rajamise alustamisega varustamaks 

soojusega endise ühismajandi remondikompleksi hooneid ja külasse ehitatavaid korrus-

elamuid. Katlamaja on rekonstrueeritud hakkpuidu kasutamisele katlakütusena.  

 

Puiga kaugküttevõrgu soojustrasside kogupikkus on 1 004 meetrit. Sellest 828 m (92,5%) maa-

alune kahetoruline kaugküttevõrk kanalis, 28 m (2,8%) on maapealne torustik (hoonetes asuvad 

soojusvõrgu torud) ja maa-alune kahetoruline eelisoleeritud torustik 148 m (14,7%). Puiga küla 

kaugküttevõrk töötab käitaja andmetel temperatuurigraafikus 60/400C. Soojusvõrgu keskmine 

suhteline soojuskadu on 16,2%. 

 

Puiga küla soojusvõrku on järk-järgult renoveeritud, paigaldades eelisoleeritud torusid või 

isoleerides olemasolevaid. Renoveerimist vajab veel vähemalt 300 m maa-alust soojusvõrku. 

Eesmärgiks seada soojusvõrgu suhteliste soojuskadude vähendamine 5 aasta jooksul vähemalt 

tasemeni 11%, rekonstrueerides kõige halvemas tehnilises olukorras olevad soojusvõrgu 

lõigud. 

 

Puiga küla kaugküttevõrgu kolme viimase aasta keskmine normaalaastale taandatud soojuse 

tarbimine on 1 376 MWh. Kõige suurema osa moodustab sellest elamute soojuse tarbimine – 

895 MWh (65%), järgnevad valla hooned 443 MWh (32%) ja muud hooned 37,3 MWh (3%). 

Hoonete keskmine soojustarbimine arvestatuna suletud netopinna kohta on 110,3 kWh/m2. 

Tegelik keskmine soojuse toodang on 1 546 MWh. Keskmine normaalaastale taandatud 

soojuse toodang on 1 619 MWh. 

 

Puiga külas on kaugküttevõrguga liitumissoovi avaldanud kaugkütte piirkonna kõrval asuva 

tööstusala hoonete omanikud. Prognoosarvutuste kohaselt soojustarbimine väheneb ca 3,2% 

perioodil 2015–2025. Prognoositav soojuse tarbimine 2025. a on 1 338 MWh. Puiga kooli osas 

ei ole ette näha soojuse tarbimise vähenemist, pigem on vajadus koolihoone suurendamise 

järele. 

 

Konkurentsiamet on kinnitanud Puiga võrgupiirkonnas soojuse piirhinnaks 47,69€ (ilma käibe-

maksuta). Kooskõlastamise otsus on tehtud 18.08.2011. a. Soojuse hind Puiga võrgupiirkonnas 

on ca 28% madalam kui Eesti keskmine kaalutud kaugkütte soojuse müügihind 2013. aastal, 

kuid Puiga Soojus OÜ on esitanud Konkurentsiametile taotluse piirhinna kooskõlastamiseks 

tasemel 53 €/MWh. Sellisel juhul on Puiga soojuse piirhind ca 19% madalam kui Eesti 

keskmine kaugkütte soojuse müügihind 2013. a.  

 

Katlamaja on rahuldavas tehnilises seisukorras. Olgugi, et katel on üle 25 aasta vana, on katla-

maja lähitulevikus võimeline edasi töötama. Vajalikud on pidevad hooldus-ja remonttööd. 

Seega on lähitulevikus aktuaalne katlamaja rekonstrueerimine katlamaja efektiivsuse tõstmise 

eesmärgil, paigaldades olemasoleva katla asemele uue hakkpuiduga köetava 1 MW 

võimsusega katla, arvestades praeguste tarbijate soojavajadust ja uute tarbijate võimalikku 

liitumist soojusvõrguga. 
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Soojuse müügi/tarbimise osatähtsust tarbitud kütuste energiasisalduses iseloomustab kaug-

kütteahela kasutegur, mis vaadeldud aastatel on olnud keskmiselt 65% ilma oluliste 

muutusteta. Puiga kaugküttesüsteemi rekonstrueerimisel tuleks seada eesmärgiks kaugkütte-

ahela kasuteguri tõstmine vähemalt tasemeni 72–73%, rekonstrueerides katlamaja halvemas 

olukorras olevaid soojusvõrgu lõike ja parandades soojuse tootmise efektiivsust. 

 

Kaugkütte seisukohalt on tähtis, et kaugküttevõrgus olevate hoonete renoveerimise käigus ei 

tekitataks paralleeltarbimist ehk olukorda, kus lisaks kaugküttele tarbitakse soojust teistest 

energiaallikatest (nt soojuspumbad). Soojuspumpade kasutamisel alternatiivse energiaallikana 

asendatakse osaliselt kaugküte elekterküttega. Paralleeltarbimise tulemusena väheneb kaug-

küttevõrgust tarbitud soojakogus ning müügimahu vähenemine muudab kaugkütte kallimaks. 

Antud olukorra kujul asendatakse osaliselt kaugküte elektriküttega, millega rikutakse kaug-

kütte parameeter: toob kaasa hoonetes tagastuva temperatuuri tõusu. Kaugküttevõrgu 

toimimise ja tööparameetrite mõjutamise vältimiseks on oluline, et kaugküttevõrgus olevate 

hoonete renoveerimisel ventilatsiooni lahenduste valikul oleks minimaalselt teiste energia-

allikate kasutamist ning ilma eelneva mõjude analüüsita ja kooskõlastusteta ei paigaldaks 

alternatiivseid energiaallikaid hoone kütte vajadusteks.  

 

Puiga kaugküttevõrk on tänaste tarbimismahtude juures veel jätkusuutlik (tarbimistihedus on 

1,35 MWh/m), aga vajab rekonstrueerimist. Kaugküttesüsteem on konkurentsivõimeline 

lokaalküttega. Kui võtta arvesse hoonetes energiasäästumeetmete rakendamist (nende 

renoveerimist), potentsiaalsete võrguga liitujate tarbimismahtu saab prognoosida isegi 

10 aastase perioodi soojuse tarbimise suurenemist kuni 3%. Võttes arvesse ainult tarbimise 

prognoositud vähenemise 11-12%, väheneks soojusvõrgu tarbimistihedus tasemeni 

1,15 MWh/m, mille juures muutub oluliseks kaugkütte tarbimise kasv uute liitujate näol, et 

hoida kaugkütte hind võimalikult stabiilsena. 

 

Puiga kaugkütte jätkusuutlikkuse tagamise eelduseks on katlamaja ja soojusvõrkude 

rekonstrueerimine, seejuures on vajalikud investeeringu toetused. 
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1. Võru valla üldiseloomustus ja sotsiaalmajanduslik areng 

 

Võru vald on oma 33 202 ruutkilomeetrise pindalaga Võru maakonnas Antsla ja Rõuge valla 

järel suuruselt kolmas omavalitsus ning rahvaarvult 4 753 elanikuga Võru linna järel teine 

omavalitsus. Valla territooriumil on 38 haldusüksust. 

 

2015. aasta 1. juuli seisuga elab Võru valla haldusterritooriumil 4 753 inimest, mis moodustab 

maakonna elanike üldarvust (33 172) 14,3%. Vallas on 2 419 meessoost ja 2 334 naissoost 

elanikku. Eelkooliealisi on vallas 249. Noorukeid vanuses 7–18. aastat on vallas 537 ehk 11,2% 

elanike üldarvust. 2015. aastal on Võru vallas naissoost täisealisi elanikke (18.–64. eluaastani) 

1 397 ehk 29,3% valla elanike üldarvust ja meessoost täisealisi elanikke 1 651 ehk 34,7% valla 

elanike üldarvust. Pensionieas (alates 65. eluaastast) on vallas 898 inimest ehk 18,8% elanike 

üldarvust: mehi 343 ja naisi 555.  

 

 
Joonis 1.1. Võru vald. Punase joonega on tähistatud valla piir  

 

Võru valla geograafiline asend on maakonna teiste valdadega võrreldes soodne. Võru vald asub 

maakonna põhjaosas, piirnedes Põlva maakonna Laheda, ida-kirde poolt Võru maakonna 
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Lasva, ida-kagu poolt Vastseliina, lõunast Haanja, edelast Rõuge ning loodest Sõmerpalu 

vallaga. Võru vald piirab Võru linna ebakorrapärase rõngana (vt joonis 1.1). Valga–Petseri 

raudtee poolitab Võru valla lõuna- ja põhjapoolseks osaks. Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee 

49,9-st Võrumaad läbivast kilomeetrist kulgeb 22,4 kilomeetrit Võru valla territooriumil, 

jagades selle kirde- ja edelapoolseks osaks. Pinnaehituse tõttu on valla põhjaosa laialdaselt 

põllustatud, lõunaosa väikepõldude ja metsasaludega kaetud ning keskosas laiuvad sood ja 

metsad.  

 

Võru valla territooriumil asub 35 küla ja 3 alevikku, neis elab kokku 4 753 inimest. Võru vallas 

on 3 alevikku – Kose, Väimela ja Parksepa. Võru valla alevike üldine rahvaarv on 1 766 

inimest, nendest Parksepa alevikus 642, Väimela alevikus 574 ja Kose alevikus 550 inimest. 

Kaugküttepiirkonnad on olemas Parksepa ja Väimela alevikus ning Puiga külas.  

 

Parksepa alevik asub põhja pool Võru linna, linna keskusest 7,2 km kaugusel. Endine Võru–

Tartu, praegune Puskaru–Väimela maantee eraldab Parksepa Keskkooli ülejäänud alevikust, 

mille põhjapiiril asub Kanariku järv. Järve heakorrastatud ümbrus koos laululavaga on aleviku 

elanike puhkeürituste kohaks. Alevikus on loodud MTÜ Kodukotus Parksepa, mille eest-

vedamisel on koostatud aleviku arengukava. Valla kolmest alevikust on Parksepa noorima 

elanikkonnaga. Parksepa alevikus elab 642 inimest. Parksepa on ka kõige tihedama asustusega 

alevik maakonnas. Alevikus on elanike teenindamiseks kauplus, lasteaed, raamatukogu, kooli-

maja ja koolimajaga samas hoones asuv rahvamaja. Loodussõbralik elukeskkond, hea 

infrastruktuur, tootmise areng ja uute töökohtade loomise võimalus on tingimused, mille tõttu 

võib Parksepa elanike arv suureneda. Seega võib edaspidi alevikus areneda individuaalelamu-

ehitus. 

 

Väimela alevik asub samuti põhja pool Võru linna, linnakeskusest 5,7 km kaugusel. Alevikku 

poolitab Võru–Põlva maantee. Läänest piirab alevikku Puskaru–Väimela (endine vana Võru–

Tartu) maantee. Alevik asub Mäe- ja Alajärve kaldal. Alevikus elab 574 inimest. Olulist 

elanike arvu kasvu ette näha ei ole. Võrumaa Kutsehariduskeskuse hoonete baasil areneb ja 

paraneb aleviku ja selle ümbruskonna elanike elukondlik teenindamine. Alevikus on hästi välja 

arendatud teenindussfäär. Väimelas asuvad valla perearstikeskus, maakonna ainuke ujula, 

lasteaed Rukkilill, kaks kauplust, söökla, raamatukogu ja Võrumaa Kutsehariduskeskus (edas-

pidi: VKHK). Aleviku tööstusala arendamine on loonud soodsad võimalused ettevõtluse 

edendamiseks ja laiendamiseks. Aastal 2015 avati Väimelas puidutöötlemise ja mööbli-

tootmise kompetentsikeskus, mille eesmärk on Eesti puidutöötlemise valdkonnas tegutsevate 

ettevõtete toodete konkurentsivõime saavutamine. Kehtestatud on Väimela tehnokeskuse maa-

üksuse detailplaneering ja Väimela tööstusala detailplaneering. Koostamisel on Väimela mõisa 

maaüksuse detailplaneering. 

 

Põhja pool Võru linna kuulub Võru valla haldusse 12 küla: Kirumpää, Kärnamäe, Lapi, Loosu, 

Navi, Raiste, Roosisaare, Tagaküla, Vagula, Võrumõisa, Võrusoo ja Väiso küla. Nendes külas 

elab 1 239 inimest. Üle saja elanikuga külasid on kuus: Navi (251), Loosu (176), Vagula (135), 

Raiste (103), Kirumpää (161), Võrumõisa (188). 

 

Võru linnast lõuna pool on Võru valla haldusterritooriumil 23 küla: Hannuste, Juba, Kasaritsa, 

Kolepi, Koloreino, Kusma, Käätso, Lompka, Meegomäe, Meeliku, Mõisamäe, Mõksi, Nooska, 

Palometsa, Puiga, Raudsepa, Räpo, Sika, Tootsi, Umbsaare, Vana-Nursi, Verijärve ja Võlsi. 

Nendes külades elab kokku 1 703 inimest, moodustades valla üldisest elanike arvust 35,8%. 

Üle saja elanikuga külasid on kolm: Meegomäe (305), Puiga (292) ja Verijärve (205).  
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Teenuste kättesaadavuse ja külakeskuse toimimise seisukohalt hoiab küladest esikohta siiski 

Puiga küla. 1993/1994. õppeaastal alustas seal tööd Puiga Algkool, millest sai 2000/2001 õppe-

aastal üheksa klassikomplektiga põhikool. Puiga Põhikool on jõudnud õppetasemelt maakonna 

paremate põhikoolide hulka ja on praegu ka maakonna üks suurematest põhikoolidest. Kooli 

hoones töötavad ka Puiga rahvamaja ja raamatukogu. Külaelu aktiviseerimiseks on loodud 

MTÜ Aktiivsete Puigalaste Selts. Kohalikud suuremad ettevõtted tegelevad sõiduautode tehno-

hoolduse ja remondiga ning metalli- ja puidutöötlemisega. Kõik need ettevõtted pakuvad tööd 

Puiga ja ümberkaudsete külade elanikele.  

 

Puiga küla on kõige noorema elanikkonnaga haldusüksus Võru vallas. Küla ja linna vahel 

kurseerivad linnaliinibussid marsruudil Võru–Kose–Puiga–Kose–Võru ja Kose–Käbli maan-

teel sõitvad maaliinibussid. Küla on kompaktne ja heakorrastatud. Rohkem tähelepanu vajab 

tootmishoonete ümbrus, sest enamjaolt jäävad need Võru–Haanja maantee äärde, mida mööda 

liigub hulgaliselt turiste. 

 

Võru vallas on neli koolieelset lasteasutust: Parksepa lasteaed, Puiga lasteaed Siilike, Väimela 

lasteaed Rukkilill ning Waldorf lasteaed Terve Pere Aed Parksepas. Lasteaiad paiknevad valla 

suuremates asustatud punktides ja lasteaedades käivad põhiliselt oma valla lapsed.  

 

Võru vallas kaks üldhariduskooli: Parksepa Keskkool ning Puiga Põhikool. Koolide juures on 

lastel võimalus osaleda huvialaringides: töötavad laulukoorid, kunsti- ja aineringid. Õpilased 

võtavad osa aineolümpiaadidest, konkurssidest, spordivõistlustest. Parksepa Keskkoolil on 

korralik võimla ja jõusaal, väliväljakud ja kunstmurukatte ning välivalgustusega jalgpalli-

väljak, kus on võimalik tegeleda mitmesuguste spordialadega – korvpall, võrkpall, kerge-

jõustik, jalgpall. Puiga Põhikooli juures on väliväljak, kus on samuti võimalik mängida korv- 

ja võrkpalli, staadion, jõusaal ning 2008. aastast spordihoone, mis avardab piirkonna sportimis-

võimalusi. Väimela alevikus paikneb Võrumaa Kutsehariduskeskus (edaspidi: VKHK).  

 

Võru vallas tegutseb 68 ettevõtet. Majandustegevuse registris on registreeritud 50 Võru valla 

ettevõtet, palju on majutus- ja toitlustusettevõtteid. Jäätmehooldust teostab AS Eesti Kesk-

konnateenused. Võru vallas on ühisvee ja kanalisatsioonisüsteemidega varustatud Kose, 

Väimela ja Parksepa, Võlsi tee, Räpina mnt, Meegomäe ja Puiga piirkond. Võru valla vee-

ettevõtjaks on OÜ Võru valla Veevärk. Võru valla ühisvee ja kanalisatsioonisüsteemide 

operaatoriteks on AS Võru Vesi ja OÜ Väimela Soojus. Opereerimine on jaotatud piirkonniti.  

 

Võru valla pikaajalised eesmärgid on kirjeldatud Võru valla arengukava projektis aastate 2015–

2021 kohta ja Võru valla üldplaneeringus. Nendest dokumentidest lähtuvalt ei ole Võru vallas 

suurelamute ehitust ette näha, hoogustumas on ühepereelamute ehitus. Samuti jätkub lähi-

aastatel vallas suvilate ümberehitamine elamuteks.  

 

Võru vallas on aastatel 2003–2015 (1.08.2015 seisuga) algatatud 63 detailplaneeringut. 

Enamikus Võru valla majades on moodustatud korteriühistud. Ehitisregistri andmetel oli 

1.06.2015. a seisuga Võru vallas kasutusel 2 090 elamut, sh 1 176 üksikelamut, 2 paariselamut, 

6 kahe korteriga elamut, 4 ridaelamut, 826 suvilat ja aiamaja, 4 ühiselamut, 71 kolme ja enama 

korteriga elamut, üks erihooldekodu. Kasutusest maas on 10 elamut, ehitamisel 30 elamut ja 

väljastatud ehitusloaga kokku 117 elamut.  

 

Valla lähiaastate arenguvisioonis on ette nähtud viia katlamajad, korteriühistud, eramud ja 

avalikus kasutuses olevad hooned üle taastuvatele kütustele. Vallavalitsus toetab kaugkütte 
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säilimist piirkondades ning uute tarbijate liitumist kaugküttesüsteemiga. Lähiaastate arengu-

visioonis on püstitatud järgmised eesmärgid: 

 Tagada majasisene keskküttesüsteemi tasakaalustamine korteriühistute ja teiste maja-

valdajate poolt; 

 Soosida terviklikku küttesüsteemi säilimist hoonetes; 

 Jätkata vallale kuuluvates hoonetes soojapidavuse parandamiseks vajalikke töid; 

 Edendada uutele energialahendustele üleminekut; 

 Viia Väimela katlamaja koostöös omanikuga üle odavamatele küttelahendustele; 

 Kujundada ja arendada Parksepa ja Väimela tööstusala. 

 

Võru vallas asuvad katlamajad on erastatud. Soojusenergia tootmise ja müügiga tegeleb 

Parksepa alevikus OÜ SW Energia, Väimela alevikus OÜ Vee-ekspert ja Puiga külas OÜ Puiga 

Soojus. Nimetatud ettevõtted tegelevad ka katlamajade rekonstrueerimise, soojatorustiku 

korrashoiu ja arendamisega. Kaugküttepiirkond on moodustatud kõigis kolmes asulas. Valla-

valitsus toetab omalt poolt kaugkütte säilimist.  

 

Parksepa katlamaja tootmismaht 2014. aastal oli 3 835 MWh. Soojusenergia tarbijaid on 22, 

millest eratarbijaid (k.a korteriühistud) 12 hoonet. Soojusvõrgu kogupikkus on 2 270 m, 

enamik soojusvõrgust on renoveerimata. Põhikütusena kasutatakse katlamajas hakkpuitu.  

 

Väimela katlamaja tootis 2014. aastal 4 230 MWh soojusenergiat. Soojusenergia tarbijaid on 

17 hoonet. Soojustrasside kogupikkus on ligikaudu 1 457 m, neist renoveeritud on tänase 

seisuga 910 m. Väimela katlamaja töötab põlevkiviõli küttel.  

 

Puiga katlamaja tootmismaht 2014. aastal oli 1 500 MWh. Soojusenergia tarbijaid on kokku 

11, sealhulgas 6 eratarbijat (k.a. korteriühistud). Soojusvõrgu kogupikkus on 1 004 meetrit. 

Puiga katlamaja töötab hakkpuidul.  

 

2013. aastal rekonstrueeriti Puiga külas ja Väimela alevikus soojatorustikke. Üldiselt on aga 

probleemid kõigil soojusenergia tootmisega tegelevatel ettevõtjatel samad: amortiseerunud 

katlamajade seadmed ja soojusvõrgud, mis vajavad lähiaastatel renoveerimist või välja-

vahetamist. Kõik tarbijad on varustatud soojusenergia arvestiga. Ainult Väimela alevikus on 

säilinud sooja tarbevee tootmine.  
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2. Parksepa aleviku kaugküttepiirkond 

2.1.  Parksepa aleviku soojusvarustussüsteemide iseloomustus 

2.1.1. Parksepa aleviku kaugkütte katlamaja 

Parksepa aleviku kaugkütte piirkonna1 kaugkütte tarbijaid varustatakse soojusega SW Energia 

OÜ-le kuuluvast (alates 2012. aasta septembrist) katlamajast aadressil Kesk tn 14. Katlamaja 

on kasutusele võetud 1965. aastal. Esialgselt rajati see katlamaja endise EPT hoonete soojus-

varustuseks. Seoses kortermajade ehitusega Parksepa alevikus hakkas katlamaja andma soojust 

ka elamutele ja munitsipaalhoonetele. Põhikütusena kasutatakse katlamajas hakkpuitu. SW 

Energia OÜ on katlamaja moderniseerinud võimaldamaks katlamaja töötamist automaat-

režiimil. 

 

 

Joonis 2.1. Parksepa aleviku kaugkütte katlamaja katlad  

 

Katlamajas on kasutusel kaks veetoru veesoojenduskatelt Kadrina T-4,5-0,7, mõlema katla 

väljund võimsuseks on 3 MW (joonis 2.1). Üks kateldest on rekonstrueeritud katlamaja eelmise 

käitaja poolt hakkpuidu põletamiseks eelkolde paigaldamisega. Hakkpuiduga köetav katel on 

töös põhikatlana. Teine katel on reservkatel, kus katlakütusena kasutatakse põlevkiviõli. Õlikatel 

on varustatud Oilon põletiga RP-106H, mis kohandatud põlevkiviõli põletamiseks. Õlikatel on 

töös olnud lühiajaliselt. Mõlemad katlad ei ole töös samaaegselt, kuna hakkpuidu katla võimsus 

on piisav soojusvõrgu soojuskoormuse (maksimaalselt 2–2,2 MW) katmiseks. Katelde suitsu-

gaasid juhitakse ühte korstnasse. Hakkpuidu katla käitamise probleemiks on olnud katla kõrge 

suitsugaaside temperatuur (kuni 300оC), kuna katlal puudus esialgselt ökonomaiser. Mida 

kõrgem on suitsugaaside temperatuur, seda madalama on katla kasutegur. Suitsugaaside 

temperatuuril 300оC võib katla soojuskadu ulatuda kuni 25%-ni. Hakkpuidu katla suitsugaaside 

temperatuuri alandamiseks on katla suitsugaase hakatud juhtima läbi kunagi katlamajas 

                                                 
1 https://www.riigiteataja.ee/akt/424102014013 

https://www.riigiteataja.ee/akt/424102014013
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kasutusel olnud katla Kiviõli 80, kus soojendatakse soojusvõrgust tagastuvat küttevett. Sellisel 

viisil on saavutatud hakkpuidu katla vähemalt 6%-lise suurenemise ning katla keskmine 

kasutegur on viimasel kahel aastal olnud 80–82%. 

 

Katlamajas on üks sagedusmuunduriga varustatud kaugküttevõrgu põhipump Grundfos TP 150-

200/4, maksimaalse tootlikkusega 253 m3/h (joonis 2.2). Maksimaalne võrguvee tegelik voolu-

hulk ei ole ületanud 100 m3/h. Lisaks võrguvee põhipumbale on katlamajas veel Grundfos TP 

seeria väiksema tootlikkusega reservpump. Võrguvee pealevoolu torus hoitakse katlamajas 

rõhku 3 bar, mis tagab rõhkude vahe tarbijate soojussõlmedes 0,5–0,7 bar. 

 

 

Joonis 2.2. Katlamaja võrguvee pumbad  

 

Katlamaja on varustatud keemilise veepuhastusseadmega Eurowater CSD, tootlikkusega 4 m³ 

lisaveepaagiga. Lisavee kulu ei ole tavaolukorras ületanud 4 m3 aastas. 

 

Katlamajast väljastatava soojuse kogust mõõdetakse soojusmõõturiga Kamstrup Multical 602, 

nominaalsele vooluhulgale 100 m3/h.  

 

Katlamaja on rahuldavas tehnilises seisukorras. Olgugi, et katlad on üle 30 aasta vanad, on 

katlamaja lähitulevikus võimeline edasi töötama. Vajalikud on pidevad hooldus-ja remonttööd. 

Seega on lähitulevikus aktuaalne katlamaja rekonstrueerimine katlamaja efektiivsuse tõstmise 

eesmärgil. Katlamaja rekonstrueerimist on käitaja ka planeerinud. 
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2.1.2. Parksepa aleviku kaugküttevõrk 

Parksepa aleviku kaugküttevõrgu soojustorustiku kogupikkus on 2,27 km. Sellest 131 m 

(5,8%) on maa-alune kahetoruline eelisoleeritud torustik, 1,23 km (54,1%) maa-alune kahe-

toruline kaugküttevõrk kanalis ja 0,91 km (40,2%) on maapealne torustik. Soojusvõrgu skeem 

on esitatud lisas 1 ja soojusvõrgu lõikude pikkused ja torude teadaolevad läbimõõdud lisas 4. 

Koondina on esitatud soojusvõrgu andmed tabelis 2.1. 

 

Tabel 2.1. Parksepa aleviku soojusvõrk  

Läbimõõt  

Dn, mm 

Pikkus  

L, m 

Eelisoleeritud 

torustik, m 

Maa-aluses 

kanalis 

torustik, m 

Õhu-torustik, 

m 

25 6 6   

32 18  18  

50 157  83 74 

65 702  351 351 

80 62   62 

125 558 125 433  

150 541  265 276 

200 230  79 151 

Kokku 2 274 131 1 229 914 

Osatähtsus, % 5,76 54,05 40,19 

 

Parksepa aleviku kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 75/500C. Kaugküttevõrgu kütte-

vee peale- ja tagasivoolu temperatuurid sõltuvalt välisõhu temperatuurist 2014/2015 kütte-

perioodil on esitatud joonisel 2.3.  

 

 

Joonis 2.3. Parksepa kaugküttevõrgu küttevee peale- ja tagasivoolu temperatuurid  

 

Välisõhu temperatuuril 00C on küttevee pealevoolu temperatuur 500C, välisõhu temperatuuril 

–150C on küttevee pealevoolu temperatuur 750C. Välisõhu temperatuuri edasisel langemisel 

küttevee temperatuuri üldiselt ei tõsteta. Seega kaugkütte temperatuurigraafik 75/500C on 

piiratud pealevoolu temperatuuriga (750C) temperatuurigraafik. 
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Katlamaja juurest suundub kaugkütte piirkonda kolm soojusvõrgu haru. Haru 1 kaudu 

varustatakse soojusega maa-aluse soojusvõrgu kaudu Männi, Tehnika ja Kesk tänava elamuid 

ning hooneid. Haru 2 kaudu varustatakse soojusega maapealse soojusvõrgu peamiselt Parksepa 

tööstusala hooneid. Haru 3 kaudu varustatakse soojusega osaliselt maapealse ja osaliselt maa-

aluse soojusvõrgu kaudu kahte elamut ja Parksepa Keskkooli hoonet. Haru 3 on pikim haru, 

pikkusega katlamajast kuni koolihooneni 810 m.  

 

Maa-alune raudbetoonkanalis kaugküttevõrk on rajatud valdavalt 25–40 aastat tagasi. Omal 

ajal rajatud raudbetoonkanalis paiknevad maa-alused terastorud on valdavalt isoleeritud klaas-

vatiga ja kaetud ruberoidiga. Käitaja hinnangul on maa-alune soojusvõrk amortiseerinud, 

isolatsioon kohati ära vajunud, olemasolev sulgarmatuur valdavalt ei tööta. Viimase kahe aasta 

jooksul soojusvõrgu avariisid pole esinenud. Enamasti on soojusvõrgu torud ilma isolatsioonita 

kambrites, mis on täiendavate soojuskadude allikas. Soojusvõrgu kanalid on olnud kuivad, 

olulist pinnavee valgumist kanalitesse ei ole täheldatud. Raudbetoonkanalis soojusvõrgu üldine 

seisukord on rahuldav, kuigi soojuskaod on oluliselt suuremad kui eelisoleeritud torustikes. 

Maa-aluse soojusvõrgu olulisi rekonstrueerimisi ei ole viimastel aastatel tehtud. Lähtudes 

olemasolevast tarbimiskoormusest on soojusvõrgu torude läbimõõdud osaliselt üle dimensio-

neeritud, nt kambrite K1 ja K2 vaheline lõik katlamaja lähedal läbimõõduga DN200. 

 

Maapealne tugedel kaugküttevõrk on ehitatud terastorudest, mis on kaetud kivivill-

isolatsiooniga, kihi paksusega 50 mm ja kaetud tsingitud terasplekiga. Maapealse kaugkütte-

võrgu üldine seisukord on hea. Maapealse soojusvõrgu soojuskaod on oluliselt suuremad kui 

eelisoleeritud torustikes. Selleks, et maapealase torustiku soojuskaod oleksid samasugused 

torustiku võrdse läbimõõdu korral eelisoleeritud torustiku soojuskadudega, on vajalik maa-

pealne torustik isoleerida vähemalt 100–120 mm paksuse isolatsioonikihiga. Maapealse 

torustiku isolatsiooni parendamisega saadav soojuse sääst ei pruugi antud juhul olla piisav 

katmaks investeerimiskulud mõistliku tasuvusaja jooksul. Hinnanguline tasuvusaeg on 20 

aastat. Ka maapealse torustiku puhul on lähtudes olemasolevast tarbimiskoormusest soojus-

võrgu torude läbimõõdud osaliselt üle dimensioneeritud, nt haru 3 kambrite K1, K10 ja K11 

vahelised lõigud torude läbimõõtudega DN200 ja DN150. Nimetatud soojusvõrgu lõikude 

torude asendamisel väiksema läbimõõduga torudega, nt läbimõõduga DN100 ja paigaldades 

isolatsioonikihi paksusega 100 mm jääb määravaks ikkagi isolatsiooni parendamisega saavutav 

soojuse sääst, mis moodustab 85–90% kogu säästust. Sellise soojusvõrgu rekonstrueerimisega 

antud juhul olulist tasuvusaja vähenemist ei saavutata, võrreldes ainult isolatsiooni 

parendamise variandiga.  

 

Eelisoleeritud torudest soojusvõrk on paigaldatud ainult Võru teest (kamber K12) kuni kooli-

hooneni. Maa-alune eelisoleeritud torustik on valmistatud II isolatsiooniklassiga terastorudest. 

Eelisoleeritud torudest soojusvõrgu osa üldine seisukord on hea.  

 

Hindamaks soojusvõrgu soojustehnilist olukorda on käitaja tellinud soojusvõrgu termograafi-

lise ülevaatuse. Termograafilise ülevaatuse teostas Termopilt OÜ 2014 aasta veebruaris. 

Aruande2 kohaselt on ülevaatuse tulemused järgmised: 

 Valdavalt on soojustorustiku asukoha kõrval ja soojustorustiku peal maapinna tempera-

tuuride vahe kuni kolm kraadi; 

 Jagamissõlmede (kaevude) luugid on soojemad soojustorustiku peal olevatest aladest; 

 Maapealsete torustike kanduritel on oluliselt soojemad kinnituskohad. 

                                                 
2 Termograafiline ülevaatus. Soojatrassid Parksepa alevikus. Termopilt OÜ, 2014. 
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Maapinna temperatuuride vahe kuni kolm kraadi soojustorustiku asukoha kõrval ja soojus-

torustiku peal viitab sellele, et torude isolatsioon ei ole märgunud ja ei esine ilma isolatsioonita 

võrgulõike. Samas võib isolatsioon olla vajunud, mis suurendab soojuskadusid. Tüüpseteks 

soojuskadude kohaks maa-aluse soojusvõrgu puhul on kambrite kaaned (isoleerimata torud 

kambrites) ja maapealse soojusvõrgu puhul kandurite ja torustiku kinnituskohad. Soojusvõrgu 

termograafilise ülevaatuse käigus olulisi ja ulatuslikke soojalekkeid ei tuvastatud. 

 

Parksepa aleviku kaugküttepiirkond koosneb kahest eraldiseisvast osast kogupindalaga umbes 

0,4 km². Põhiline osa kaugküttevõrgust paikneb aleviku tiheasustusega alal. Kaugküttevõrgu 

keskmine tegelik soojuse tarbimise erikoormus (aastane tarbimine suhe võrgu pikkusesse) on 

1,5 MWh/m, mida võib lugeda veel rahuldavaks näitajaks. Soojusvõrgu harude kaupa on 

tarbimistihedus erinev. Harude 1 (aleviku elamud) ja 2 (tööstushooned) puhul jääb tarbimis-

tihedus vahemikku 2–2,1 MWh/m ja haru 3 (koolihoone haru) puhul aga vahemikku 0,9–

1 MWh/m. Haru 3 madal energiatihedus ei saa olla ainsaks kriteeriumiks, mille põhjal 

otsustada haru 3 tarbijate kaugküttevõrgust väljalülitamise kohta. Arvestada tuleks lokaalkütte 

lahenduste baasil saadava soojuse maksumust (kas on võimalik saada kaugküttesoojusest 

väiksem maksumus) ja muid tingimusi kaugkütteettevõtte ja omavalitsuse seisukohtadest 

lähtudes. Haru 3 tarbijate soojuse tarbimise osatähtsus kogu soojuse tarbimises on 28–30%. 

Näiteks koolihoone kaugküttevõrgust lahti ühendamisel ei suurene oluliselt kogu soojusvõrgu 

energiatihedus (uus väärtus 1,8 MWh/m). Soojusvõrgu keskmine suhteline soojuskadu on 

olemasolevas olukorras 19%. 

 

Parksepa aleviku soojusvõrk on suures osas renoveerimata, kasutuses on veel 2,2 km maa-alust 

ja maapealset torustikku, millise asendamine ja renoveerimine maksaks ca 0,4–0,5 miljoni 

euro. Saadav maksimaalne soojuse sääst (säästu potentsiaal) oleks ca 410 MWh ehk 10–

11 tuh.€ aastas. See teeb tasuvusajaks umbes 40 aastat, mis ei õigusta kiiret investeerimist.  

 

Arvestades võrgu investeeringute väga pikka tasuvusaega, hinnatakse iga konkreetse 

investeeringuotsuse juures täiendavalt kaasnevat suhtelist hinnatõusu tarbijatele võrreldes kao 

vähenemisest tuleneva hinnaeelisega ning investeeringute teostamisel kaasatakse võimalikult 

suures mahus investeeringutoetusi. Esmajärjekorras on soovitav rekonstrueerida halvas olu-

korras oleva isolatsiooniga maa-alused soojustorustiku lõigud ja kaaluda üle dimensioneeritud 

torudega maapealse soojustorustiku rekonstrueerimist. Kümne aasta perspektiivis võib võtta 

eesmärgiks kadude vähendamine tasemeni 450 MWh/a, mis tarbimise mahu säilimisel annab 

suhteliseks kaoks 13%. Sellisel juhul oleks suurem osa kaugküttevõrgust rekonstrueeritud. 

Kaugküttevõrgu lõikude rekonstrueerimisel, asendamisel on vajalik teha ka võrgu hüdrauliline 

arvutus ja vastavalt sellele valida uute torustike optimaalsed läbimõõdud. 

 

 

2.2.  Parksepa aleviku soojuse tarbijad 

2.2.1. Soojuse tarbijad 

Parksepa alevikus on kaugküttevõrguga ühendatud 22 hoonet. Nende hulgas on nii elamuid, 

tööstushooneid, vallale kuuluvaid hooneid (kool, lasteaed, sotsiaalmaja) kui ka muid hooneid 

(kauplus-söökla). Enamik kaugküttevõrguga ühendatud hoonetest on Ehitisregistri andmetel 

ehitatud ajavahemikul 1951–1992. Detailsemad andmed hoonete kasutuse, mahu, suletud neto-

pinna, eluruumide pinna, energiamärgise ja soojuse eritarbimise kohta on leitavad lisast 7. 
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Andmed kaugküttevõrku ühendatud hoonete arvutuslike soojuskoormuste kohta polnud kätte-

saadavad. Tegelikku maksimaalset koormust on võimalik hinnata nt aastase tarbimisandmete 

ja selle aasta kraadpäevade alusel. Sellisel viisil saadud maksimaalne summaarne tarbimis-

koormus on hinnanguliselt 1 866 kW. 

 

Parksepa aleviku kaugküttevõrguga ühendatud soojustarbijate keskmine normaalaastale 

taandatud kütteperioodi soojuse tarbimine kütteperioodidel 2012/2013 kuni 2014/2015 oli 

3 465 MWh. Kõige suurema osa moodustab sellest elamute soojuse tarbimine – 2 006 MWh 

(58%), järgnevad valla hooned (828 MWh, 24%) ja tööstus (594 MWh, 17%) (vt joonis 2.4).  

 

 
Joonis 2.4. Parksepa aleviku kaugküttevõrguga ühendatud soojustarbijate jaotus (%) ning 

keskmine normaalaastale taandatud kütteperioodi soojustarbimine (MWh)  

 

Elamute keskmine normaalaastale taandatud soojuse eritarbimine on vahemikus 9,4–

306,0 kWh/m2 eluruumide pinna kohta. Kui jätta siit välja Tehnika 7 individuaalelamu, mille 

eritarbimine on teistest elamutest tunduvalt väiksem, siis on elamute keskmine soojuse eri-

tarbimine eluruumide pinna kohta 155,7 kWh/m2 ning suletud netopinna kohta 105,9 kWh/m2. 

Vallale kuuluvate hoonete normaalaastale taandatud keskmine eritarbimine suletud netopinna 

kohta on 138,9 kWh/m2. Detailsemad andmed Parksepa aleviku soojustarbijate soojuse 

tarbimise ja eritarbimise kohta on esitatud lisas 7. Valla hoonete soojustarbimised aastatel 

2012–2014 on esitatud lisas 10. 

 

Soojuse säästu on saavutatud hoonete osalise soojustamise, akende vahetamisega ja ratsio-

naalsete tarbimisharjumistega, kuid enamik kaugküttevõrku ühendatud hooneid on soojusta-

mata. Hoonete soojustamisega on võimalik saavutada olulist energiasäästu ning selleks on 

võimalik elamuühistul taotleda Kredexilt kuni 40% toetust. Riik toetab Kredexi kaudu korter-

elamute renoveerimist ja energiasäästu perioodil 2014–2020 struktuuritoetuste vahenditest läbi 

meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ mahus üle 100 miljoni euro.  

 

Võru valla 2014–2020 arengukavas on arvestatud elamute ja vallale kuuluvate hoonete 

soojustamise ja energiatõhusaks renoveerimisega. Praegu on enamik hooneid veel soojusta-

mata ja ei oma energiamärgist. Kaugküttevõrku ühendatud 22 hoonest vaid 1 tarbijal on 

energiamärgis – D klass. Tegemist on 3-korruselise ja 24 korteriga elamuga. Elamu soojuse 

eritarbimine on 93,2 kWh/m2 suletud netopinna kohta ning 129,9 kWh/m2 eluruumide pinna 

kohta. Detailsemad andmed Parksepa aleviku soojustarbijate kohta on esitatud lisas 7. 
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2.3.  Soojuse tarbimine ja tootmine 

2.3.1. Soojuse tarbimine 

Parksepa aleviku kaugküttevõrguga ühendatud soojustarbijate keskmine soojuse tarbimine 

kütteperioodidel 2012/2013, 2013/2014 ning 2014/2015 oli 3 175 MWh. Kütteperioodide 

2012/2013 – 2014/2015 tegelik soojuse tarbimine soojus tarbijate lõikes on esitatud tabelis 2.2.  

 

Tabel 2.2. Kaugkütte soojuse tegelik tarbimine Parksepa alevikus 2012/2013, 2013/2014 ja 

2014/2015 kütteperioodidel.  

Aadress Hoone kasutus 
Tegelik soojuse tarbimine, MWh Keskmine soojuse 

tarbimine, MWh 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Estelaxe OÜ ladu 71,25 57,63 55,85 61,58 

Estelaxe OÜ töökoda 148,34 132,05 122,89 134,43 

Kanariku 7 sotsiaalmaja 146,12 113,27 134,51 131,30 

Karja 2 elamu 239,15 195,34 199,75 211,41 

Karja 6 elamu 215,62 193,44 208,43 205,83 

Tehnika 2 keevitustšehh 65,21 38,05 57,93 53,73 

Tehnika 2 plasmatšehh 65,44 60,16 61,65 62,42 

Tehnika 2 plekitšehh 212,85 188,85 154,70 185,47 

Tehnika 2 uksetšehh 50,44 45,64 45,64 47,24 

Männi 10 elamu 178,65 173,71 207,23 186,53 

Männi 12 elamu 124,41 109,10 105,14 112,88 

Männi 2 elamu 145,06 122,66 130,19 132,64 

Männi 4 elamu 156,36 133,06 140,58 143,33 

Männi 6 elamu 186,49 148,46 173,36 169,44 

Männi 8 elamu 200,21 167,49 178,17 181,96 

Kesk 7 kauplus-söökla  39,65 26,51 37,07 34,41 

Võru tee 4 koolihoone 501,43 442,16 456,15 466,58 

Tehnika 11 elamu 262,48 203,77 186,40 217,55 

Kesk 9 lasteaed 165,96 152,47 161,91 160,11 

Tehnika 7 eramu 1,43 0,84 3,32 1,86 

Tehnika 9 elamu 157,89 125,06 128,20 137,05 

Tehnika 3 elamu 148,39 128,55 136,12 137,69 

Kokku: 3 482,8 2 958,3 3 085,2 3 175,4 

 

Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel olnud erinev. 2012. a oli keskmisest jahedam (eriti 

veebruar ja detsember) ning 2013., 2014. a ja 2015. a talv olid keskmisest soojemad. Selleks, 

et analüüsida soojuse tarbimist erinevate kütteperioodide lõikes, on soojustarbimised üle viidud 

normaalaasta kliimatingimustele. Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel kasutame 

TTÜ teadlaste ja Kredexi poolt soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Normaalaastana 

arvestame 30 aasta (1975–2004) keskmist kraadpäevade arvu. Kolme viimase kütteperioodi 

tegelikud ja normaalaasta kliimatingimustele taandatud soojuse tarbimised on esitatud tabelis 
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2.3 ja joonisel 2.5. Tabelis 2.4 on esitatud normaalaastale taandatud soojuse tarbimine tarbijate 

lõikes. 

 

Tabel 2.3. Kraadpäevade arv ja normaalaastale taandatud kaugkütte soojuse tarbimine 

Parksepa alevikus 2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015 kütteperioodidel  

Kütteperiood Kraadpäevad 
Soojuse tarbimine, MWh 

Tegelik Normaalaasta 

2012/2013 4 256 3 482,8 3 471,4 

2013/2014 3 648 2 958,3 3 440,0 

2014/2015 3 757 3 085,2 3 483,5 

Keskmine 4 242 3 175,4 3 464,9 

 

 
Joonis 2.5. Parksepa aleviku tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse 

tarbimine kütteperioodidel 2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015  

 

Tabelist 2.3 näeme, et Parksepa aleviku kaugküttepiirkonna kolme viimase kütteperioodi 

keskmine tegelik soojuse tarbimine ning tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele 

oli vastavalt 3175 MWh ja oli 3465 MWh. Kolmel viimasel kütteperioodil on soojuse tarbimine 

olnud erinev. Kütteperioodil 2012/2013 kui kõige külmemal kütteperioodil on olnud soojuse 

tarbimine suurim. Kütteperioodid 2013/2014 ja 2014/2015 on olnud tunduvalt soojemad ja ka 

soojuse tarbimine olnud umbes 13% väiksem. Normaalaastale taandatud soojuse tarbimised ei 

ole olnud oluliselt erinevad. 

 

Tabel 2.4. Normaalaastale taandatud kaugkütte soojuse tarbimine Parksepa alevikus tarbijate 

lõikes kütteperioodidel 2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015.  

Aadress Hoone kasutus 

Normaalaastale taandatud soojuse 

tarbimine kütteperioodil, MWh 

Keskmine 

normaalaastale 

taandatud soojuse 

tarbimine, MWh 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Estelaxe OÜ ladu 71,02 67,01 63,06 67,03 

Estelaxe OÜ töökoda 147,85 153,55 138,75 146,72 

Kanariku 7 sotsiaalmaja 145,64 131,71 151,87 143,08 

Karja 2 elamu 238,36 227,15 225,54 230,35 
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Aadress Hoone kasutus 

Normaalaastale taandatud soojuse 

tarbimine kütteperioodil, MWh 

Keskmine 

normaalaastale 

taandatud soojuse 

tarbimine, MWh 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Karja 6 elamu 214,91 224,94 235,34 225,06 

Tehnika 2 keevitustšehh 65,00 44,25 65,41 58,22 

Tehnika 2 plasmatšehh 65,22 69,96 69,61 68,26 

Tehnika 2 plekitšehh 212,15 219,60 174,67 202,14 

Tehnika 2 uksetšehh 50,27 53,07 51,53 51,63 

Männi 10 elamu 178,06 202,00 233,98 204,68 

Männi 12 elamu 124,00 126,86 118,71 123,19 

Männi 2 elamu 144,58 142,63 147,00 144,74 

Männi 4 elamu 155,85 154,73 158,73 156,43 

Männi 6 elamu 185,88 172,63 195,74 184,75 

Männi 8 elamu 199,55 194,76 201,17 198,49 

Kesk 7 kauplus-söökla  39,52 30,83 41,86 37,40 

Võru tee 4 koolihoone 499,78 514,16 515,04 509,66 

Tehnika 11 elamu 261,62 236,95 210,46 236,34 

Kesk 9 lasteaed 165,41 177,30 182,81 175,17 

Tehnika 7 elamu 1,43 0,98 3,75 2,05 

Tehnika 9 elamu 157,37 145,42 144,75 149,18 

Tehnika 3 elamu 147,90 149,48 153,69 150,36 

Kokku: 3 471,4 3 440,0 3 483,5 3 464,9 

 

 

2.3.1.1. Hoonete soojakasutuse vähendamine  

Energiapoliitiliste dokumentidega (Energiatõhususe direktiiv (2012/27/EL3), Hoone energia-

tõhususe miinimumnõuded4) on sätestatud kohustused hoonete energiatarbimise 

vähendamiseks. Kaugküttesüstemis olevate hoonete soojuse tarbimise vähenemine avaldab 

mõju kaugküttesüsteemi toimimisele. Kaugkütte müügimahu vähenemine samade kulude 

juures muudab aga kaugkütte hinda kallimaks, millega tuleb arvestada kaugkütteteenuse 

pakkujatel oma tegevuste planeerimisel.  

 

Hoone energiatõhususe ja energia säästu seisukohast on väga oluline nende soojustamine ja 

renoveerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Vastavalt 

hoone energiatõhususe miinimumnõuetele ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete 

energiatõhususarv ületada 160 kWh/(m2a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususarv olla 

kõrgem kui 210 kWh/(m2a).  

 

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

korterelamute energiatõhususarv ei tohi ületada 150 kWh/(m2a) ning renoveeritavate hoonete 

                                                 
3http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/b/b4/EL_energiat%C3%B5hususe_direktiiv_2012.pdf 
4
https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015  

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/b/b4/EL_energiat%C3%B5hususe_direktiiv_2012.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015
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energiatõhususarv olla kõrgem kui 180 kWh/(m2a). 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.  

 

Hoone 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.  

 

Energiasäästu lahendusi hoonete renoveerimisel saab üldiselt jagada hoonete piirete soojus-

kadude vähendamise lahendusteks ja tehnosüsteemide (küte, ventilatsioon) efektiivsuse 

parendamise lahendusteks. Hoone piirete soojustamine vähendab hoone soojuskadusid, mis 

kajastub hoone väiksemas soojuse tarbimises. Peale soojuse tarbimise vähenemise kuid olulisi 

mõjusid kaugküttesüsteemile ei ole.  

 

Hoone tehnosüsteemide, eriti ventilatsiooni rekonstrueerimisel on võimalikud peale soojus-

vahetitega ventilatsiooni heitsoojuse tagastuse lahenduste ka tehnilised lahendused, kus soojus-

tagastuse protsessis kasutatakse lisa energiaallikat (põhiliselt elekter soojuspumpade 

kasutamisel ventilatsiooni soojuse tagastamise protsessis). Lisa energiaallika kasutamisel 

väheneb kaugküttevõrgus oleva hoone soojuse tarbimine täiendavalt. Kaugkütte seisukohalt on 

oluline, et hoonete ventilatsiooni rekonstrueerimise valiku lahendused oleksid minimaalse 

teiste energiaallikate kasutamisega ja selle kaudu väiksema negatiivse mõjuga kaugküttevõrgu 

toimimisele (kaugküttevõrku tagastuva küttevee temperatuuri tõus, täiendav soojuse vajaduse 

vähenemine).  

 

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. Kaugküttepiirkonnas 

lisaks kaugküttele alternatiivse soojusallika (soojuspumba) kasutamine on paralleeltarbimine5, 

kus 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 kaugkütte-

hinna näol. Paralleeltarbimise tulemusena väheneb kaugküttevõrgust tarbitud soojuskogus ning 

müügimahu 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 

ja saada hoonele kõrgem kaalutud energiaerikasutuse klass. 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. 

                                                 
5
https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf
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Paralleelkütte vältimiseks või mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on soovitav 

hoonete renoveerimisel tarbijate investeeringute suunamine projekteerimistingimuste ja ehitus-

lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt koostöös kaugkütte ettevõtetega.  

 

Parksepa kaugküttepiirkonna olemasolevate hoonete energia tarbimise üldise vähenemise 

prognoos on esitatud punktis 2.3.3. 

 

 

2.3.2. Soojuse tootmine 

2.3.2.1. Parksepa katlamaja soojustoodangud 

Katlamajas toodetud ja kaugküttevõrku suunatud soojuse kogus koosneb tarbijate poolt 

tarbitud soojuse kogusest ja jaotuskadudest (soojuskadudest kaugküttevõrgus). Parksepa katla-

maja soojustoodangu osas on meil kasutada kolme viimase kütteperioodi (2012/2014, 

2013/2014 ja 2014/2015) igakuised soojustoodangud (vt tabel 2.5).  

 

Tabel 2.5. Parksepa katlamaja soojustoodangud, MWh  

Kuu 
Kütteperioodid 

Keskmine 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Juuli     

August     

September  42,9 55,2 49,1 

Oktoober 301,9 360,2 414,7 358,9 

November 516,2 432,3 527,8 492,1 

Detsember 824,3 596,8 636,9 686,0 

Jaanuar 849,3 823,7 642,3 771,8 

Veebruar 631,7 572 639,7 614,5 

Märts 796,5 488 470,1 584,9 

Aprill 406 316,3 386,9 369,7 

Mai   77,5 77,5 

Juuni     

Kokku 4 325,9 3 632,2 3 851,1 3 936,4 

 

Katlamaja toodangute andmete alusel on koostatud soojuse tegeliku tootmise tulpdiagramm 

vaadeldavate kütteperioodide kohta (joonis 2.6). Sama kuu tegelik soojuse tootmine võib eri 

aastatel oluliselt erineda. Nii oli 2013. aasta märtsis keskmine välisõhu temperatuur –7,30C ja 

katlamaja soojuse toodang 797 MWh ning aastate 2014 ja 2015 märtsis oli keskmine välisõhu 

temperatuur 30C ja katlamaja soojuse toodang keskmiselt 480 MWh.  
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Joonis 2.6. Parksepa katlamaja soojuse tootmine  

 

Soojuse toodangu/väljastuse analüüsiks on reaalsed aastased soojustarbimised üle viidud 

normaalaasta kliimatingimustele. Kolme viimase kütteperioodi tegelikud ja normaalaasta 

kliimatingimustele üle viidud soojuse toodangud on esitatud tabelis 2.6 ja tulpdiagrammil 

(joonis 2.7). 

 

Tabel 2.6. Parksepa katlamaja soojustoodangud normaalaastal 

Kütteperiood Kraadpäevad 
Soojustoodang, MWh 

Tegelik Normaalaasta 

2012/2013 4 256 4 325,9 4 311,7 

2013/2014 3 648 3 632,2 4 224,1 

2014/2015 3 757 3 851,1 4 347,8 

Keskmine 4 242 3 936,4 4 294,5 

 

Kolme viimase kütteperioodi katlamaja soojuse kogutoodang on olnud erinev. Kütteperioodil 

2012/2013 kui kõige külmemal kütteperioodil on olnud soojuse toodang suurim. Kütte-

perioodid 2013/2014 ja 2014/2015 on olnud tunduvalt soojemad ja ka soojuse toodangud olnud 

kuni 1,2 korda väiksemad. Tegelik keskmine toodang on olnud 3 936 MWh. Normaalaastale 

taandatud soojuse toodangud ei ole olnud oluliselt erinevad, keskmiselt 4 295 MWh. 
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Joonis 2.7. Parksepa katlamaja tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse 

tootmine  

 

 

Joonis 2.8. Parksepa katlamaja soojuskoormuse sõltuvus välisõhu temperatuurist  

 

Kaugkütte katlamaja võimsus ja soojuse toodang sõltuvad välisõhu temperatuurist. Meil on 

teada kütteperioodi 2014/2015 teada katlamaja tunnikeskmised võimsused ja vastavad välis-

õhutemperatuurid. Nende andmete põhjal on esitatud võimsuse sõltuvus välisõhu tempera-

tuurist joonisel 2.8. Näeme, et nimetatud sõltuvus on ligilähedaselt lineaarne võrdeline. Võttes 

arvesse võrdelist sõltuvust kahe nimetatud suuruse vahel, on võimalik leida lineaarse inter-

polatsiooni teel katlamaja maksimaalne võimsus nn arvestuslikul välisõhu temperatuuril. 

Antud juhul on nt välisõhu temperatuuril –230C katlamaja maksimaalne võimsus 1,8 MW, 

mida võibki lugeda katlamaja vajalikuks maksimaalseks tootmisvõimsuseks.  

 

Joonisel 2.9 on toodud koondandmed soojuse tootmise, tarbimise ja soojuskadude kohta 

kolmel viimasel kütteperioodil. Kütteperioodi keskmine suhteline soojuskadu on 19%. Soojus-

kadu Parksepa soojusvõrgus oleneb välisõhu temperatuurist, kuna soojusvõrgus on oluline osa-

tähtsus maapealsetel soojustorustikel.  
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Joonis 2.9. Soojuse tootmine, tarbimine ja kadu Parksepa kaugküttevõrgus  

 

 
Joonis 2.10. Parksepa katlamaja keskmised soojustoodangud ja kaod soojusvõrgus  

 

Tulpdiagrammilt (joonis 2.10) nähtub, et soojuskaod energiaühikutes jäävad vahemikku 65–

135 MWh ja on maksimaalsed külmematel kuudel ja väiksemad soojematel kuudel. Suhteline 

soojuskadu jääb kütteperioodil keskmiselt vahemikku 17,7–21%. Kuude kaupa suhtelised 

soojuskaod oluliselt ei erine. Maapealse soojustorustiku olulise osatähtsuse tõttu tuleb 

Parksepa soojusvõrgu puhul on vajalik tähelepanu pöörata maapealse soojustorustiku kadude 

vähendamisele, et need oleks vähem sõltuvad välisõhu temperatuurist. 

 

 

2.3.2.2. Parksepa katlamajas kasutatavad kütused 

Parksepa katlamajas kasutatakse soojuse tootmiseks põhikütusena hakkpuitu ja reservkatlas 

vähesel määral ka põlevkiviõli. Kütuste tarbimise andmed Parksepa katlamajas nii naturaal-

ühikutes kui ka energiaühikutes on esitatud tabelis 2.7. 
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Tabel 2.7. Kütuste tarbimine Parksepa katlamajas  

Kasutatud kütus 
Kütteperioodil tarbitud kütuste kogused 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Hakkpuit, m3(p) 7 512 4 486 6 222 

Põlevkiviõli, t 0,32 2,42 0 

Kokku kütus, MWh 5 409,0 4 488,0 4 479,8 

 

 

Joonis 2.11. Parksepa kaugküttevõrgu energiabilanss  

 

Teades katlamajas tarbitud kütuste kogust energiaühikutes ja tarbitud soojuse kogust on 

võimalik hinnata kogu kaugkütteahela efektiivsust, mida iseloomustab joonisel 2.11 esitatud 

tulpdiagramm. Soojuse müügi/tarbimise osatähtsust tarbitud kütuste energiasisalduses 

iseloomustab kaugkütteahela kasutegur, mis vaadeldud kütteperioodidel on olnud tõusva 

trendiga, alates 64%-st kuni 69%-ni kütteperioodil 2014/2015. Parksepa kaugküttesüsteemi 

rekonstrueerimisel tuleks seada eesmärgiks kaugkütteahela kasuteguri tõstmine vähemalt 

tasemeni 72–73%. 

 

 

2.3.2.3. Koormusgraafikud 

Parksepa aleviku kaugküttepiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koosta-

miseks on meil kasutada 2014/2015 aasta kütteperioodi ööpäevased soojuse tootmise andmed. 

Kütteperioodi alguseks loeme tinglikult 1. juulit. Nende alusel saame arvutada katlamaja 

ööpäevase keskmise soojuskoormuse megavattides ja koostada soojuskoormuse ajalise 

muutumise graafiku (joonis 2.12).Samale soojuskoormuse graafikule on lisatud ka tegelikud 

välisõhu ööpäeva keskmised temperatuurid, et paremini näitlikustada soojuskoormuse 

sõltuvust ilmast. Graafikult nähtub, et soojuse tootmine ja tarbimine on otseses sõltuvuses 

välisõhu temperatuurist Suveperioodil ei ole katlamaja töötanud. 
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Joonis 2.12. Parksepa aleviku katlamaja 2014/2015 kütteperioodi soojuskoormused  

 

Iseloomustamaks 2014/2015 aasta kütteperioodi soojuskoormuste kestvusi joonistame välja 

katlamaja koormuste alanemise suunas reastatud koormusgraafiku koos välisõhu temperatuuri 

graafikuga (joonis 2.13). Graafikult nähtub paremini, kui pikal perioodil on tarvis erinevaid 

soojuskoormusi. Näiteks 0-kraadise välisõhu temperatuuri korral on keskmine soojuskoormus 

0,8–0,82 MW ja sellest suuremate soojuskoormuste ajaline kestvus aastas on 60–65 päeva. 

Kütteperioodi 2014/2015 maksimaalne soojuskoormus on olnud 1,3 MW.  

 

 

Joonis 2.13. Parksepa katlamaja 2014/2015 kütteperioodi soojuskoormuse graafik  

 

2014/2015 aasta kütteperiood oli suhteliselt soe. Võrumaa 30 aasta keskmine kraadpäevade arv 

on 4 242, kuid 2014/2015 aasta kütteperioodil oli kraadpäevade arv 3 757. Klimaatiliste 

tingimustega on vajalik arvestada katlamaja rekonstrueerimisel katelde võimsuste valikul ja 

soojuse toodangu planeerimisel. Parksepa katlamaja normaalaasta klimaatilistele tingimustele 

vastab joonisel 2.14 esitatud soojuskoormuse graafik, mis on koostatud eeldusel, et soojuse 
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toodang (väljastamine kaugküttevõrku) normaalaastal on 4 295 MWh. Sellisel juhul on katla-

maja maksimaalne soojuskoormus 1,8 MW, mis on võetud aluseks perspektiivsete soojus-

varustuse variantide analüüsimisel. 

 

 

Joonis 2.14. Parksepa katlamaja soojuskoormuse graafik  

 

 

2.3.3. Perspektiivne soojuse tarbimine ja soojuse toodang 

Tulevaste perioodide soojuskoormuste planeerimisel peame arvestama järgnevate asjaoludega: 

 Soojuse tootmine ja tarbimine normaalaasta kliimatingimustel Parksepa alevikus; 

 Soojuse tarbimise vähenemine seoses korterelamutes rakendatud renoveerimis ja 

energiasäästumeetmetega ning elanike arvu kahanemisega; 

 Potentsiaalsed uued soojustarbijad. 

 

Parksepa alevikus ei ole ette näha olulist uute soojustarbijate liitumist kaugküttevõrguga. 

Ainsaks võimalikuks liitujaks on ridaelamu aadressil Kesk tn 6, mis on varasemalt olnud 

ühendatud kaugküttesüsteemiga. Ehitisregistri andmetel on Kesk tn 6 asuva ridaelamu suletud 

netopind ja eluruumide pind 1 082,2 m2. Eeldades, et ridaelamu soojuse eritarbimine on 120 

kWh/m2, siis suureneb aastane soojuse tarbimine pärast Kesk tn 6 liitumist ca 130 MWh võrra.  

 

Arendatavas Parksepa tööstusalas ei ole potentsiaalseid kaugküttevõrguga liitujaid ning see-

tõttu ei prognoosita olulist tarbimise kasvu. Peale kaugkütte on kasutusel ka hoonete 

soojusvarustuse lokaalsed lahendused. Energiasäästumeetmete rakendamisel võib soojuse 

tarbimine tööstuspiirkonnas hoopis veidi väheneda.  

 

Valla haldusalasse kuuluvates hoonetes (sotsiaalmaja, kool, lasteaed) prognoositakse 

mõningast soojuse tarbimise vähenemist tulenevalt renoveerimismeetmete rakendamisest. 

Võru valla arengukavas on seatud üheks eesmärgiks jätkata vallale kuuluvates hoonetes sooja-

pidavuse parandamiseks vajalike töödega. Sellest lähtuvalt on aastaseks soojustarbimise 

vähenemiseks arvestatud 0,5% alates aastast 2017.  
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Kuna suurima osa soojuse tarbimisest moodustavad korterelamud, siis on seoses korterelamute 

renoveerimismeetmete rakendamisega tulevikus ette näha tarbimise vähenemist. Arvutuste 

aluseks prognoosime elamute soojustarbimise vähenemist igal aastal 2%.  

 

Prognoositav soojustarbimise vähenemine on esitatud joonisel 2.15. See on aluseks võetud ka 

majandusanalüüsil. Arvutuste kohaselt väheneb perioodil 2015–2025 kõige enam elamute 

soojuse tarbimine (ca 11%). Ligikaudu 4% väheneb valla hoonete ja ca 3% tööstushoonete 

tarbimine. Prognoosarvutuste kohaselt on oodata soojustarbimise vähenemist Parksepa 

alevikus ca 8% perioodil 2015–2025. Prognoositav soojuse tarbimine 2025. a on 2 937 MWh. 

Võttes arvesse soojusvõrgu renoveerimisega soojuskadude eesmärgilist vähendamist tasemeni 

450 MWh/a on prognoositav soojuse toodang Parksepa katlamajas 2025. aastal 3 387 MWh. 

 

 
Joonis 2.15. Soojustarbimise prognoos Parksepa alevikus aastateks 2015–2025  

 

 

2.4. Parksepa aleviku kaugkütte soojuse hind ja tarbijate maksevõime 

2.4.1. Kütuste ja soojuse hind 

Kütuste hinnad Eesti tarbijatele on väga muutlikud. Kogu kütuste hinna kulgu mõjutab oluliselt 

toornafta hinna muutumine maailmaturul. Sellest omakorda sõltub teiste kütuste ja ka soojuse 

hind. Joonisel 2.16 on esitatud hakkpuidu, puidugraanuli ja põlevkiviõli hindade muutumine 

Eestis aastatel 2008–2015 tuginedes Eesti Statistikaameti andmetele. 

 

Hakkpuidu hind on Eestis viimastel aastatel olnud suhteliselt stabiilne, varieerudes 10–11 €/m3 

juures. Ka puidugraanulite hind on püsinud ühtlasel tasemel 150–160 €/t juures. Teadaolevalt 

on puidugraanulite hind tarbijate juures veidi kõrgem – 170–185 €/t. 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 hinna-

tase olulisel määral ka nende kütuste tarbimisest, ekspordivõimalustest ja sihtriikides 

pakutavast hinnast. Puitkütuste hinda on viimasel ajal enim mõjutanud Narva elektrijaamades 
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puitkütuse masspõletamine, mille korral kerkis puitkütuse hind märkimisväärselt ning peale 

antud tegevuse lõppemist on puitkütuse hind uuesti langenud6. 

 

 
Joonis 2.16. Hakkpuidu, puidugraanulite ja põlevkiviõli maksumus ilma käibemaksuta aastatel 

2008–20157 

 

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

vabalt kaubeldavate energiakandjate hinnad on otseselt või kaudselt seotud nafta hinnaga 

maailmaturul. Viimastel aastatel on nafta hinnas esinenud suuri kõikumisi. Aastal 2015 on 

olnud nafta hind suures languses ning saavutanud üsna madala taseme, mistõttu on ka põlev-

kiviõli hind olnud languses (vt joonis 2.16). Praeguseks on põlevkiviõli hind langenud oluliselt 

ning läheneb jõudsalt hakkpuidule, mis omakorda mõjutab oluliselt katlamajade üleviimist õli-

küttelt hakkpuidule. 

 

Katlamaja soojuse hinnast moodustab 40–70% kütuse maksumus sõltuvalt kasutatavast 

kütusest. Seega sõltub väljastatava soojuse hind otseselt kütuse hinnast. Konkurentsiameti 

poolt on kaugküttepiirkondadele kinnitatud piirhind, millisest kõrgema hinnaga ei tohi soojus-

võrk tarbijatele soojust müüa. Kui kütuse hind langeb, on soojuse müüja kohustatud arvutama 

soojuse hinna korrektsiooni vastavalt tegelikule kütuse hinnale. Kütuse hinna tõusmisel või 

teiste kulude põhjendatud suurenemisel on soojuse tootjal õigus taotleda Konkurentsiametilt 

kõrgema soojuse müügihinna kehtestamist.  

 

Konkurentsiamet on kinnitanud Parksepa võrgupiirkonnas soojuse piirhinnaks 53,99€ (ilma 

käibemaksuta). Kooskõlastamise otsus on tehtud 07.07.2011. a.8 Parksepa katlamajas 

kasutatakse põhikütusena hakkpuitu ning reservkütusena põlevkiviõli, seega ei ole olulist 

hinnamuutust lähiajal oodata. Soojuse hinda võib muuta soojusvõrgu renoveerimine, mis on 

                                                 
6
http://www.eramets.ee/wp-

content/uploads/2013/01/puitkutused_ja_puitkutusteks_sobilik_toore_kokkuvote.pdf  
7 Ümber arvutatud ühikule €/MWh Statistikaameti andmetel põhjal 
8 http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18308  
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vajalik ette võtta lähiaastatel. Parksepa aleviku soojusvõrk on suures osas renoveerimata, 

kasutuses on veel 2,2 km maa-alust ja -pealset torustikku, selle asendamine ja renoveerimine 

maksaks ca 0,4–0,5 miljonit eurot. 

 

Arvestades maailmaturu nafta hinna arenguid on kõigi fossiilsete kütuste hinnad praegu madal-

seisus võrreldes paari aasta taguse ajaga. Vastavalt sellele on korrigeeritud ka soojuse hindasid. 

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 käituvad siis ka teiste kütuste hinnad Eestis. Kui 

käesoleval ja ka järgmisel aastal võivad kütuste hinnad langeda, siis seejärel hakkavad need 

taas tõusma. Järelikult võib soojuse hind lähiajal pisut langeda või püsida samal tasemel, kuid 

pikemas perspektiivis hakkab taas kerkima. See sunnib soojuse tootjaid juba praegu mõtlema 

sellele, kuidas hoida soojuse hinda konkurentsivõimelisena.  

 

 

2.4.2. Tarbijate maksevõime 

Aastal 2013 oli Eesti kaalutud keskmine kaugkütte soojuse müügihind ilma käibemaksuta 

66,35 €/MWh. Parksepa kaugkütte-piirkonnas on see alates piirhinna kooskõlastamisest 

2011. aastal 53,99 €/MWh ehk ca 19% madalam. Kuigi Parksepa kaugkütte soojuse hind on 

suhteliselt madal võrreldes Eesti keskmisega, leidub kaugkütte piirkonnas mitmeid hooneid, 

mis ei ole liitunud kaugküttevõrguga ning kasutavad lokaalkütet. Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi poolt aastatel 2012–2013 läbi viidud analüüsile tuginedes 

võib mõistlikuks kaugkütte hinnaks lugeda hinda kuni 75 €/MWh. Alles seda hinda ületades 

on majanduslikult mõistlikum kaaluda alternatiivsete lokaalkütteallikate kasutusele võtmist.  

 

Parksepa kaugkütte soojuse tarbijate maksevõimet võib pidada heaks, kuna võlgnevustega 

probleeme ei ole esinenud. Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi järgi on Võru vald Eesti 

215 omavalitsuse seas tabelis 78. kohal (2013. aasta). Võrreldes perioodidega 2006–2009, kui 

oldi 62. kohal, ja 2010–2013, mil saavutati 72. koht, on Võru vald tabelis veidi langenud.  

 

Parksepa on kõige tihedama asustusega alevik maakonnas ning lähiaastatel võib oodata selle 

elanike arvu suurenemist ning ka potentsiaalseid kaugküttevõrguga liitujaid. Selleks on vajalik 

säilitada madal kaugkütte soojuse hind ning vähendada võrgukadusid. Enne täiendavate 

investeeringute tegemist on vajalik analüüsida piirkonna jätkusuutlikkust ja uute liitujate 

võimalikkust, kuna iga lokaalküttele üle minev tarbija suurendab soojuse maksumust teistele 

kaugkütte soojuse tarbijatele.  

 

EL ja Eesti energiapoliitika seisukohalt olulisem kui soojuse hind, on soojuse tarbimise 

vähendamine hoonete soojustamise ja renoveerimise teel. Vajalik on omavalitsuse igakülgset 

toetust, et kõikidele hoonetele tehtaks energiamärgised ja -auditid. Energiaaudit võimaldab 

määrata hoone renoveerimise vajaduse ja on aluseks renoveerimistoetuse taotlemisel. Hetkel 

on energiamärgis vaid ühel elamul, enamikes elamutes toimivad korteriühistud. Et hoonete 

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

soojuse arveid, siis tuleb hoonete valdajate poolt seada eesmärgiks aastaks 2020 soojustada 

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

<180 kWh/m² aastas). 
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2.5.  Majandusanalüüs 

2.5.1. Parksepa kaugküttepiirkonna soojusvarustuse arendamise variandid 

Võru valla arengukava 2015–2021 kohaselt Võru Vallavalitsus toetab kaugkütte säilimist 

Parksepa alevikus. Kaugkütte soojuse kogu tarbimisest Parksepa alevikus moodustab ligikaudu 

25% soojuse tarbimine vallale kuuluvates hoonetes. Kaugkütte soojuse tarbimise suhtes on 

avalik huvi ja seega käsitletakse järgnevalt kaugküttesüsteemi arendamise variante.  

 

Kaugküttesüsteemi arendamise võimalike variantidena käsitleme: 

 

Variant 0 – Jätkub senine soojuse tootmise olukord hakkpuidu kasutamisega põhikütusena ja 

põlevkiviõli kasutamisega reservkütusena, mis on tavapärase äritegevuse variant. Olulisi 

renoveerimistöid ei tehta. 

 

Variant 1 – Hakkpuidul töötava 1,5 MW võimsusega katla paigaldamine olemasolevasse katla-

majja. Tipukoormuse katmine toimub paigaldatava põlevkiviõliga köetava reservkatlaga. 

 

Variant 2 – Olemasoleva kaugkütte torustiku rekonstrueerimine (maapealsete torude 

isolatsiooni parendamine, maa-aluse torustiku asendamine eelisoleeritud torustikuga). 

 

 

2.5.1.1. Variant 0. Säilib senine soojusvarustuse süsteem  

Kaugkütte soojusvarustuse arendamise variantide analüüsimisel on alg- ehk baasvariandiks 

kaugkütte jätkamine olemasolevast töötavast katlamajast, kus põhikütusena kasutatakse hakk-

puitu. Olemasoleva katlamaja baasil on võimalik täielikult rahuldada aleviku kaugkütte 

vajadused. Katlamaja vajab lähitulevikus rekonstrueerimist, olemasolevad katlad on 

amortiseerunud ja kaasaegsetest kateldest madalama kasuteguriga. Soojusvõrgus soojuskadude 

vähendamise ja võrgu töökindluse tõstmise eesmärgil on vajalik planeerida soojusvõrgu 

rekonstrueerimist, alustades maapealse soojusvõrgu torustikust. Jätkub kaugkütteettevõtte 

tavapärane äritegevus ilma oluliste investeeringuteta kuni katelde tööressursi täieliku 

ammendumiseni. 

 

Tavapärast äritegevust mõjutavad ka ettevõttevälised tegurid, näiteks: 

 soojuse müügihinna sõltuvus katlakütustena kasutatavate hakkpuidu ja põlevkiviõli 

hinnast; 

 soojuse müügi vähenemine seoses hoonete energiasäästlikumaks renoveerimisega. 

 

Kaugküte on administratiivne monopol, kuna soojatarbijatel on olemas alternatiivne valik 

lokaalse kütte näol. Kaugkütte reguleerimise administratiivsed meetodid kui ka poliitilised 

otsused ei tohi kaugkütteettevõtjal tekitada ebakindlust kaugküttesüsteemi arendamisel, et 

tagada optimaalselt ehitatud ja stabiilse soojuskoormusega kaugküttepiirkond, mis on 

võimeline pakkuma pikaajaliselt lokaalsetest lahendustest soodsama hinnaga kaugkütet. 

 

Parksepa kaugküttesüsteemi stabiilseks ja jätkusuutlikuks arenguks on vajalik katlamaja ja 

soojusvõrgu rekonstrueerimine. 

 



   

37 

 

Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava   

aastateks 2015–2025  

2.5.1.2. Variant 1. Hakkpuidul töötava 1,5 MW katla paigaldamine  

Variandi 1 korral paigaldatakse katlamajja olemasoleva amortiseerunud hakkpuidukatla 

asemele 1,5 MW võimsusega hakkpuiduga köetav veekatel ja paigaldatakse 2 MW võimsusega 

põlevkiviõliga köetav reservkatel. Planeeritud on ka hakkpuidu lao laiendus, mis tagab hakk-

puidu tarnimiseks paremad tingimused ja suurema laovaru. Konkreetne katelde paigaldamise 

lahendus valitakse projekteerimise käigus. Hakkpuidu katla võimsus 1,5 MW on valitud 

tulenevalt käitaja soovidest ja otstarbekusest praeguste soojuskoormuste juures. Katlamaja 

soojuskoormuse kestvuse graafik on esitatud joonisel 2.17. Paigaldatav 1,5 MW katel katab 

kaugküttevõrgu baaskoormuse. Talvise tipukoormuse ja hakkpuidu katla remondi ajal 

kasutatakse paigaldatavat põlevkiviõlil töötavat reservkatelt. Põlevkiviõli vajadus on 1,5–2% 

kogu kütuse tarbimisest energiaühikutes. Paigaldatavat hakkpuidu katelt on võimalik käitada 

soojusvõrgu minimaalsetel koormustel, seega koormustel üle 0,3 MW.  

 

Hakkpuidul katel vajab perioodilist puhastamist ja seadmed hooldust ka talveperioodil, mis 

praktikas vähendab mõnevõrra katla soojatoodangut. Olemasolevas katlamajas on hakkpuidu 

katel, millega võrreldes on uue katla puhul eeldatud hooldus- ja käidukulude vähenemisega. 

 

 

Joonis 2.17. Kaugküttevõrgu soojuskoormuse kestvuse graafik 1,5 MW hakkpuidu katla 

paigaldamisel  

 

Hakkpuiduga köetav katel on vajalik ehitada automaatrežiimis töötavana. Uue katla juhtimis-

süsteem tuleb siduda vedelkütusel töötava katla juhtimissüsteemiga. Kui hakkpuidul töötava 

katla võimsusest madala välisõhu temperatuuri korral ei piisa tarbijate soojusvajaduste rahulda-

miseks, on vajalik, et automaatselt rakendub tööle põlevkiviõlil töötav katel.  

 

Hakkepuidul töötava 1,5 MW võimsusega baaskoormuse katla käitamisel on võimalik toota 

aastas keskmiselt 4 063 MWh (98,5%). Hakkepuidu katel töötab kogu kütteperioodi jooksul. 

Paigaldatav põlevkiviõli katel töötab tipukoormuse ja hakkpuidu katla hooldusseisakute ajal. 

Põlevkiviõli katla aastane soojuse toodang on keskmiselt 62 MWh/a. Investeeringu suuruseks 

1,5 MW hakkpuitu kütuseks kasutava katla paigaldamisel on analoogsete katlamajade 

rekonstrueerimise maksumuste põhjal hinnatud 450 tuhat eurot. Investeeringu planeerimisel on 
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soovitav käitajal kaaluda väiksema võimsusega hakkpuidu katla (võimsuste vahemikus 1,2–

1,5 MW) paigaldamist.  

 

 

2.5.1.3. Variant 2. Olemasoleva kaugkütte torustiku rekonstrueerimine  

Alljärgnevalt on käsitletud Parksepa kaugküttevõrgu maapealse torustiku osalist rekonstrueeri-

mist, valides rekonstrueerimiseks üledimensioneeritud võrgulõigu, pikkusega 417 m soojus-

võrgu harul (koolihooneni suunduv soojusvõrgu haru), mis mõjutab märgatavalt kogu soojus-

võrgu soojuskadusid. Olemasoleva mittepiisava isolatsiooniga maapealse torustiku soojuskaod 

sõltuvad oluliselt välisõhu temperatuurist. Variandi 2 korral asendatakse olemasolev torustik 

kambrite K1–K10–K11 vahelisel võrgulõigul väiksema läbimõõduga torustikuga DN 

 

 100 ja paigaldatakse 100 mm paksune isolatsioonikiht, mis kaetakse tsinkplekiga. Torude 

lõplik läbimõõt on vajalik täpsustada kaugküttevõrgu hüdrauliliste arvutustega. Nimetatud 

kaugküttevõrgu lõigu rekonstrueerimisel hinnanguline soojuse sääst soojuskadude vähenemise 

arvelt on 130 MWh/a ning kogu soojusvõrgu soojuskadusid on võimalik vähendada 15–16%-

ni. Investeeringu suuruseks kirjeldatud soojusvõrgu rekonstrueerimisel on hinnatud 66,75 tuhat 

eurot. Variandi 2 kohase soojusvõrgu rekonstrueerimise riskifaktoriks on rekonstrueeritava 

soojusvõrgu haru suhteliselt madal energiatihedus (1 MWh/m).  

 

Variandi 2 kohane soojusvõrgu rekonstrueerimine ei ole veel piisav soojusvõrgu suhteliste 

soojuskadude vähendamiseks seatava eesmärgini 13%. 

 

 

2.5.2. Soojusvarustuse arendamise variantide majanduslik hinnang  

2.5.2.1. Majandusarvutuste metoodika  

Majandusanalüüs on teostatud kulude analüüsi metoodika alusel. Analüüsitakse kulude 

muutumist baasvariandiga võrreldes pärast soojusvarustuse skeemi muutmist ehk 

investeeringu teostamist. Investeeringute efektiivsuse hindamiseks on kasutatud põhiliselt 

diskonteeritud rahavoogudel põhinevaid näitajaid ja need on IRR ja NPV. Diskonteeritud raha-

voogudel põhinevate näitajate kasutamise tulemused ja Konkurentsiameti piirhinna 

kinnitamise metoodika baasil arvutatud mõjud soojuse hinnale võivad erineda. Seega saab 

käesolevas arengukavas soojusvarustuse arendusvariantide majandusarvutusi lugeda suunda 

andvateks. 

 

Majandusarvutuste tulemusena arvutatakse järgmised arendusvariant iseloomustavad näitajad: 

 summaarsed kulud enne investeeringut; 

 soojuse hind enne investeeringut; 

 summaarsed kulud pärast investeeringut; 

 soojuse hind pärast investeeringut; 

 aastane kasum/kahjum pärast investeeringut; 

 ajaldatud tulu väärtus (NPV); 

 tulu sisenorm (IRR); 

 lihtne tasuvusaeg. 
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2.5.2.2. Majandusarvutuste lähteandmed ja tulemused  

Soojusvarustuse arendusvariantide käsitlemisel ja majandusarvutuste tegemisel on lähte-

andmetena kasutatud teadaolevaid andmeid ja eelnevat analüüsi soojuse tootmise ja müügi, 

energia hindade kohta ning kogemuslikke tulevaste kulude hinnanguid. Soojuse tootmise ja 

müügi rahaliste kulutuste osas on esitatud ainult andmeid kütuste maksumuse osatähtsuse 

kohta Konkurentsiameti poolt kinnitatud soojuse piirhinnas või tegelikus hinnas. Andmed 

muude soojuse hinnakomponentide kohta konkreetse käitaja puhul on konfidentsiaalsed. 

 

Majandusarvutustes on lähtutud investeeringu finantseerimisest laenurahadega. Arvutused on 

teostatud intressi määraga 5% ja laenu tagasimakse perioodiga on 10 aastat. Laenu tagasi-

maksmine toimub nn. annuiteetlaenuna ehk võrdsete aastamaksetena. Kõikides majandus-

arvutuste variantides on arvestatud ka eeldatava 50%-lise investeeringu toetusega.  

 

 

2.5.2.2.1. Senise soojusvarustussüsteemi säilimine  

Soojusvarustuse arendusvariantide majandusliku hinnangu baasvariandi (praegune olukord – 

variant 0) puhul on lähtutud kaugküttesoojuse kehtivast piirhinnast ja kütuse hinnangulisest 

maksumusest soojuse müügihinnas (€/MWh), osatähtsusega 45–46% soojuse müügihinnas ja 

kolme viimase aasta keskmisest müügimahust. Muud soojuse müügihinna komponendid on 

käsitletud summaarselt koondnimetusega „Tegevuskulud“. Baasvariandi lähteandmed on 

esitatud tabelis 2.8. 

 

Tabel 2.8. Majandusarvutuste lähteandmed. Baasvariant  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 4 125 

Soojuse müük MWh 3 350 

Soojuse toodang biokütusel MWh 4 079 

Kütused:   

- hakkpuit m3 7 038 

 - põlevkiviõli t/a 5 

 - kütuse maksumus €/a 82 516 

Tegevuskulud €/a 98 356 

Kulud kokku €/a 180 872 

Soojuse müügi piirhind €/MWh 53,99 

 

Variandi 0 kohaselt soojusvarustuse jätkamisel sõltub soojuse hind kütuste (peamiselt hakk-

puidu hinnast) hinnast ja soojuse müügimahust. Eeldades hakkpuidu hinna tõusu 3% aastas ja 

soojuse müügimahu vähenemist 9–10%, on joonisel 2.18 esitatud soojuse hinna muutumise 

prognoos, mida on arvestatud soojusarendusvariantide arendusvariantide majandusanalüüsis.  
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Joonis 2.18. Soojuse müügihinna prognoos tulenevalt kütuste hinnatõusust, soojuse müügi-

mahu vähenemisest ja THI9-st  

 

 
Joonis 2.19. Soojuse müügihinna sõltuvus müügimahust 

 

Variandi 0 puhul on joonisel 2.19 esitatud soojuse müügihinna vähenemine sõltuvalt müügi-

mahu vähenemisest 10 aasta jooksul. Müügimahu vähenemisel 9% suureneb soojuse hind 12% 

ja müügimahu vähenemisel 30% on soojuse hinna kasv 36% samade tegevuskulude juures. 

Müügimahu vähenemisel on soojuse hinna kasv 1,2–1,3 korda kiirem. 

 

 

2.5.2.2.2. Hakkpuidul töötava 1,5 MW võimsusega katla paigaldamine 

tipukoormuse katmisega põlevkiviõliga köetavate kateldega  

Parksepa katlamajja uue hakkpuidul töötava 1,5 MW võimsusega katla paigaldamise variandi 1 

majandusarvutuste tegemisel on lähtud tabelis 2.9 esitatud lähteandmetest, mis kirjeldavad 

soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi aleviku soojusvarustuseks. Tipukoormuse ajal 

kasutatakse rekonstrueerimise käigus paigaldatavat põlevkiviõliga köetavat 2 MW võimsusega 

reservkatelt. 
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Tabel 2.9. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 1  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 4 125 

Soojuse müük MWh 3 350 

Soojuse toodang biokütusel MWh 4 063 

Kütused:   

 - hakkpuit m3 6 524 

 - põlevkiviõli t/a 6,1 

 - kütuse maksumus €/a 76 951 

Tegevuskulud €/a 91 156 

Kulud kokku €/a 168 107 

Soojuse müügi hind (15 a keskmine) €/MWh 68 

 

Variandi 1 majandusarvutuste tulemused on esitatud lisas 11. Projekti investeeringu põhilised 

finantsnäitajad on 100% omafinantseerimise korral järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)    –317 495 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)    negatiivne; 

Lihtne tasuvusaeg    35,3 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)    68 €/MWh. 

 

Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)    –93 495 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)    negatiivne; 

Lihtne tasuvusaeg    17,6 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)    61 €/MWh. 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul ei ole variandi 1 investeering majanduslikult 

tasuv. Saavutatav kulude (kütuste efektiivsem kasutamine ja tegevuskulude vähenemine) 

kokkuhoid ei kata investeeringu kulusid. Investeeringu 50%-lise toetuse korral on projekt vähe-

tasuv kuigi keskmine müügihind väheneb (keskmine 15. a keskmine müügihind 61 €/MWh). 

Selleks, et soojuse müügihind oluliselt ei suureneks, on vajalik suurem investeeringu toetus. 

Näiteks 70%-lise toetuse korral on investeeringu tasuvusaeg 10,6 aastat, investeeringu järgne 

soojuse müügihind esimesel aastal on 55,4 €/MWh ja 15-aastase perioodi keskmine müügihind 

on 59 €/MWh. 

 

Ilma investeeringu toetuseta (vähemalt 50%) pole võimalik katlamaja variandi 1 kohaselt 

rekonstrueerida soojuse mõistliku müügihinna tagamiseks. Eeldatav soojuse hinna kasv on   

15–20%. 

 

 

2.5.2.2.3. Olemasoleva kaugkütte torustiku rekonstrueerimine  

Parksepa kaugküttevõrgu rekonstrueerimise variandi 2 majandusarvutuste tegemisel on 

lähtutud tabelis 2.10 esitatud lähteandmetest, mis kirjeldavad soojuse tootmist ja selle rahalisi 

kulutusi aleviku soojusvarustuseks.  
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Tabel 2.10. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 2  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 3 995 

Soojuse müük MWh 3 350 

Soojuse toodang biokütusel MWh 3 951 

Soojusvõrgu kadude vähenemine  130 

Kütused:   

 - hakkpuit m3/a 6 817 

 - põlevkiviõli t/a 4,8 

 - kütuse maksumus €/a 79 916 

Tegevuskulud €/a 98 356 

Kulud kokku €/a 178 272 

Soojuse müügi hind (15. a keskmine) €/MWh 61 

 

Variandi 2 majandusarvutuste tulemused on esitatud lisas 12. Projekti investeeringu põhilised 

finantsnäitajad on 100% omafinantseerimise korral järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)    –36 387 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)    negatiivne; 

Lihtne tasuvusaeg    25,7 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)    61 €/MWh. 

 

Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised:  

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)    –3 012 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)    4,7%; 

Lihtne tasuvusaeg    12,8 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)    60 €/MWh. 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul ei ole variandi 2 kohane investeering 

majanduslikult tasuv. Kulude kokkuhoid saavutatakse küll kulutuste vähenemisega kütustele, 

aga see ei ole piisav vajaliku investeeringu rahastamiseks. Ka eeldatava investeeringu 50%-

lise toetuse korral ei ületa investeeringu tulukus soojuse piirhinna Konkurentsiameti poolt 

kooskõlastamisel kasutatavaid WACC väärtusi (keskmiselt 6%). Soojusvõrgu rekonstrueeri-

miseks on vajalik investeeringu toetused vähemalt 50% ulatuses. Sellisel juhul soojuse 

arvestuslik müügihind soojusvõrgu rekonstrueerimise järgsel esimesel aastal oluliselt ei 

suurene. 

 

 

2.5.2.3. Majandusarvutuste kokkuvõte  

Parksepa aleviku kaugküttesüsteemi arendamise erinevate variantide majandusarvustuste 

tulemused on kokkuvõtlikult toodud tabelis 2.11  

 

Käsitletud arendusvariandid ei ole ainult omafinantseeringu korral majanduslikult tasuvad. 

Soojusettevõtte kogukulud ei vähene ja rahalist kokkuhoidu ei saavutata. Vähemalt eeldatava 

50%-lise investeeringu toetuse korral ei ole vaja kahel kuni kolmel investeeringu eluviimise 
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järgsel aastal vajalik soojuse müügihinna tõstmine üle 5%-i, sõltuvalt investeeringu toetuse 

suurusest. Variantidest 1 ja 2 tuleb lugeda eelistatuks variandi 1 eluviimist. 

 

Kuigi variantide 1 ja 2 elluviimine on ka investeeringu toetusega rahuldavate majandus-

tulemustega, on katlamaja ja kaugkütte soojusvõrgu rekonstrueerimine vajalik kaugkütte jätku-

suutlikkuse tagamisel. 

 

Kõik eelnevalt toodud investeeringute majandusarvutuste tulemusi tuleks vaadelda mitte 

lõplikena, vaid suunda andvatena, arvestades tulemuste tundlikkust võimalikele algandmete (nt 

kütuste hinnad, soojuse tarbimine, investeeringu suurus) muutustele, kui ka riskifaktoreid ehk 

renoveerimisprojekti õnnestumist ohustavaid faktoreid, millisteks võivad olla: pidevalt muutuv 

majandusolukord, seadusandlusest tingitud muutused tootmise finantsolukorras. 

 

Tabel 2.11. Majandusarvutuste kokkuvõte  

Variant Kirjeldus 
Investeering, 

tuh eurot 

Soojuse 

keskmine 

hind, 

€/MWh 

(15 a) 

IRR, %  

(15 a) 

Lihtne 

tasuvusaeg, 

aasta 

0 

Jätkub senine soojuse toot-

mise olukord amortiseeru-

nud kateldega ehk tava-

pärase äritegevuse variant. 

Olulisi renoveerimistöid ei 

tehta  

 64   

1 

Hakkpuidul töötava 1,5 MW 

võimsusega katla paigalda-

mine ja kütuselao laiendus 

450 68 negatiivne 35,3 

225 

(omaosalus 50%) 
61 negatiivne 17,6 

2 

Olemasoleva kaugkütte to-

rustiku osaline rekonstru-

eerimine (võrgulõigul K1-

K10-K11) 

66,75 60 negatiivne 25,7 

42,25 

(omaosalus 50%) 
61 4,7 12,8 

 

 

2.6.  Järeldused ja ettepanekud 

Võru valla, sh Parksepa aleviku arenguid on analüüsitud Võru valla arengukavas aastateks 

2015–2025. Valla üldine areng mõjutab ka valla energia- ja soojusvarustust. Olulisemateks 

arenguvajadusteks on valla arengukavas hinnatud vallale kuuluvate elamute ja ühiskondlike 

hoonete korrastamist ja nende energiasäästlikuks muutmist, uutele energialahendustele üle-

mineku edendamist ning tervikliku kaugküttesüsteemi säilitamist. Valla arengukava üheks ees-

märgiks on viia katlamajad, korteriühistud, eramud ja avalikus kasutuses olevad hooned üle 

taastuvatele kütustele. Üldjoontes kattuvad need eesmärgid Võru maakonna arengustrateegia 

aastateks 2014–2025 eesmärkidega ning seetõttu tuleks Parksepa aleviku elamu- ja soojus-

majanduse edaspidises arengus nendest püstitatud eesmärkidest ka lähtuda. 
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Käesoleval hetkel töötab Parksepa katlamaja hakkpuidul, põlevkiviõli kasutatakse vajadusel 

reservkütusena. Sellest lähtuvalt ei ole Parksepa aleviku kaugkütte soojuse hind väga oluliselt 

mõjutatud kütuste hinna muutustest. Hakkpuidu hinna osakaal Parksepa kaugkütte piirkonna 

soojuse piirhinnas on ca 45%. Hakkpuidu katla käitamise probleemiks on olnud katla kõrge 

suitsugaaside temperatuur (kuni 300оC), kuna katlal puudus esialgselt ökonomaiser. Hakk-

puidu katla suitsugaaside temperatuuri alandamiseks on katla suitsugaase hakatud juhtima läbi 

kunagi katlamajas kasutusel olnud katla Kiviõli 80, kus soojendatakse soojusvõrgust tagastuvat 

küttevett. Sellisel viisil on saavutatud hakkpuidu katla vähemalt 6%-lise suurenemine ning 

katla keskmine kasutegur on viimasel kahel aastal olnud 80–82%. Seega on lähitulevikus 

soovitav katlamaja rekonstrueerimine katlamaja efektiivsuse tõstmise eesmärgil.  

 

Veelgi tähtsam kui soojuse hinna stabiilsena säilitamine on hoonete soojuse tarbimise 

vähendamine. Sellega vähenevad hoonete ülalpidamise kulud ja elanikud peavad soojus-

varustuse eest vähem maksma. Seetõttu on vajalik, et vald toetaks korteriühistuid hoonete 

energiaauditite tegemisel, energiamärgiste tellimisel ja hoonete renoveerimisel soojuse tarbe 

vähendamiseks. Käesoleval hetkel on energiamärgis vaid ühel korterelamul ning see ei taga 

piisavat ülevaadet hoonete energiatarbimisest, rakendatavatest energiasäästumeetmetest ja 

potentsiaalsest saavutatavast energiasäästust. Nimetatud andmete olemasolul vähemalt valla 

hoonete kohta on vallal võimalik rakendada energiajuhtimise põhimõtteid ning tagada kiire 

reageerimine tarbimise suurenemisele ja aidata kaasa energiasäästu saavutamisele.  

 

Energiasäästu seisukohast on väga oluline vallale kuuluvate hoonete soojustamine ja renoveeri-

mine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Vastavalt hoone 

energiatõhususe miinimumnõuetele10 ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete 

energiatõhususarv ületada 160 kWh/(m2·a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususarv 

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 energiatõhususarv olla kõrgem kui 180 kWh/(m2·a). Alates 2021. 

aastast peavad kõik uued hooned vastama liginullenergiahoonele kehtestatud piirväärtustele 

(nii korterelamute kui büroohoonete korral on see kuni 100 kWh/(m2·a)). Hoone energia-

tõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välispiiretele. Kõikide nende 

rangemate nõuete järgimine aitab kaasa energiatarbimise vähenemisele ning küttearvete 

kahanemisele. 

 

Parksepa kaugküttevõrk on tänaste tarbimismahtude juures veel jätkusuutlik (tarbimistihedus 

on 1,5 MWh/m), aga vajab rekonstrueerimist. Kaugküttesüsteem on konkurentsivõimeline 

lokaalküttega. Kui võtta arvesse hoonetes energiasäästumeetmete rakendamist (nende 

renoveerimist), potentsiaalsete võrguga liitujate mitteolulist tarbimismahtu on ette näha 

10 aastase perioodi mõningast (ca 8–9%) soojuse tarbimise vähenemist. Tarbimise 

vähenemisel väheneb mõnevõrra ka tarbimistihedus (1,25–1,3 MWh/m), mistõttu muutub 

oluliseks kaugkütte tarbimise kasv uute liitujate näol, et hoida kaugkütte hind võimalikult 

stabiilsena. 

 

 

                                                 
10 https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015  

https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015
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2.7. Soovituslik tegevuskava Parksepa aleviku võrgupiirkonna arenguks 

aastatel 2015–2025  

1. Parksepa katlamaja katlad on amortiseerunud. Seega on lähitulevikus vajalik katlamaja 

rekonstrueerimine katlamaja efektiivsuse tõstmise eesmärgil, paigaldades põhikatlana 

uue hakkpuiduga köetava 1,5 MW võimsusega katla, mis sobiv praeguste 

soojuskoormuste juures. 

 

2. Parksepa aleviku soojusvõrk on suures osas renoveerimata. Seega on soovitav jätkata 

soojustorustiku renoveerimisega ning maa-aluste kanalis olevate kaugkütte torustike 

asendamistega eelisoleeritud torustikega vastavalt tehnilisele vajadusele. Eesmärgiks 

seada soojusvõrgu suhteliste soojuskadude vähemalt tasemeni 13%. Maapealse soojus-

torustiku olulise osatähtsuse tõttu tuleb Parksepa soojusvõrgu puhul tähelepanu pöörata 

maapealse soojustorustiku kadude vähendamisele, et need oleks vähem sõltuvad 

välisõhu temperatuurist. 

 

3. Soojusvõrgu rekonstrueerimise ettevalmistamisel on soovitav teha soojusvõrgu 

hüdraulilised arvutused, et rekonstrueerimise käigus paigaldada optimaalse läbi-

mõõduga torud, mis võimaldab muuta soojusvõrku efektiivsemaks. 

 

4. Soojuse müügi/tarbimise osatähtsust tarbitud kütuste energiasisalduses iseloomustab 

kaugkütteahela kasutegur, mis käsitletud kütteperioodidel on olnud tõusva trendiga, 

alates 64%-st kuni 69%-ni kütteperioodil 2014/2015. Parksepa kaugküttesüsteemi 

rekonstrueerimisel tuleks seada eesmärgiks kaugkütteahela kasuteguri tõstmine 

vähemalt tasemeni 72–73%. 

 

5. Uued ja renoveeritavad hooned ehitada selliselt, et nad vastavad vähemalt hoone 

energiatõhususe miinimumnõuetele. Soovitav leida võimalusi uued hooned ehitada 

madalenergia või liginullenergia hoonetena. Sellega vähenevad kulud hoonete küttele 

ja käidukulud. 

 

6. Võru vallal toetada korteriühistuid energiamärgiste ja -auditite tegemisel ning hoonete 

soojustamisel (nt renoveerimisprojektide ettevalmistamisel). Eesmärgiks seada, et 

enamikul hoonetel oleks energiamärgis ja tehtud energiaaudit. Seada eesmärgiks 10 

aasta jooksul renoveerida vallale kuuluvad hooned selliselt, et nad vastaksid vähemalt 

hoone energiatõhususe miinimumnõetele. 

 

7. Paljude hoonete soojussõlmedes ei toimi kütte automaatne reguleerimine. Vajalik on 

tarbijate soojussõlmede rekonstrueerimine kasutades Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte 

Ühingu poolt soovitatud soojussõlmede tüüplahendusi11.  

 

8. Valla hoonetes rakendada energiajuhtimise süsteeme, et tagada energiasääst hoonetes 

ning paremini ja tõhusamalt leida üles neid kohti, kus oleks võimalik rakendada 

energiasäästumeetmeid energia kokkuhoiuks.  

 

9. Vajalik on koostöö tarbijate ja kaugkütte ettevõtte vahel, et parandada kliendisuhteid. 

Kaugkütte teenuse pakkumisel on soovitav arvestada tarbijate mõistlike soovidega 

                                                 
11 EJKÜ (2007). Soojussõlmed – juhised ja eeskirjad  
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teenuse osas, et vähendada tarbijate võimalikku huvi paralleeltarbimise ja lokaalkütte 

vastu. Soovitav on korraldada teabepäevi energiasäästu teemadel.  

 

10. Paralleeltarbimise vältimiseks või mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on 

soovitav hoonete renoveerimisel tarbijate investeeringute suunamine projekteerimis-

tingimuste ja ehituslubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt koostöös kaug-

kütte ettevõtetega. 
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3. Väimela aleviku kaugküttepiirkond 

3.1. Väimela aleviku soojusvarustussüsteemide iseloomustus 

3.1.1. Väimela aleviku kaugkütte katlamaja 

Väimela aleviku kaugkütte piirkonna12 kaugkütte tarbijaid varustatakse soojusega Vee-Ekspert 

OÜ-le kuuluvast katlamajast aadressil Põllu tee 4b. Katlamaja on ehitatud 1960.-ndatel koos 

Väimela aleviku kaugküttevõrgu rajamise alustamisega. Katlamaja praegune valdaja Vee-

Ekspert OÜ on katlamaja rekonstrueerinud ja katlamajas on kaasaegsed täisautomaatsed põlev-

kiviõliga köetavad katlad. 

 

Tabel 3.1. Väimela katlamaja katlad  

Katel Nr 1 2 3 4 

Katelseadmete tüübid  
LOOS UT-L 18 

(remondis) 

FBR 

BIPRESS 1000 

UNICAL 

TXN 840 

UNICAL 

ELL970 

Katelde võimsused MW 2,2 1,019 0,84 0,97 

Max lubatav töörõhk bar 6 5 5 6 

Katelde keskmine 

kasutegur 
% 90 

Katla käikulaskmise 

aasta 
aasta 2008 2006 2010 2013 

 

 

Joonis 3.1. Väimela aleviku kaugkütte katlamaja katlad  

 

                                                 
12 Võru Vallavolikogu 07.juuni 2006 määrus nr 13 „Võru valla Väimela aleviku kaugküttepiirkonna piiri määramine, 

võrguga liitumise ja võrgust eraldumise kord, kaugkütte üldiste kvaliteedinõuded ja soojuse piirhinna kooskõlastamine“ 
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Katlamajas on neli veesoojenduskatelt (tabel 3.1) summaarse väljundvõimsusega 5 MW. Käes-

oleval ajal on põhiliselt kasutusel katlad UNICAL ja FBR, milliste võimsusest piisab soojus-

võrgu soojuskoormuse katmiseks (joonis 3.1). Need katlad on varustatud FBR raske kütteõli 

põletitega. Katel LOOS on remondis. Katla LOOS kasutamisega on probleemiks olnud 

madalatel koormustel liiga madal suitsugaaside temperatuur ja väävelhappe kondenseerumine 

suitsugaasidest ning katla metallpindade korrosioon põlevkiviõli katlakütusena kasutamisel. 

Katlamaja töötab automaatrežiimis, personali kohalolu on vajalik ainult katelde hoolduseks. 

Katelde töö parameetreid on võimalik jälgida ja katlaid juhtida kaugjuhtimise teel arvuti abil 

(joonis 3.2). Probleemiks katlamaja käitamisel on peetud põlevkiviõli lõhna levikut katlamaja 

lähiümbruse hoonetesse, eriti põlevkiviõli laadimise ajal veokist katlamaja mahutisse.  

 

Katlamajas on 2 sagedusmuunduriga varustatud kaugküttevõrgu pumpa: 1) Grundfos LP 100-

160A ja Tekmo NER 125-150. Pumpade tootlikkused on keskmiselt 100 m3/h. Maksimaalne 

võrguvee tegelik vooluhulk ei ole ületanud 90 m3/h. Võrguvee pealevoolu torus hoitakse katla-

majas rõhku 3,2 bar, mis tagab rõhkude vahe tarbijate soojussõlmedes 0,7–1 bar. 

 

 

Joonis 3.2. Katlamaja automaatjuhtimissüsteemi arvuti kuvar  

 

Katlamaja on varustatud keemilise kationiit veepuhastusseadmega. Lisavee kulu ei ole tava-

olukorras ületanud 1–2 m3 kuus. 

 

Katlamajast väljastatava soojuse kogust mõõdetakse mehaanilise veekulu lugejaga (DN150) 

soojusmõõturiga CF50, nominaalsele vooluhulgale 250 m3/h.  

 

Katlamaja on heas tehnilises seisukorras. Vajalikud on pidevad hooldustööd. Seega ei ole lähi-

tulevikus aktuaalne katlamaja rekonstrueerimine katlamaja efektiivsuse tõstmise eesmärgil. 

Põlevkiviõli hinna ja sellega seonduvalt soojuse hinna tõustes võib aktuaalseks saada katlamaja 

üleviimine odavamale katlakütusele. 
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3.1.2. Väimela aleviku kaugküttevõrk 

Väimela aleviku kaugküttevõrgu kasutusel oleva soojustorustiku kogupikkus on hinnanguliselt 

1 457 meetrit. Sellest 1 363 m (93,4%) maa-alune kahetoruline kaugküttevõrk kanalis ja 94 m 

(6,5%) on maapealne torustik (hoonetes asuvad soojusvõrgu torud). Eelisoleeritud torudega 

võrgulõigud puuduvad. Kogu soojusvõrgu pikkus soojatootja andmetel 1570, mis sisaldab ka 

suletud võrgulõikusid ja hoonetes asuvaid võrgulõikusid. Alljärgnevalt oleme soojusvõrgu 

pikkuseks lugenud 1 457 m. Soojusvõrgu skeem on esitatud lisas 2 ja soojusvõrgu lõikude 

pikkused ja torude teadaolevad läbimõõdud lisas 5. Koondina on esitatud soojusvõrgu andmed 

tabelis 3.2.  

 

Tabel 3.2. Väimela aleviku soojusvõrk 

Läbimõõt  

Dn, mm 

Pikkus  

L, m 

Maa-aluses 

kanalis torustik, m 

Õhu-

torustik, m 

50 60 60  

65 197 163 34 

80 704 704  

100 183 183  

125 103 103  

150 46 0 46 

200 164 150 14 

Kokku 1 457 1 363 94 

Osatähtsus, % 93,5 6,5 

 

Väimela aleviku kaugküttevõrk töötab ligilähedasel temperatuurigraafikus 80/600C. Hoonetes 

tarbitakse kaugküttesüsteemi töös oleku ajal sooja tarbevett. Suveperioodi jooksul kasutatakse 

hoonetes sooja tarvevee valmistamiseks elektriboilereid. Soojusettevõte on omal ajal rahaliselt 

toetanud elamutesse elektriboilerite paigaldamist. Tulenevalt sooja tarbevee tarbimisest on 

katlamajast soojusvõrku väljastatava küttevee temperatuur minimaalselt 650C. Alates välisõhu 

temperatuurist –50C reguleeritakse katlamajas küttevee pealvoolu temperatuuri vastavalt välis-

õhu temperatuurile. Välisõhu temperatuuril –150C on küttevee pealevoolu temperatuur 750C. 

Välisõhu temperatuuri edasisel langemisel küttevee temperatuuri üldiselt üle 800C ei tõsteta. 

 

Katlamaja juurest suundub kaugkütte piirkonda kolm soojusvõrgu haru. Haru 1 kaudu 

varustatakse soojusega Väimela Tervisekeskuse hoonet. Haru 2 kaudu varustatakse soojusega 

Kooli tee ja Põllu tee elamuid. Haru 3 kaudu varustatakse soojusega peamiselt VKHK hooneid, 

lasteaia hoonet. Haru 3 on kogupikkuselt pikim haru. 

 

Maa-alune raudbetoonkanalis kaugküttevõrk on rajatud valdavalt 25–45 aastat tagasi. Omal 

ajal rajatud raudbetoonkanalis paiknevad maa-alused terastorud on valdavalt isoleeritud klaas-

vatiga ja kaetud ruberoidiga. Torud on olnud isoleeritud eraldi kui ka paarikaupa. Esialgselt 

ehitati soojusvõrk neljatorulisena. Käitaja hinnangul on esialgne maa-alune soojusvõrk 

amortiseerinud, isolatsioon kohati ära vajunud ja on esinenud pinnavee sissevoolu kui ka 

pinnase valgumist kanalitesse. Esialgsed soojusvõrgu torud on valdavalt ilma oluliste 

kahjustusteta, v.a märja isolatsiooniga ja kanalisse valgunud pinnasega soojusvõrgu lõigud. 

Sellisest olukorrast lähtudes on soojusvõrku renoveeritud valdavalt torudele uue isolatsiooni 

(80–100 mm paksune villisolatsiooni materjal) paigaldamise teel. Kanalitest on eemaldatud 
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sooja tarbeveega varustamise torustik, mistõttu on kanalites rohkem vaba ruumi ja torusid on 

olnud võimalik isoleerida ka kanaleid avamata. Renoveerimise käigus on torusid tõstetud 

kanali põhjast kõrgemale, et isolatsioon ei märguks pinnavee kanalitesse juhusliku sissevoolu 

tõttu. Halvas olukorras olnud torud on renoveerimise käigus asendatud uutega. Kohati on kütte-

vee torudena kasutusele võetud endised sooja tarbevee torud üledimensioneeritud küttevee 

torude korral. Pinnavee kanalitesse voolamisel torude isolatsiooni märgumise vältimiseks on 

soojusvõrgu madalates kohtades olevaid kambrid süvendatud, et saaks vajadusel pinnavee 

välja pumbata. Pinnavee probleemi leevendamise ühe meetmena on paigaldatud elamute 

vihmavee torudele plastikust pikendustorud, et juhtida vihmavesi hoone vundamendist eemale, 

muruga kaetud pinnasele, vältides sellisel viisil vihmavee valgumist soojusvõrgu kanalitesse 

hoonete vundamentide juures. Vaatamata nimetatud meetmete rakendamisega on pinnavee 

kanalisse sissevoolu probleemid veel katlamajast tervisekeskuse hoonesse suundaval võrgu-

lõigul (drenaaž hoone ehitamise käigus vigastatud) ja kambrite K5 ja K5-1 vahelisel võrgu-

lõigul. Nimetatud võrgulõik ristub ojaga. Soojusvõrgu järk-järgulise renoveerimise tulemusena 

on saavutatud soojusvõrgu soojuskadude oluline vähenemine ka ilma eelisoleeritud torusid 

kasutamata. Soojusvõrgu renoveerimist on vajalik jätkata. Lähtudes olemasolevast tarbimis-

koormusest on soojusvõrgu torude läbimõõdud osaliselt üle dimensioneeritud, nt katlamaja ja 

kambri K6 vaheline lõik läbimõõduga DN200 (osaliselt on tervisekeskuse hoones paigaldatud 

torud läbimõõduga DN125).  

 

Väimela aleviku kaugküttepiirkond koosneb kahest eraldiseisvast osast kogupindalaga umbes 

0,09 km². Põhiline osa kaugküttevõrgust paikneb aleviku tiheasustusega alal. Eraldi väikse 

võrgupiirkonnana on lasteaia hoone lähiümbruse ala. Kaugküttevõrgu keskmine tegelik 

soojuse tarbimise erikoormus (aastane tarbimine suhe võrgu pikkusesse) on 2,7 MWh/m, mida 

võib lugeda heaks näitajaks. Soojusvõrgu harude kaupa on tarbimistihedus erinev. Madala 

energiatihedusega on kambrist K5 lasteaia hooneni suunduv haru (0,9 MWh/m). Selle haru 

kaudu oli omal ajal planeeritud ka lasteaia hoone lähedal asuva individuaalelamute piirkonna 

soojusvarustus. Käesoleval ajal individuaalelamud kaugkütte soojusega ei varustata. 

Nimetatud haru madal energiatihedus ei saa olla ainsaks kriteeriumiks, mille põhjal otsustada 

lasteaia hoone kaugküttevõrgust väljalülitamine. Arvestada tuleks lokaalkütte lahenduste 

baasil saadava soojuse maksumust (kas on võimalik saada kaugküttesoojusest väiksem 

maksumus) ja muid tingimusi kaugkütteettevõtte ja omavalitsuse seisukohtadest lähtudes. 

Lasteaia hoone soojuse tarbimise osatähtsus kogu soojuse tarbimises on umbes 7%. Lasteaia 

hoone kaugküttevõrgust lahti ühendamisel oleks kogu soojusvõrgu energiatihedus 3,2 MWh/m 

tarbimise praeguse mahu juures. Soojusvõrgu keskmine suhteline soojuskadu on olemasolevas 

olukorras 13,2%. 

 

Väimela aleviku soojusvõrk on suures osas renoveeritud, renoveerimist vajaks vähemalt 390 m 

maa-alust soojusvõrku (renoveerimist vajavad võrgulõigud on märgitud lisas 5), millise 

asendamine ja renoveerimine maksaks ca 80–100 tuhat eurot. Saadav maksimaalne soojuse 

sääst (säästu potentsiaal) oleks ca 200 MWh ehk 4–4,5 tuh. eurot aastas. See teeb tasuvusajaks 

20–25 aastat, mis on suhteliselt pikk tasuvusaeg. Antud juhul sõltub soojusvõrgu renoveerimise 

tasuvus oluliselt kütusena kasutatava põlevkiviõli hinnast, mille suurenedes tasuvusaeg 

väheneb.  

 

Arvestades võrgu investeeringute pikka tasuvusaega, hinnatakse iga konkreetse investeeringu-

otsuse juures täiendavalt kaasnevat suhtelist hinnatõusu tarbijatele võrreldes kao vähenemisest 

tuleneva hinnaeelisega ning investeeringute teostamisel kaasatakse võimalikult suures mahus 

investeeringutoetusi. Esmajärjekorras on soovitav rekonstrueerida halvas olukorras oleva 
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isolatsiooniga maa-alused soojustorustiku lõigud (kamber K5–lasteaed) ja kaaluda üle 

dimensioneeritud soojustorustiku rekonstrueerimist. Viie aasta perspektiivis võib võtta ees-

märgiks kadude vähendamine tasemeni 410 MWh/a, mis tarbimise mahu säilimisel annab 

suhteliseks kaoks 10%. Sellisel juhul oleks suurem osa kaugküttevõrgust rekonstrueeritud. 

Kaugküttevõrgu lõikude rekonstrueerimisel, asendamisel on vajalik teha ka võrgu hüdrauliline 

arvutus ja vastavalt sellele valida uute torustike optimaalsed läbimõõdud. 

 

 

3.2. Väimela aleviku soojuse tarbijad 

3.2.1. Soojuse tarbijad 

Väimela alevikus on kaugküttevõrguga ühendatud 17 hoonet. Nende hulgas on nii elamuid 

(8 korterelamut), vallale kuuluvaid hooneid (lasteaed, tervisekeskus), Võrumaa Kutseharidus-

keskuse hooneid kui ka muid hooneid (kauplus, bistroo). Enamik kaugküttevõrguga ühendatud 

hoonetest on Ehitisregistri andmetel ehitatud ajavahemikul 1951–1987. Detailsemad andmed 

hoonete kasutuse, mahu, suletud netopinna, eluruumide pinna, energiamärgise ja soojuse eri-

tarbimise kohta on leitavad lisast 8.  

Vee-Ekspert OÜ andmetel on tarbijate arvestuslik soojuskoormus: 

 Küte    2 068 kW 

 Ventilatsioon     258 kW 

 Soe vesi  1 883 kW 

 Kokku   4 209 kW 

 

Kuna sooja vee koormus on ajas muutuv, siis katlamaja jaoks on sooja tarbevee koormus 

hinnanguliselt 626 kW ning sellisel juhul on arvestuslik soojuskoormus 2 954 kW. Tegelik 

maksimaalne soojuskoormus on aga väiksem. Tegelikku maksimaalset koormust on võimalik 

hinnata nt aastase tarbimisandmete ja selle aasta kraadpäevade alusel. Sellisel viisil saadud 

maksimaalne summaarne tarbimiskoormus on hinnanguliselt 1 929 kW, mis on oluliselt 

väiksem arvestuslikust soojuskoormusest. Märgatavalt väiksem on sooja vee koormus, sest 

mitmes hoones on lõpetanud tsentraalne sooja vee tarbimine, samuti on vähenenud hoone 

küttekoormus seoses hoonete renoveerimisega. 

 

Väimela aleviku kohta on esitatud soojustarbimise andmed aastate 2012–2014 kohta, kuid 

tarbijate lõikes eraldatud andmed on vaid 2014. aasta ja 2014/2015 kütteperioodi kohta. 

Seetõttu kasutatakse edaspidises analüüsis tarbijate kohta aastate 2014–2015 andmeid.  

 

Väimela aleviku kaugküttevõrguga ühendatud soojustarbijate keskmine normaalaastale 

taandatud aastane soojuse tarbimine aastatel 2014–2015 oli 3 998 MWh. Kõige suurema osa 

moodustab sellest elamute soojuse tarbimine – 1 900 MWh (47%), järgnevad Võrumaa Kutse-

hariduskeskuse hooned (1 162 MWh, 29%), valla hooned (781 MWh, 20%) ja muud hooned 

(155 MWh, 4%) (vt joonis 3.3).  

 

Hoonete keskmine soojuse eritarbimine suletud netopinna kohta on 136,2 kWh/m2. Suurimad 

soojusenergia tarbijad normaalaastale taandatud andmete põhjal on Võrumaa Kutseharidus-
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keskuse peahoone (535 MWh) ja Väimela Tervisekeskus (503 MWh). Keskmine soojuse eri-

tarbimine hoone suletud netopinna kohta oli suurim Väimela Tervisekeskuses (307,8 kWh/m2), 

mis on oluliselt suurem kui kõigil ülejäänud hoonetel.  

 
Joonis 3.3. Väimela aleviku kaugküttevõrguga ühendatud soojustarbijate jaotus (%) ning 

keskmine normaalaastale taandatud kütteperioodi soojustarbimine (MWh). VKHK – Võrumaa 

Kutsehariduskeskus  

 

Elamute keskmine soojuse eritarbimine suletud netopinna kohta on 130,7 kWh/m2. Elamute 

keskmine soojuse eritarbimine eluruumide pinna kohta on 171,1 kWh/m2, jäädes vahemikku 

137–233 kWh/m2. Valla hoonete keskmine soojuse eritarbimine suletud netopinna kohta on 

223,7 kWh/m2. VKHK hoonete keskmine soojuse eritarbimine on 136,8 kWh/m2. Detailsemad 

andmed Väimela aleviku soojustarbijate kohta on esitatud lisas 8. Valla ja VKHK hoonete 

soojustarbimised aastatel 2012–2014 on esitatud lisas 10.  

 

Soojuse säästu on saavutatud hoonete osalise soojustamise, akende vahetamisega ja ratsio-

naalsete tarbimisharjumistega, kuid enamik kaugküttevõrku ühendatud hooneid on soojusta-

mata. Hoonete soojustamisega on võimalik saavutada olulist energiasäästu ning selleks on 

võimalik elamuühistul taotleda Kredexilt kuni 40% toetust. Riik toetab Kredexi kaudu korter-

elamute renoveerimist ja energiasäästu perioodil 2014–2020 struktuuritoetuste vahenditest läbi 

meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ mahus üle 100 miljoni euro.  

 

Võru valla 2014–2020 arengukavas on arvestatud korteriühistute ja vallale kuuluvate hoonete 

soojustamise ja energiatõhusaks renoveerimisega. Praegu on enamik elamuid veel soojusta-

mata ja ei oma energiamärgist. Kaugküttevõrku ühendatud 17 hoonest vaid 6 tarbijal on 

energiamärgis – C, D ja E klass. Lisaks VKHK hoonetele on energiamärgised ka kahel korter-

elamul, mõlemal E klass ning keskmine aastane normaalaastale taandatud soojuse tarbimine ca 

255 MWh. Renoveeritud on VKHK peahoone ja kaks ühiselamut ning Väimela lasteaed, sellest 

lähtuvalt on vähenenud ka nende hoonete kaugkütte soojuse tarbimine. Valla ja VKHK hoonete 

soojustarbimised aastatel 2012–2014 on esitatud lisas 10. 

 

Oluline muutus on toimunud VKHK ühiselamu nr 1 (Kooli tee 3) soojuse tarbimises. Hoone 

on renoveeritud ja 2012. aastal paigaldati CO2 finantseerimisallika toel alternatiivkütte-

süsteemina juurde kaks õhk-vesi soojuspumpa DIMPLEX LA 60 TU, summaarse soojusliku 

võimsusega 120 kW välisõhu temperatuuril +7◦C (joonis 3.4). See soojuslik võimsus kataks 

arvulise väärtuse poolest kogu hoone küttevõimsuse. Välisõhu temperatuuril –20◦C aga ei ületa 
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soojuspumpade soojuslik võimsus 60 kW. Radiaatorküttesüsteemi puhul on tavaliselt soojus-

pumba kasutamisel lisaküte vajalik küttevee temperatuuri tõstmiseks välisõhu temperatuuridel 

alla –7◦C. Kirjeldatud õhk-vesi soojuspumbad töötavad välisõhu temperatuuri langedes kuni    

–7◦C-ni. Madalamatel välisõhu temperatuuridel soojuspumbad lülituvad välja ja hoone soojus-

varustus toimub kaugkütte baasil. Seega soojuspumbad katavad antud juhul hoone soojus-

varustuse baaskoormust ja kaugküte tipukoormust ja soojuspumpasid kasutatakse ka perioodil 

kui kaugküttevõrk ei tööta. Teades hoone varasemat soojuse eritarbimist kraadpäeva kohta 

(0,051 MWh/kraadpäev) ja soojuse tarbimist kaugküttest on võimalik hinnata soojuspumpade 

poolt toodetud soojuse hulka. Hoone soojuse tarbimist kaugküttest ja soojuspumpade soojuse 

toodangust iseloomustab tulpdiagramm joonisel 3.5. Aastate 2013 ja 2014 soojuse tarbimistest 

nähtub, et hoone soojuse tarbimine kaugküttevõrgust on vähenenud keskmiselt 150 MWh/a. 

Hoone soojuse eritarbimine suletud netopinna kohta on 50 kWh/m2.  

 

 

Joonis 3.4. VKHK ühiselamu õhk-vesi soojuspumbad Dimplex LA 60 TU  

 

 

Joonis 3.5. Ühiselamu nr 1 soojuse tarbimine erinevatest soojusallikatest  
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Kaugküttepiirkonnas lisaks kaugküttele alternatiivse soojusallika (soojuspumba) kasutamine 

on paralleeltarbimine, kus alternatiivset soojusallikat kasutatakse baaskoormuse katmiseks 

ning kaugkütet kasutatakse vaid suurima soojustarbimisega perioodi tipuvajaduse katmisel. 

Paralleeltarbimise tulemusena väheneb kaugküttevõrgust tarbitud soojuskogus ning kaugkütte 

samade kulude juures müügimahu vähenemine muudab kaugkütte kallimaks. Antud juhul 

kompenseerib paralleeltarbimist osaliselt VKHK peahoone soojuse tarbimise kasv seoses pea-

hoone pööningukorruse kasutusele võtmisega ja paralleeltarbimine kirjeldatud ulatuses ei ole 

olnud põhjuseks soojuse hinna tõstmiseks. 

 

Õhk-õhk soojuspumbad on kasutusel Väimela lasteaia renoveeritud hoones. Need soojus-

pumbad on mõeldud lasteaia rühmaruumide kütteks perioodil (tavaliselt sügisel) kui kaugkütte-

süsteemist tarbijaid veel soojusega ei varustata. Samuti on võimalik soojuspumpasid kasutada 

palavate ilmade korral rühmaruumide jahutamiseks. Lasteaia soojuspumbad ei vähenda 

oluliselt kaugkütte müügimahtu, kuna neid ei ole planeeritud kasutada paralleelselt kaugkütte 

soojuse tarbimisega.  

 

 

3.3.  Väimela aleviku soojuse tarbimine ja tootmine 

3.3.1. Soojuse tarbimine 

Väimela aleviku kaugküttevõrguga ühendatud soojustarbijate keskmine aastane soojuse 

tarbimine aastatel 2014–2015 oli 3 641 MWh. Hinnanguliselt moodustab sooja tarbevee 

tarbimine ca 10% kogu tarbimisest. Aastate 2014–2015 tarbimine tarbijate lõikes on esitatud 

tabelis 3.3.  

 

Tabel 3.3. Kaugkütte soojuse tarbimine Väimela alevikus 2014. aastal ja 2014/2015 kütte-

perioodil tarbijate lõikes  

Aadress Hoone kasutus 

Tegelik soojuse 

tarbimine, MWh 
Keskmine soojuse 

tarbimine, MWh 
2014 2014/2015 

Kooli tee 7 elamu 199,57 208,21 203,89 

Papli tee 1 elamu 169,72 184,73 177,23 

Põllu tee1 elamu 183,00 184,00 183,50 

Põllu tee 2 elamu 250,64 255,60 253,12 

Põllu tee 3 elamu 178,23 176,18 177,21 

Põllu tee 4 elamu 271,70 276,70 274,20 

Põllu tee 5 elamu 232,96 242,04 237,50 

Põllu tee 6 elamu 220,06 224,31 222,19 

Matussaare 5 Lasteaed "Rukkilill" 237,34 267,70 252,52 

Matussaare 2 Tervisekeskus, ujula 443,70 480,50 462,10 

 Arke Bistroo 108,58 126,71 117,65 

 Võru TÜ kauplus 19,59 21,11 20,35 

Põllu tee 4a garaaž 6,07 0,00 3,04 

Kooli tee 1 VKHK peahoone 494,51 478,64 486,58 



   

55 

 

Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava   

aastateks 2015–2025  

Aadress Hoone kasutus 

Tegelik soojuse 

tarbimine, MWh 
Keskmine soojuse 

tarbimine, MWh 
2014 2014/2015 

Kooli tee 3  Ühiselamu 1 45,33 95,72 70,53 

Kooli tee 5 Õpilaskodu nr 2 192,13 200,00 196,07 

Kooli tee 4 Õpilaskodu nr 3 304,88 302,52 303,70 

Kokku: 3 538,0 3 724,7 3 641,3 

 

Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel olnud erinev. 2012. aasta oli keskmisest jahedam 

ning 2013., 2014. aasta ja 2015. aasta talv olid keskmisest soojemad. Selleks, et analüüsida 

soojuse tarbimist erinevate aastate ja kütteperioodide lõikes, on soojustarbimised üle viidud 

normaalaasta kliimatingimustele. Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel kasutame 

TTÜ teadlaste ja Kredexi poolt soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Normaalaastana 

arvestame 30 aasta (1975–2004) keskmist kraadpäevade arvu. Erinevate aastate tarbimiste 

võrdlemiseks on meil kasutada 2012–2014. aastate kogu tarbimise andmed. Nendest lähtuvalt 

on esitatud aastate 2012–2014 tegelikud ja normaalaasta kliimatingimustele taandatud soojuse 

ja sooja tarbevee tarbimised tabelis 3.4 ning joonisel 3.6. Tabelis 3.5 on esitatud normaalaastale 

taandatud soojuse ja sooja tarbevee tarbimine tarbijate lõikes aastate 2014 ja 2015 kohta.  

 

Tabel 3.4. Kaugküttesoojuse tarbimine normaalaastale taandatuna Väimela alevikus. 

Aasta või 

Kütteperiood 
Kraadpäevad 

Soojuse tarbimine, MWh 

Tegelik Normaalaasta 

2012 4 279 3 912 3 882 

2013 3 942 3 732 3 979 

2014 3 890 3 558 3 838 

Keskmine 3 734 3 900 

 

 
Joonis 3.6. Väimela aleviku tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse 

tarbimine aastatel 2012–2014  

 

Tabelist 3.4 näeme, et Väimela aleviku kaugküttepiirkonna kolme viimase aasta keskmine 

tegelik soojuse tarbimine ning tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele oli 

vastavalt 3 734 MWh ja oli 3 900 MWh. Aastate kaupa on soojuse tarbimine olnud erinev ja 
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langeva trendiga ning suurim 2012. aastal kui kõige külmemal aastal. Normaalaastale 

taandatud soojuse tarbimised on olnud erinevad. Suurim tarbimine on olnud 2013. aastal, mis 

on tõenäoliselt seotud VKHK hoonete rekonstrueerimisega (peahoone pööningukorruse 

kasutusele võtmine). 

 

Tabel 3.5. Normaalaasta tingimustele taandatud kaugkütte soojuse tarbimine Väimela alevikus 

2014. aastal ja 2014/2015 kütteperioodil tarbijate lõikes.  

Aadress Hoone kasutus 

Normaalaastale 

taandatud soojuse 

tarbimine, MWh 

Keskmine normaalaastale 

taandatud soojuse 

tarbimine, MWh 
2014 2014/2015 

Kooli tee 7 elamu 215,83 232,40 224,12 

Papli tee 1 elamu 183,55 206,19 194,87 

Põllu tee 1 elamu 197,91 205,38 201,65 

Põllu tee 2 elamu 271,07 285,30 278,18 

Põllu tee 3 elamu 192,76 196,65 194,70 

Põllu tee 4 elamu 293,84 308,85 301,35 

Põllu tee 5 elamu 251,95 270,16 261,05 

Põllu tee 6 elamu 237,99 250,37 244,18 

Matussaare 5 Lasteaed "Rukkilill" 256,68 298,80 277,74 

Matussaare 2 Tervisekeskus, ujula 469,82 536,33 503,07 

 Arke Bistroo 117,43 141,43 129,43 

 Võru TÜ kauplus 21,19 23,56 22,37 

Põllu tee 4a garaaž 6,56 0,00 3,28 

Kooli tee 1 VKHK peahoone 534,81 534,25 534,53 

Kooli tee 3  Ühiselamu 1 49,02 106,84 77,93 

Kooli tee 5 Õpilaskodu nr 2 207,79 223,24 215,51 

Kooli tee 4 Õpilaskodu nr 3 329,73 337,67 333,70 

Kokku: 3 837,9 4 157,4 3 997,7 

 

 

3.3.1.1. Hoonete soojakasutuse vähendamine  

Hoonete energiatarbimise vähendamisega ja nende energiatõhusamaks muutmisega 

seonduvaid kohustusi on kirjeldatud punktis 2.3.1.1. Kaugküttesüstemis olevate hoonete 

soojuse tarbimise vähenemine avaldab mõju kaugküttesüsteemi toimimisele. Kaugkütte 

müügimahu vähenemine samade kulude juures muudab aga kaugkütte hinda kallimaks, millega 

tuleb arvestada kaugkütteteenuse pakkujatel oma tegevuste planeerimisel.  

 

Punktis 2.3.1.1 on samuti kirjeldatud kaugküttesüsteemides levima hakanud soojuspumpade 

(tavaliselt õhk-vesi soojuspumbad) kasutamist, kus osaliselt asendatakse hoone soojuse kaug-

kütte soojuse tarbimine soojuspumba poolt toodetud soojusega ehk kaudselt ka elektriküttega. 

Kaugküttepiirkonnas lisaks kaugküttele alternatiivse soojusallika (soojuspumba) kasutamine 
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on paralleeltarbimine13, kus alternatiivset soojusallikat kasutatakse baaskoormuse katmiseks 

ning kaugkütet kasutatakse vaid suurima soojustarbimisega perioodi tipuvajaduse katmisel. 

 

Väimela kaugküttesüsteemis olevas mõnes hoones on kaugküttele alternatiivse energiaallikana 

kasutusel ka soojuspumpasid ehk on paralleeltarbimise olukord. Paralleeltarbimine on 

vähendanud kaugkütte soojuse tarbimisest hinnanguliselt 3–4%. Paralleelkütte vältimiseks või 

mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on soovitav hoonete renoveerimisel tarbijate 

investeeringute suunamine projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamisega kohaliku 

omavalitsuse poolt koostöös kaugkütte ettevõtetega. 

 

Väimela kaugküttepiirkonna olemasolevate hoonete energia tarbimise üldise vähenemise 

prognoos on esitatud punktis 3.3.3. 

 

 

3.3.2. Soojuse tootmine 

3.3.2.1. Väimela katlamaja soojustoodangud 

Katlamajas toodetud ja kaugküttevõrku suunatud soojuse kogus koosneb tarbijate poolt 

tarbitud soojuse kogusest ja jaotuskadudest (soojuskadudest kaugküttevõrgus). Väimela katla-

maja soojustoodangu osas on meil kasutada viimase kolme aasta (2012, 2013 ja 2014) iga-

kuised soojustoodangud (tabel 3.6).  

 

Tabel 3.6. Väimela katlamaja soojustoodangud aastatel 2012–2014, MWh 

Kuu 
Aasta 

Keskmine 
2012 2013 2014 

Jaanuar 728,4 878,3 791,1 799,3 

Veebruar 858,5 637,7 600,3 698,8 

Märts 638,1 761,8 588,5 662,8 

Aprill 455,2 470,3 425,8 450,4 

Mai     

Juuni     

Juuli     

August     

September   172 172,0 

Oktoober 441 459,4 424 441,5 

November 519,8 462,8 535,6 506,1 

Detsember 806 552,9 692,2 683,7 

Kokku 4 447 4 223,2 4 229,5 4 299,9 

 

Katlamaja toodangute andmete alusel on koostatud soojuse tegeliku tootmise tulpdiagramm 

vaadeldavate aastate kuude kaupa (joonis 3.7). Sama kuu tegelik soojuse tootmine võib eri 

aastatel oluliselt erineda. Nii oli 2012. aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur –11,20C 

ja katlamaja soojuse toodang 858,5 MWh ning aastatel 2014 ja 2015 oli välisõhu temperatuur 

keskmiselt –1,70C ja katlamaja soojuse toodang keskmiselt 619 MWh.  

                                                 
13

https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf
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Joonis 3.7. Väimela katlamaja soojuse tootmine  

 

Soojuse toodangu/väljastuse analüüsiks on reaalsed aastased soojustarbimised üle viidud 

normaalaasta kliimatingimustele. Aastate 2012, 2013 ja 2014 tegelikud ja normaalaasta kliima-

tingimustele üle viidud soojuse toodangud on esitatud tabelis 3.7 ja diagrammil (joonis 3.8).  

 

Tabel 3.7. Väimela katlamaja soojustoodangud normaalaastal 

Aasta Kraadpäevad 
Soojustoodang, MWh 

Tegelik Normaalaasta 

2012 4 279 4 447,0 4 415,8 

2013 3 942 4 223,2 4 484,3 

2014 3 890 4 229,5 4 531,3 

Keskmine 4 299,9 4 477,1 

 

 

Joonis 3.8. Väimela katlamaja tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse 

tootmine  
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Aastatel 2012-2014 on katlamaja soojuse kogutoodang olnud erinev. Aastal 2012 kui kõige 

külmemal aastal on olnud soojuse toodang suurim. Aastad 2013 ja 2014 on olnud tunduvalt 

soojemad ja soojuse toodangud on olnud umbes 5% võrra väiksemad. Tegelik keskmine 

toodang on 4 226 MWh. Normaalaastale taandatud soojuse toodangud on kasvava trendiga, 

keskmiselt 4 477 MWh. 2014. a suurim toodang ei ole tingitud soojuse tarbimise suurenemi-

sest, vaid võrgukadude suurenemisest – seos pinnavee sissevooluga soojusvõrgu kanalisse 

lasteaeda suunduval võrgulõigul. 

 

Kaugkütte katlamaja võimsus ja soojuse toodang sõltuvad välisõhu temperatuurist. Teada on 

2014. a katlamaja päevakeskmised võimsused ja vastavad välisõhutemperatuurid. Nende 

andmete põhjal on esitatud võimsuse sõltuvus välisõhu temperatuurist joonisel 3.9. Näeme, et 

nimetatud sõltuvus on ligilähedaselt lineaarne võrdeline. Võttes arvesse võrdelist sõltuvust 

kahe nimetatud suuruse vahel, on võimalik leida lineaarse interpolatsiooni teel katlamaja 

maksimaalne võimsus nn arvestuslikul välisõhu temperatuuril. Antud juhul on nt välisõhu 

temperatuuril –230C katlamaja maksimaalne võimsus 1,6 MW. Kuna punktide hajuvus 

ideaalsest lineaarsest sõltuvusest on suhteliselt suur, siis katlamaja tegelik maksimaalne 

võimsus võib esitatud andmete alusel saadud tulemusest erineda. Katlamaja vajaliku maksi-

maalse võimsuse hindamiseks on vajalik kasutada ka muid statistilisi andmeid.  

 

 

Joonis 3.9. Väimela katlamaja soojuskoormuse sõltuvus välisõhu temperatuurist  

 

Tulpdiagrammil (joonis 3.10) on toodud koondandmed soojuse tootmise, tarbimise ja soojus-

kadude kohta kolmel viimasel aastal. Aasta keskmine suhteline soojuskadu on 13,2%. Soojus-

kadu energiaühikutes Väimela soojusvõrgus oleneb ainult vähesel määral välisõhu tempera-

tuurist, kuna soojusvõrgus on valdavalt maa-alused soojustorustikud. Suhteline soojuskadu aga 

sõltub oluliselt edastatavast soojuse kogusest. Tulpdiagrammilt (joonis 3.11) nähtub, et soojus-

kaod energiaühikutes jäävad vahemikku 53–107 MWh ja on olnud maksimaalsed aprillis, 

märtsis. Suhteline soojuskadu on jäänud keskmiselt vahemikku 9–22%. Külmematel kuudel 

(jaanuar, veebruar, november, detsember) on suhteline soojuskadu 9–11% ja madalama 

soojuse tarbimisega kuudel (märts, aprill, oktoober) 12–22%. 2014. aasta aprillis on suhteline 

soojuskadu ulatunud 31%-ni ja on olnud suur ka energiaühikutes (133 MWh). Soojuskao 

suurenemise põhjuseks on olnud pinnavee sissevool soojustorustiku kanalisse lasteaeda 

suunduval võrgulõigul. Selliste olukordade vältimiseks kaaluda nimetatud soojusvõrgu lõigu 

(alates kambrist K5 kuni lasteaia hooneni) torustiku asendamiseks eelisoleeritud torustikuga.  
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Joonis 3.10. Soojuse tootmine, tarbimine ja kadu Väimela kaugküttevõrgus  

 

 

Joonis 3.11. Väimela katlamaja keskmised soojustoodangud ja kaod soojusvõrgus  

 

 

3.3.2.2. Väimela katlamajas kasutatavad kütused 

Väimela katlamajas kasutatakse soojuse tootmiseks katlakütusena põlevkiviõli, mille tarbimise 

andmed katlamajas nii naturaalühikutes kui ka energiaühikutes on esitatud tabelis 3.8. 

 

Tabel 3.8. Kütuste tarbimine Väimela katlamajas  

Kasutatud kütus Kütteperioodil tarbitud kütuste kogused 

2012 2013 2014 

Põlevkiviõli, t 433,8 412,0 412,7 

Kokku kütus, MWh 4 880,7 4 635,1 4 643,2 

 

Teades katlamajas tarbitud kütuste kogust energiaühikutes ja tarbitud soojuse kogust on 

võimalik hinnata kogu kaugkütteahela efektiivsust, mida iseloomustab joonisel 3.12 esitatud 

tulpdiagramm. Soojuse müügi/tarbimise osatähtsust tarbitud kütuste energiasisalduses 
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iseloomustab kaugkütteahela kasutegur, mis vaadeldud aastatel on olnud keskmiselt 79% ilma 

oluliste muutusteta. Kaugküttevõrgu kasutegurit on võimalik suurendada mõne protsendi 

võrra, vähendades võrgukadusid halvas olukorras oleva võrgulõigu rekonstrueerimisega.  

 

 

Joonis 3.12. Väimela kaugküttevõrgu energiabilanss  

 

 

3.3.2.3. Koormusgraafikud 

Väimela aleviku kaugküttepiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koosta-

miseks on meil kasutada 2014. aasta ööpäevased soojuse tootmise andmed. Nende andmete 

alusel saame arvutada katlamaja ööpäevase keskmise soojuskoormuse megavattides ja 

koostada soojuskoormuse ajalise muutumise graafiku (joonis 3.13). Samale soojuskoormuse 

graafikule on lisatud ka tegelikud välisõhu ööpäeva keskmised temperatuurid, et paremini 

näitlikustada soojuskoormuse sõltuvust ilmast. Graafikult nähtub, et soojuse tootmine ja 

tarbimine on otseses sõltuvuses välisõhu temperatuurist. Suvel ei ole katlamaja töötanud. 

 

 

Joonis 3.13. Väimela katlamaja 2014. aasta soojuskoormused  
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Iseloomustamaks 2014. aasta soojuskoormuste kestvusi joonistame välja katlamaja koormuste 

alanemise suunas reastatud koormusgraafiku koos välisõhu temperatuuri graafikuga (joonis 

3.14). Graafikult nähtub ilmekamalt, kui pikal perioodil on tarvis erinevaid soojuskoormusi. 

Näiteks 0-kraadise välisõhu temperatuuri korral on keskmine soojuskoormus 0,78–0,79 MW 

ja sellest suuremate soojuskoormuste ajaline kestvus aastas on 65–70 päeva. 2014. aasta maksi-

maalne soojuskoormus on olnud 1,45 MW.  

 

 

Joonis 3.14. Väimela katlamaja 2014. aasta soojuskoormuse graafik  

 

 

Joonis 3.15. Väimela katlamaja soojuskoormuse graafik  

 

2014. a oli suhteliselt soe. Võrumaa 30 aasta keskmine kraadpäevade arv on 4 242, kuid 2014. a 

kütteperioodil oli kraadpäevade arv 3 890. Klimaatiliste tingimustega on vajalik arvestada 
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soojuskoormuse graafik, mis on koostatud eeldusel, et soojuse toodang (väljastamine kaug-

küttevõrku) normaalaastal on 4 477 MWh. Sellisel juhul on katlamaja maksimaalne soojus-

koormus soojuskoormuse graafiku kohaselt 1,75 MW. Katlamaja tegelik maksimaalne soojus-

koormus olemasolevate soojatarbijate korral jääb hinnanguliselt vahemikku 1,75–2 MW.  

 

 

3.3.3. Perspektiivne soojuse tarbimine ja soojuse toodang 

Tulevaste perioodide soojuskoormuste planeerimisel peame arvestama järgnevate asjaoludega: 

 Soojuse tootmine ja tarbimine normaalaasta kliimatingimustel Väimela alevikus; 

 Soojuse tarbimise vähenemine seoses korterelamutes rakendatud renoveerimis ja 

energiasäästumeetmetega ning elanike arvu kahanemisega; 

 Potentsiaalsed uued soojustarbijad. 

 

Väimela alevikus ei ole ette näha olulist uute tarbijate liitumist kaugküttevõrguga. Täiendava 

tarbijana võib kaugküttevõrgust soojust hakata taas tarbima Kooli tn 2 elamu. Planeeringute 

järgi uusi elamuid kaugkütte piirkonda ei ehitata ning eramuid, mis on üle läinud lokaalküttele, 

ei saa lugeda potentsiaalseteks liitujateks. Kuna suurima osa soojuse tarbimisest moodustavad 

korterelamud, siis on seoses korterelamute renoveerimismeetmete rakendamisega tulevikus 

ette näha tarbimise vähenemist. Arvutuste aluseks prognoosime elamute soojustarbimise 

vähenemist igal aastal 2%.  

 

Valla haldusalasse kuuluvates hoonetes prognoositakse mõningast soojuse tarbimise 

vähenemist tulenevalt erinevate renoveerimismeetmete rakendamisest. Aastaseks soojus-

tarbimise vähenemiseks on arvestatud 0,5% aastas alates 2017. aastast. Samuti on arvestatud 

soojustarbimise vähenemisega (ca 0,5% aastas) Võrumaa Kutsehariduskeskuse hoonetes. Kuna 

VKHK peahoones ja kahes ühiselamus on renoveerimine juba läbi viidud, siis ei ole lähi-

tulevikus suurt tarbimise vähenemist oodata. Ka aleviku kõrval paiknevas ja arendatavas 

tööstusalas ei ole uusi potentsiaalseid kaugküttevõrguga liitujaid oodata ning seetõttu ei 

prognoosita olulist tarbimise kasvu. Energiasäästumeetmete rakendamisel võib soojuse 

tarbimine hoopis veidi väheneda (vt joonis 3.16).  

 

 
Joonis 3.16. Soojustarbimise prognoos Väimela alevikus aastateks 2015–2025  
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Arvutuste kohaselt väheneb perioodil 2015–2025 kõige enam elamute soojuse tarbimine 

(ca 17%). Ligikaudu 4% väheneb valla hoonete ja ka VKHK hoonete tarbimine. Prognoos-

arvutuste kohaselt on oodata soojustarbimise vähenemist Väimela alevikus ca 10% perioodil 

2015–2025. Seega on prognoositav soojuse tarbimine 2025. aastal 3 370 MWh (vt joonis 3.16). 

Võttes arvesse soojusvõrgu renoveerimisega soojuskadude eesmärgilist vähendamist tasemeni 

410 MWh/a on prognoositav soojuse toodang Väimela katlamajas 2025. aastal 3 780 MWh.  

 

 

3.4. Väimela aleviku kaugkütte soojuse hind ja tarbijate maksevõime 

3.4.1. Kütuste ja soojuse hind 

Väimela katlamajas kasutatakse kütusena põlevkiviõli. Ülevaade hakkpuidu, puidugraanulite 

ja põlevkiviõli hinnast Eestis on esitatud peatükis 2.4.1. Alljärgneval joonisel 3.17 on esitatud 

põlevkiviõli hinna ja Väimela kaugküttepiirkonna soojuse hinna muutused perioodil 2014–

2015. Selgelt joonistub välja seos põlevkiviõli ja soojuse hinna vahel.  

 

 
Joonis 3.17. Põlevkiviõli ja Väimela kaugkütte soojuse hind perioodil 2014–2015  

 

Konkurentsiameti poolt on kaugküttepiirkondadele kinnitatud piirhind, millisest kõrgema 

hinnaga ei tohi soojusvõrk tarbijatele soojust müüa. Kui kütuse hind langeb, on soojuse müüja 

kohustatud arvutama soojuse hinna korrektsiooni vastavalt tegelikule kütuse hinnale. Kütuse 

hinna tõusmisel või teiste kulude põhjendatud suurenemisel on soojuse tootjal õigus taotleda 

Konkurentsiametilt kõrgema soojuse müügihinna kehtestamist.  
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Väimela aleviku võrgupiirkonnas on Konkurentsiamet kinnitanud soojuse piirhinnaks 54,45€ 

(ilma käibemaksuta). Kooskõlastamise otsus on tehtud 13.03.2015. a.14. Kuna Väimela katla-

majas kasutatakse käesoleval hetkel põlevkiviõli, kuid valla arengukavas on püstitatud eesmärk 

viia katlamaja üle odavamale ja soovitavalt taastuvale kütusele, siis on lähiajal oodata 

investeeringuid, mis omakorda mõjutavad ka soojuse hinda tarbijatele.  

 

 

3.4.2. Tarbijate maksevõime 

Aastal 2013 oli Eesti kaalutud keskmine kaugkütte soojuse müügihind ilma käibemaksuta 

66,35 €/MWh. Väimela kaugkütte-piirkonnas on see 54,45 €/MWh ehk ca 18% madalam. 

Kuigi Väimela aleviku kaugkütte soojuse hind on hetkel suhteliselt madal võrreldes Eesti 

keskmisega, leidub kaugkütte piirkonnas mitmeid hooneid, mis ei ole liitunud kaugkütte-

võrguga ja kasutavad lokaalkütet. Enamik korterelamuid on varustatud elektriboileritega sooja 

tarbevee saamiseks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt aastatel 2012–2013 

läbi viidud analüüsile tuginedes võib mõistlikuks kaugkütte hinnaks lugeda hinda kuni 

75 €/MWh. Alles seda hinda ületades on majanduslikult mõistlikum kaaluda alternatiivsete 

lokaalkütteallikate kasutusele võtmist.  

 

Väimela aleviku kaugkütte soojuse ja küttevee tarbijate maksevõimet võib pidada heaks – 

võlgnevustega probleeme ei ole esinenud. Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi järgi on 

Võru vald Eesti 215 omavalitsuse seas tabelis 78. kohal (2013. aasta). Võrreldes perioodidega 

2006–2009, kui oldi 62. kohal, ja 2010–2013, mil saavutati 72. koht, on Võru vald tabelis veidi 

langenud.  

 

Väimelas olulist elanike kasvu tulevikus ette näha ei ole, kuid loodud on soodsad tingimused 

tööstusala laienemiseks. Valla arengukavas on püstitatud eesmärgiks viia Väimela katlamaja 

üle odavamale kütusele. Võrumaa arengustrateegias on selle eesmärgi maksumuseks hinnatud 

400 000 € ning tähtajaks 2020. a. Enne täiendavate investeeringute tegemist on vajalik 

analüüsida piirkonna jätkusuutlikkust, uute liitujate võimalikkust ja investeeringute mõju kaug-

küttesoojuse maksumusele. Tarbijate huvi suurendamiseks kaugkütte soojuse vastu on vajalik 

säilitada madal kaugkütte soojuse hind ning vähendada võrgukadusid.  

 

Oluline on ka soojuse tarbimise vähendamine – majade soojustamine ja renoveerimine. Vajalik 

on omavalitsuse igakülgset toetust, et kõikidele hoonetele tehtaks energiamärgised ja -auditid. 

Energiaaudit võimaldab määrata hoone renoveerimise vajaduse ja on aluseks renoveerimis-

toetuse taotlemisel. Hetkel on energiamärgis 2 elamul ja 4 VKHK hoonel, enamikes elamutes 

toimivad korteriühistud. Et hoonete soojustamisega on võimalik vähendada elamu poolt 

tarbitava soojuse kulu ja vähendada ka soojuse arveid, siis tuleb hoonete valdajate poolt seada 

eesmärgiks aastaks 2020 soojustada hooned ja viia nende energiatarbimine energiamärgise D 

klassi (hoone kogu energiatarbimine < 180 kWh/m² aastas). 

 

 

                                                 
14 http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18308  

http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18308
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3.5. Majandusanalüüs 

3.5.1. Väimela kaugkütte piirkonna soojusvarustuse arendamise variandid 

Võru valla arengukava 2015–2021 kohaselt Võru Vallavalitsus toetab kaugkütte säilimist 

Väimela alevikus. Kaugkütte soojuse kogu tarbimisest Väimela alevikus moodustab ligikaudu 

50% soojuse tarbimine vallale ja riigile kuuluvates hoonetes. Seega on kaugkütte soojuse 

tarbimise suhtes oluline avalik huvi. Seetõttu käsitletakse järgnevalt kaugküttesüsteemi 

arendamise variante. Avalik huvi on ka kaugkütte soojuse mõistliku ja stabiilse hinna tagamise 

suhtes. 

 

Kaugküttesüsteemi arendamise võimalike variantidena käsitleme: 

 

Variant 0 – Jätkub senine soojuse tootmise olukord põlevkiviõli kasutamisega kütusena ehk 

tavapärase äritegevuse variant. Olulisi renoveerimistöid ei tehta. 

 

Variant 1 – Hakkpuidul töötava 1,0 MW võimsusega täiendava katla paigaldamine kas olemas-

olevasse katlamajja või ehitatavasse hoonesse. Tipukoormuse katmine toimub olemasolevate 

põlevkiviõliga köetavate kateldega. 

 

Variant 2 – Ühe põlevkiviõliga köetava katla rekonstrueerimine puidupelletitega kütmisele 

(0,7 MW) ja tipukoormuse katmine olemasolevate põlevkiviõliga köetavate katelde baasil. 

 

Variant 3 – Olemasoleva kaugkütte torustiku osaline asendamine eelisoleeritud torustikuga 

(võrgulõigul alates kambrist K5 kuni lasteaia hooneni). 

 

Variant 4 – Arendusvariantide 1 ja 3 üheaegne elluviimine (1 MW hakkpuidu katel koos 

soojusvõrgu rekonstrueerimisega). 

 

 

3.5.1.1. Variant 0. Säilib senine soojusvarustuse süsteem  

Kaugkütte soojusvarustuse arendamise variantide analüüsimisel on alg- ehk baasvariandiks 

kaugkütte jätkamine olemasolevast põlevkiviõlil töötavast katlamajast. Põlevkiviõliga 

köetavate kateldega on võimalik täielikult rahuldada aleviku kaugkütte vajadused olemas-

olevast katlamajast. Katlamaja ei vaja lähitulevikus rekonstrueerimist. Soojusvõrgus soojus-

kadude vähendamise ja võrgu töökindluse tõstmise eesmärgil on vajalik jätkata soojusvõrgu 

rekonstrueerimist. Seega jätkub kaugkütteettevõtte tavapärane äritegevus. 

 

Tavapärast äritegevust mõjutavad ka ettevõttevälised tegurid, näiteks: 

 

 soojuse müügihinna oluline sõltuvus põlevkiviõli hinnast; 

 soojuse müügi vähenemine seoses hoonete energiasäästlikumaks renoveerimisega; 

 soojuse müügi vähenemine seoses paralleeltarbimisega15 taastuvate energiaallikate 

baasil (vastavalt Kaugkütteseadusele on tarbijatel lisaks kaugküttevõrgust saadavale 

                                                 
15

https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf
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soojusele võimalik tarbida ka kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud 

soojusenergiat). 

 

Samas kaugküte on administratiivne monopol, kuna soojatarbijatel on olemas alternatiivne 

valik lokaalse kütte näol. Kaugkütte reguleerimise administratiivsed meetodid kui ka 

poliitilised otsused ei tohi kaugkütteettevõtjal tekitada ebakindlust kaugküttesüsteemi 

arendamisel, et tagada optimaalselt ehitatud ja stabiilse soojuskoormusega kaugküttepiirkond, 

mis on võimeline pakkuma pikaajaliselt lokaalsetest lahendustest soodsama hinnaga kaugkütet. 

 

Põlevkiviõli hinna kasvades on vajalikud uued tehnilised lahendused odava katlakütuse 

kasutusele võtmiseks, et hoida soojuse hind mõistlik ja stabiilne ja tagada Väimela kaugkütte-

süsteemi stabiilne ja jätkusuutlik areng. 

 

 

3.5.1.2. Variant 1. Hakkpuidul töötava 1 MW katla paigaldamine  

Variandi 1 korral paigaldatakse katlamajja täiendav 1,0 MW võimsusega hakkpuiduga köetav 

veekatel või ehitatakse sama võimsusega hakkpuidu katlaga katlamaja olemasoleva katalamaja 

kõrvale, nt endise raske kütteõli mahutipargi asukohale. Konkreetne katla paigaldamise 

lahendus valitakse projekteerimise käigus. Hakkpuidu katla võimsus 1 MW on valitud soojus-

võrgu soojuskoormuse kestvuse graafiku alusel ja sobilik praeguste soojuskoormuste juures. 

Katlamaja soojuskoormuse kestvuse graafik on esitatud joonisel 3.18. Paigaldatav1 MW katel 

katab kaugküttevõrgu baaskoormuse. Talvise tipukoormuse katmiseks ja hakkpuidu 

katla(katlamaja) remondi ajal kasutatakse olemasolevaid põlevkiviõlil töötavaid katlaid. 

Põlevkiviõli vajadus kuni 9% kogu kütuse tarbimisest energiaühikutes. Paigaldatavat 

hakkpuidu katelt on võimalik käitada soojusvõrgu minimaalsetel koormustel, seega koormustel 

üle 0,25 MW.  

 

Hakkpuidul katel vajab perioodilist puhastamist ja seadmed hooldust ka talveperioodil, mis 

praktikas vähendab mõnevõrra katla soojatoodangut ning on vajalik arvestada ka täiendavate 

hooldus- ja käidukuludega. 

 

Hakkpuiduga köetav katel vajalik ehitada automaatrežiimis töötavana. Uue katla juhtimis-

süsteem tuleb siduda olemasolevate vedelkütusel töötavate katelde juhtimissüsteemiga. Kui 

hakkpuidul töötava katla võimsusest madala välisõhu temperatuuri korral ei piisa tarbijate 

soojusvajaduste rahuldamiseks, on vajalik, et automaatselt rakendub tööle põlevkiviõlil töötav 

katel. 

 

Hakkepuidul töötava 1 MW võimsusega baaskoormuse katla käitamisel on võimalik toota 

aastas keskmiselt 3 915 MWh (91%). Hakkepuidu katel töötab kogu kütteperioodi jooksul. 

Olemasolevad põlevkiviõli katlad töötavad tipukoormuse katmiseks ja hakkpuidu katla 

hooldusseisakute ajal. Põlevkiviõli katelde aastane soojuse toodang on keskmiselt 387 MWh/a. 

Investeeringuks suuruseks 1,0 MW hakkpuitu kütuseks kasutava katla paigaldamisel on 

analoogsete katlamajade rekonstrueerimise maksumuste põhjal hinnatud 500 tuhat eurot. 

Investeeringu maksumus sõltub sellest, kas hakkpuidu katelt on võimalik paigaldada olemas-

olevasse katlamaja hoonesse või on vajalik ka uue hoone ehitamine. 
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Joonis 3.18. Kaugküttevõrgu soojuskoormuse kestvuse graafik 1,0 MW hakkpuidu katla 

paigaldamisel  

 

 

3.5.1.3. Variant 2. Ühe põlevkiviõliga köetava katla rekonstrueerimine puidu-

pelletitega kütmiseks  

Katlamaja käitaja on planeerinud katlamaja biokütusele üleviimise ühe variandina ka ühe 

põlevkiviõliga köetava katla rekonstrueerimist puidupelletite põletamisele. Variandi 2 korral 

paigaldatakse ühele põlevkiviõliga köetavale katlale puidupelletite põleti. Katla väljund-

võimsuseks jääks 0,7 MW. Koos puidupelletite põleti paigaldamisega on vajalik ehitada puidu-

pelletite ladu ja puidupelletite katlasse etteande süsteem, samuti uus korsten. Puidupelletitega 

köetava katla võimsus tuleneb olemasoleva õlikatla võimsusest, mis puidupelletite põletamisel 

mõnevõrra väheneb. Katlamaja soojuskoormuse kestvuse graafik on esitatud joonisel 3.19. 

0,7 MW katel katab kaugküttevõrgu baaskoormuse. Talvise tipukoormuse katmiseks ja pelleti-

katla hoolduse ajal kasutatakse olemasolevaid põlevkiviõlil töötavaid katlaid.  

 

Puidupelletitega köetav katel vajab perioodilist puhastamist ja seadmed hooldust ka talve-

perioodil, mis praktikas vähendab mõnevõrra katla soojatoodangut ning on vajalik arvestada 

ka täiendavate hooldus- ja käidukuludega. 

 

Puidupelletitega köetav katel vajalik ehitada automaatrežiimis töötavana. Uue katla juhtimis-

süsteem tuleb siduda olemasolevate vedelkütusel töötavate katelde juhtimissüsteemiga. Kui 

puidupelletitega köetava katla võimsusest madala välisõhu temperatuuri korral ei piisa tarbijate 

soojusvajaduste rahuldamiseks, on vajalik, et automaatselt rakendub tööle põlevkiviõlil töötav 

katel.  

 

Puidupelletitega köetava 0,7 MW võimsusega baaskoormuse katla käitamisel on võimalik 

toota aastas keskmiselt 3 227 MWh (75%). Puidupelletitega köetav katel töötab kogu kütte-

perioodi jooksul. Olemasolevad põlevkiviõli katlad töötavad tipukoormuse katmiseks ja 

puidupelletitega köetava katla hooldusseisakute ajal. Põlevkiviõli katelde aastane soojuse 

toodang on keskmiselt 1 076 MWh/a. Investeeringu suuruseks 0,7 MW puidupelletitega 
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köetava katla rekonstrueerimisel on hinnatud vajalike seadmete maksumuste põhjal 70 tuhat 

eurot.  

 

 

Joonis 3.19. Kaugküttevõrgu soojuskoormuse kestvuse graafik 0,7 MW puidupelletitega 

köetava katla kasutamisel  

 

 

3.5.1.4. Variant 3. Olemasoleva kaugkütte torustiku osaline asendamine eel-

isoleeritud torustikuga  

Alljärgnevalt on käsitletud Väimela kaugküttevõrgu veel rekonstrueerimata torustiku osalist 

asendamist eelisoleeritud torustikuga, valides rekonstrueerimiseks halvamas olukorras olevad 

võrgulõigud, mis mõjutavad märgatavalt kogu soojusvõrgu soojuskadusid. Variandi 3 korral 

asendatakse olemasolev torustik võrgulõigul pikkusega 305 m, alates kambrist K5 kuni lasteaia 

hooneni eelisoleeritud torustikuga, tingläbimõõduga DN50 - DN65. Eelisoleeritud torude üks 

võimalik paigaldamise variant on torude paigaldamine olemasoleva soojusvõrgu kanalisse, mis 

võimaldaks kaevetööde ja taastamistööde arvelt investeeringu kulusid vähendada. Torude 

lõplik läbimõõt on vajalik täpsustada kaugküttevõrgu hüdrauliliste arvutustega. Kambrist     

K5-1 lasteaia hooneni kulgevat soojustorustiku lõiku on võimalik lühendada kuni 50 m võrra, 

soojustorustiku hoonesse sisseviimisel hoonesse peasissekäigu poolsest küljest, mis eeldab aga 

kaeve- ja taastamistöid. Seega oleme soojusvõrgu rekonstrueerimise esialgse variandina 

käsitlenud ainult olemasoleva torustiku asendamist. Nimetatud kaugküttevõrgu lõigu 

rekonstrueerimisel hinnanguline soojuse sääst soojuskadude vähenemise arvelt on 158 MWh/a 

ning kogu soojusvõrgu suhtelist soojuskadu on võimalik vähendada 10-11%-ni. 

Investeeringuks suuruseks kirjeldatud soojusvõrgu rekonstrueerimisel on hinnatud 84,5 tuhat 

eurot.  

 

 

3.5.1.5. Variant 4. Arendusvariantide 1 ja 3 üheaegne elluviimine  

Variandi 4 korral paigaldatakse katlamajja täiendav 1,0 MW võimsusega hakkpuiduga köetav 

veekatel või ehitatakse sama võimsusega hakkpuidu katlaga katlamaja olemasoleva katalamaja 
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kõrvale ja asendatakse olemasolev soojusvõrgu torustik pikkusega 305 m võrgulõigul, alates 

kambrist K5 kuni lasteaia hooneni eelisoleeritud torustikuga. Seega rekonstrueeritakse kaug-

küttesüsteemi üheaegselt arendusvariantide 1 ja 3 kohaselt, milliseid on kirjeldatud punktides 

3.5.1.2 ja 3.5.1.4, kuid on ka variantide koosmõjust tulenevad erinevused, mis tulenevad 

soojuse väiksemast toodangust, seoses soojusvõrgu kadude vähenemisega (158 MWh/a). 

 

Paigaldatav 1 MW katel katab kaugküttevõrgu baaskoormuse. Talvise tipukoormuse katmiseks 

ja hakkpuidu katla remondi ajal kasutatakse olemasolevaid põlevkiviõlil töötavaid katlaid. 

Hakkpuidul töötava 1 MW võimsusega baaskoormuse katla käitamisel on võimalik toota aastas 

keskmiselt 3 812 MWh (92%). Hakkepuidu katel töötab kogu kütteperioodi jooksul. Olemas-

olevad põlevkiviõli katlad töötavad tipukoormuse katmiseks ja hakkpuidu katla hooldus-

seisakute ajal. Põlevkiviõli katelde aastane soojuse toodang on keskmiselt 332 MWh/a. 

Investeeringuks suuruseks 1,0 MW hakkpuitu kütuseks kasutava katla paigaldamisel ja soojus-

võrgu renoveerimise on 584,5 tuhat eurot. 

 

 

3.5.2. Soojusvarustuse arendamise variantide majanduslik hinnang  

3.5.2.1. Majandusarvutuste metoodika  

Majandusanalüüs on teostatud kulude analüüsi metoodika alusel. Täpsem ülevaade 

metoodikast on esitatud peatükis 2.5.2.1.  

 

 

3.5.2.2. Majandusarvutuste lähteandmed ja tulemused  

Soojusvarustuse arendusvariantide käsitlemisel ja majandusarvutuste tegemisel on lähte-

andmetena kasutatud teadaolevaid andmeid ja eelnevat analüüsi soojuse tootmise ja müügi, 

energia hindade kohta ning kogemuslikke tulevaste kulude hinnanguid. Soojuse tootmise ja 

müügi rahaliste kulutuste osas on esitatud ainult andmeid kütuste maksumuse osatähtsuse 

kohta Konkurentsiameti poolt kinnitatud soojuse piirhinnas või tegelikus hinnas. Andmed 

muude soojuse hinnakomponentide kohta konkreetse käitaja puhul on konfidentsiaalsed. 

 

Majandusarvutustes on lähtutud investeeringu finantseerimisest laenurahadega. Arvutused on 

teostatud intressi määraga 5% ja laenu tagasimakse perioodiga on 10 aastat. Laenu tagasi-

maksmine toimub nn. annuiteetlaenuna ehk võrdsete aastamaksetena. Kõikides majandus-

arvutuste variantides on arvestatud ka 50%-lise investeeringu toetusega.  

 

 

3.5.2.2.1. Senise soojusvarustuse süsteemi säilimine 

Soojusvarustuse arendusvariantide majandusliku hinnangu baasvariandi (variant 0) puhul on 

lähtutud kaugküttesoojuse kehtivast piirhinnast ja kütuse hinnangulisest maksumusest soojuse 

müügihinnas (€/MWh), osatähtsusega 65% soojuse müügihinnas ja kolme viimase aasta 

keskmisest müügimahust. Muud soojuse müügihinna komponendid on käsitletud summaarselt 

koondnimetusega „Tegevuskulud“. Baasvariandi lähteandmed on esitatud tabelis 3.9. 
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Tabel 3.9. Majandusarvutuste lähteandmed. Baasvariant  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 4 302 

Soojuse müük MWh 3 734 

Soojuse toodang biokütusel MWh 0 

Kütused:   

 - põlevkiviõli t/a 425 

 - kütuse maksumus €/a 132 146 

Tegevuskulud €/a 71 161 

Kulud kokku €/a 203 307 

Soojuse müügi piirhind €/MWh 54,45 

 

Variandi 0 kohaselt soojusvarustuse jätkamisel sõltub soojuse hind põlevkiviõli hinnast ja 

soojuse müügimahust. Eeldades 10 aasta pärast põlevkiviõli hinna tõusu tasemeni 470 €/t ja 

soojuse müügimahu vähenemist 9,5–10%, on joonisel 3.20 esitatud soojuse hinna muutumise 

prognoos, mida on arvestatud soojusarendusvariantide arendusvariantide majandusanalüüsis. 

Olulise mõjuga soojuse hinnale on antud juhul põlevkiviõli hinna kasv.  

 

 
Joonis 3.20. Soojuse müügihinna prognoos tulenevalt põlevkiviõli hinnatõusust ja soojuse 

müügimahu vähenemisest  

 

Variandi 0 puhul on joonisel 3.21 esitatud soojuse müügihinna vähenemine sõltuvalt müügi-

mahu vähenemisest 10 aasta jooksul. Müügimahu vähenemisel 9,5% suureneb soojuse hind 

8,5% ja müügimahu vähenemisel 30% on soojuse hinna kasv 25% samade tegevuskulude 

juures. Müügimahu vähenemisel on soojuse hinna kasv aeglasem. Kallim katlakütus on vähem 

tundlik müügimahu vähenemise suhtes. 
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Joonis 3.21. Soojuse müügihinna sõltuvus müügimahust 

 

3.5.2.2.2. Hakkpuidul töötava 1,0 MW võimsusega katla paigaldamine 

tipukoormuse katmisega põlevkiviõliga köetavate kateldega  

Väimela katlamajja (olemasolevasse või uude hoonesse) uue hakkpuidul töötava 1,0 MW 

võimsusega paigaldamise variandi 1 majandusarvutuste tegemisel on lähtutud tabelis 3.10 

esitatud lähteandmetest, mis kirjeldavad soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi aleviku 

soojusvarustuseks. Tipukoormuse katmiseks kasutatakse olemasolevaid põlevkiviõliga 

köetavaid katlaid  

 

Tabel 3.10. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 1  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 4 302 

Soojuse müük MWh 3 734 

Soojuse toodang biokütusel MWh 3 915 

Kütused:   

 - põlevkiviõli t/a 38,2 

 - hakkpuit m3 6 577 

 - kütuse maksumus €/a 87 522 

Tegevuskulud, sh €/a 81 161 

Lisanduvad kulud €/a 10 000 

Kulud kokku €/a 168 683 

Soojuse müügi hind (15 a keskmine) €/MWh 64 

 

Variandi 1 majandusarvutuste tulemused on esitatud lisas 13. Projekti investeeringu põhilised 

finantsnäitajad on 100% omafinantseerimise korral järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)   –2 681 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)   5,9%; 

Lihtne tasuvusaeg   14,5 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)   64 €/MWh. 

 

Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised: 
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Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)   247 319 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)   16%; 

Lihtne tasuvusaeg   7,2 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)   58 €/MWh. 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul on variandi 1 investeeringu majandus-

näitajad tagasihoidlikud, investeering on majanduslikult vähetasuv. Kulude kokkuhoid 

saavutatakse peamiselt kulutuste vähenemisega kütustele. Põlevkiviõli asendatakse odavama 

hakkpuiduga, kuid kasutatakse põlevkiviõli. Samuti on võimalik investeeringu 50%-lise 

toetuse korral vähendada soojuse keskmist müügihinda (keskmine 15. a keskmine müügihind 

58 €/MWh) ja muuta see vähem sõltuvaks põlevkiviõli hinnast. Ilma investeeringu toetuseta 

pole võimalik soojuse müügihinda laenu tagasimakse perioodil vähendada põlevkiviõli hinna 

praeguse hinnataseme juures.  

 

 

3.5.2.2.3. Ühe põlevkiviõliga köetava katla rekonstrueerimine puidu-

pelletitega kütmiseks  

Väimela katlamajas ühele põlevkiviõliga köetavale katlale puidupelletite põleti paigaldamise 

variandi 2 majandusarvutuste tegemisel on lähtud tabelis 3.11 esitatud lähteandmetest, mis 

kirjeldavad soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi aleviku soojusvarustuseks. Tipukoormuse 

katmiseks kasutatakse olemasolevaid põlevkiviõliga köetavaid katlaid.  

 

Tabel 3.11. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 2 

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 4 302 

Soojuse müük MWh 3 734 

Soojuse toodang biokütusel MWh 3 227 

Kütused:   

 - põlevkiviõli t/a 106,1 

 - puidupelletid t/a 790 

 - kütuse maksumus €/a 175 253 

Tegevuskulud, sh €/a 72 561 

Lisanduvad kulud €/a 1 400 

Kulud kokku €/a 247 814 

Soojuse müügi hind (15 a keskmine) €/MWh 83 

 

Variandi 2 majandusarvutuste tulemuste põhjal investeering kasutatud lähteandmete põhjal 

tulu ei too ja soojuse hind ei alane ka siis kui omafinantseering oleks ainult 30%. Kirjeldatud 

investeering ei ole kaugkütte katlamaja puhul, kus katlakütusena kasutatakse põlevkiviõli 

majanduslikult tasuv. Puidupelletid sobivad eelkõige lokaalkatlamajade kütuseks.  
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3.5.2.2.4. Olemasoleva kaugkütte torustiku osaline asendamine eel-

isoleeritud torustikuga  

Väimela kaugküttevõrgu rekonstrueerimise variandi 3 majandusarvutuste tegemisel on lähtud 

tabelis 3.12 esitatud lähteandmetest, mis kirjeldavad soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi 

aleviku soojusvarustuseks.  

 

Tabel 3.12. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 3  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 4 144 

Soojuse müük MWh 3 734 

Soojuse toodang biokütusel MWh 0 

Soojusvõrgu kadude soojuskadude vähenemine  158 

Kütused:   

 - põlevkiviõli t/a 409,3 

 - kütuse maksumus €/a 127 293 

Tegevuskulud €/a 71 161 

Kulud kokku €/a 198 454 

Soojuse müügi hind (15. a keskmine) €/MWh 67 

Variandi 3 majandusarvutuste tulemused on esitatud lisas 14. Projekti investeeringu põhilised 

finantsnäitajad on 100% omafinantseerimise korral järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)   –25 790 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)   1,4%; 

Lihtne tasuvusaeg   17,6 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)   67 €/MWh. 

 

Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)   16 910 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)   10,9%; 

Lihtne tasuvusaeg   8,8 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)   65 €/MWh. 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul on variandi 3 investeeringu majandus-

näitajad kehvapoolsed, investeering on majanduslikult vähetasuv. Vajalik on soojuse hinna 

tõstmine, sõltuvalt põlevkiviõli hinna kasvust. Kulude kokkuhoid saavutatakse peamiselt 

kulutuste vähenemisega kütustele. Investeeringu eeldatava 50%-lise toetuse korral ei ole 

soojuse piirhinna tõstmine vajalik kui põlevkiviõli hind oluliselt ei kasva. Soojusvõrgu 

rekonstrueerimiseks on vajalik investeeringu toetused.  
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3.5.2.2.5. Kaugküttesüsteemi arendusvariantide 1 ja 3 üheaegne ellu-

viimine 

Väimela katlamajja (olemasolevasse või uude hoonesse) uue hakkpuidul töötava 1,0 MW 

võimsusega paigaldamise ja soojusvõrgu üheaegse rekonstrueerimise variandi 4 majandus-

arvutuste tegemisel on lähtud tabelis 3.13 esitatud lähteandmetest, mis kirjeldavad soojuse 

tootmist ja selle rahalisi kulutusi aleviku soojusvarustuseks. Arendusvariant 4 on kaugkütte-

süsteemi kompleksne rekonstrueerimine, rekonstrueeritakse katlamaja ja soojusvõrku sama-

aegselt. Nii nagu variandi 1 puhul kasutatakse antud juhul ka tipukoormuse katmiseks olemas-

olevaid põlevkiviõliga köetavaid katlaid. 

 

Tabel 3.13. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 4  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 4 144 

Soojuse müük MWh 3 734 

Soojuse toodang biokütusel MWh 3 812 

Soojusvõrgu kadude soojuskadude vähenemine MWh 158 

Kütused:   

 - põlevkiviõli t/a 32,7 

 - hakkpuit m3 6 407 

 - kütuse maksumus €/a 83 867 

Tegevuskulud, sh €/a 81 161 

täiendavad tegevuskulud  10 000 

Kulud kokku €/a 165 028 

Soojuse müügi hind (15. a keskmine) €/MWh 65 

Variandi 4 majandusarvutuste tulemused on esitatud lisas 15. Projekti investeeringu põhilised 

finantsnäitajad on 100%-lise omafinantseerimise korral järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)    –43 111 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)   5,0%; 

Lihtne tasuvusaeg   15,3 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)   65 €/MWh. 

 

Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)    249 139 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)   14,9%; 

Lihtne tasuvusaeg   7,6 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)   59 €/MWh. 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul on variandi 4 investeeringu majandus-

näitajad tagasihoidlikud, investeering on majanduslikult vähetasuv. Kulude kokkuhoid 

saavutatakse peamiselt kulutuste vähenemisega kütustele. Põlevkiviõli asendatakse odavama 

hakkpuiduga, kuid jätkuvalt kasutatakse ka põlevkiviõli. Vähenevad soojusvõrgu soojuskaod. 

Investeeringu 50%-lise toetuse korral väheneb soojuse keskmist müügihind (keskmine 15. a 

keskmine müügihind 58 €/MWh) ja muuta see vähem sõltuvaks põlevkiviõli hinnast. 

Investeeringu 50%-lise toetuse korral ei ole soojuse piirhinna tõstmine vajalik kui põlevkiviõli 
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hind oluliselt ei kasva. Ilma investeeringu toetuseta pole võimalik soojuse müügihinda laenu 

tagasimakse perioodil vähendada põlevkiviõli hinna praeguse hinnataseme juures. 

 

 

3.5.2.3. Majandusarvutuste kokkuvõte 

Väimela aleviku kaugküttesüsteemi arendamise erinevate variantide majandusarvustuste 

tulemused on kokkuvõtlikult toodud tabelis 3.14.  

 

Tabelist 3.14 nähtub, et käsitletud arendusvariantidest ei ole majanduslikult tasuv puidu-

pelletite kasutusele võtmine (variant 2), asendamaks osaliselt põlevkiviõliga kütmist. Soojus-

ettevõtte kogukulud ei vähene ja rahalist kokkuhoidu ei saavutata. Vähetasuv on ka soojus-

võrgu rekonstrueerimine eelisoleeritud torude paigaldamisega (variant 3). Investeeringu 

toetuse korral variandi 3 tasuvus oluliselt paraneb. Soojuse arvestuslikud müügihinnad 

kujunevad madalaimaks variantide 1 või 4 elluviimisel. Selleks, et soojuse müügihind oleks 

baasvariandi müügihinnaga samal tasemel, on vajalik investeeringu toetus. Võttes arvesse 

investeeringu suurust ja teisi majandusnäitajaid osutub eelpoolnimetatud variantidest 

soodsaimaks variant 4. See variant sisaldab ka soojusvõrgu rekonstrueerimist. Eraldi projektina 

ei ole soojusvõrgu rekonstrueerimine majanduslikult tasuv. Samas on kaugkütte soojusvõrgu 

rekonstrueerimine soojuskadude vähendamise eesmärgil vajalik kaugkütte jätkusuutlikkuse 

tagamisel.  

 

Kõik eelnevalt toodud investeeringute majandusarvutuste tulemusi tuleks vaadelda mitte 

lõplikena, vaid suunda andvatena, arvestades tulemuste tundlikkust võimalikele algandmete (nt 

kütuste hinnad, soojuse tarbimine, investeeringu suurus) muutustele, kui ka riskifaktoreid ehk 

renoveerimisprojekti õnnestumist ohustavaid faktoreid, millisteks võivad olla: pidevalt muutuv 

majandusolukord, seadusandlusest tingitud muutused tootmise finantsolukorras.  

 

Tabel 3.14. Majandusarvutuste kokkuvõtlik tabel 

Variant Kirjeldus 
Investeering, 

tuh eurot 

Soojuse 

keskmine 

hind, 

€/MWh 

(15 a) 

IRR, 

% 

(15 a) 

Lihtne 

tasuvusaeg, 

aasta 

0 

Jätkub senine soojuse tootmise 

olukord põlevkiviõli kasutami-

sega kütusena ehk tavapärase 

äritegevuse variant. Olulisi 

renoveerimistöid ei tehta 
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1 

Hakkpuidul töötava 1,0 MW 

võimsusega täiendava katla 

paigaldamine kas olemas-

olevasse katlamajja või 

ehitatavasse hoonesse 

500 64 5,9 14,5 

250 

(omaosalus 50%) 
58 16 7,2 

2 

Ühe põlevkiviõliga köetava 

katla rekonstrueerimine puidu-

pelletitega kütmisele (0,7 MW) 

70 83 
Rahalist säästu ei 

saavutata 
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Variant Kirjeldus 
Investeering, 

tuh eurot 

Soojuse 

keskmine 

hind, 

€/MWh 

(15 a) 

IRR, 

% 

(15 a) 

Lihtne 

tasuvusaeg, 

aasta 

ja tipukoormuse katmine 

olemasolevate põlevkiviõliga 

köetavate katelde baasil 

35 

(omaosalus 50%) 
82 

Rahalist säästu ei 

saavutata 

3 

Olemasoleva kaugkütte 

torustiku osaline asendamine 

eelisoleeritud torustikuga 

(võrgulõigul alates kambrist 

K5 kuni lasteaia hooneni) 

84,5 74,8 1,4 17,6 

42,25 

(omaosalus 50%) 
64,2 10,9 8,8 

4 

Arendusvariantide 1 ja 3 

üheaegne elluviimine (1 MW 

hakkpuidu katel koos 

soojusvõrgu rekonstrueeri-

misega) 

584,5 65 5 15,3 

292,25 

(omaosalus 50%) 
59 14,9 7,6 

 

 

3.6.  Järeldused ja ettepanekud 

Võru valla, sh Väimela aleviku arenguid on analüüsitud Võru valla arengukavas aastateks 

2015–2025. Valla üldine areng mõjutab ka valla energia- ja soojusvarustust. Olulisemateks 

arenguvajadusteks on valla arengukavas hinnatud vallale kuuluvate elamute ja ühiskondlike 

hoonete korrastamist ja nende energiasäästlikuks muutmist, uutele energialahendustele üle-

mineku edendamist, sh Väimela katlamaja odavamale kütusele üle viimist ning tervikliku 

kaugküttesüsteemi säilitamist. Valla arengukava üheks eesmärgiks on viia katlamajad, korteri-

ühistud, eramud ja avalikus kasutuses olevad hooned üle taastuvatele kütustele. Üldjoontes 

kattuvad need eesmärgid Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2014–2025 eesmärkidega 

ning aleviku elamu- ja soojusmajanduse edaspidises arengus tuleks nendest püstitatud ees-

märkidest ka lähtuda. 

 

Käesoleval hetkel töötab Väimela katlamaja põlevkiviõlil ning on seetõttu väga sõltuv põlev-

kiviõli hinna muutumisest turul. Arvestades praegust soojuse tarbimist ja katlamaja soojuse 

toodangut on otstarbekaim lahend viia katlamaja üle hakkpuidule paigaldades 1,0 MW 

võimsusega hakkpuidul töötav katlamaja kaugkütte põhikoormuse katmiseks. Minnes üle 

hakkpuidu kasutamisele kütusena on võimalik hoida soojuse hinda stabiilsena ka siis kui vedel-

kütuse hind tõuseb. Praegu on kütuse osa soojuse hinnas ca 65% ja soojuse hind on väga tundlik 

põlevkiviõli hinna muutumise suhtes. Katlamaja üleviimisel hakkpuidule on kütuse osa hinnas 

ca 33% ning seeläbi ei ole soojuse hind enam nii tundlik kütuse hinna muutuste suhtes. 

 

Veelgi tähtsam, kui soojuse hinna langetamine, mida saavutatakse Väimela katlamaja üle-

viimisel hakkpuidu küttele, on hoonete soojuse tarbimise vähendamine. Sellega vähenevad 

hoonete ülalpidamise kulud ja elanikud peavad soojusvarustuse eest vähem maksma. Seetõttu 

on vajalik, et vald toetaks korteriühistuid hoonete energiaauditite tegemisel, energiamärgiste 

tellimisel ja hoonete renoveerimisel soojuse tarbe vähendamiseks. Käesoleval hetkel on 
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energiamärgis vaid kahel korterelamul ja neljal VKHK hoonel ning see ei taga piisavat üle-

vaadet hoonete energiatarbimisest, rakendatavatest energiasäästumeetmetest ja potentsiaalsest 

saavutatavast energiasäästust hoonetes. Nimetatud andmete olemasolul on vallal võimalik 

rakendada ka energiajuhtimise põhimõtteid valla hoonetes ning see tagab kiire reageerimise 

tarbimise suurenemisele ja aitab kaasa energiasäästu saavutamisele.  

 

Energiasäästu seisukohast on väga oluline vallale kuuluvate hoonete soojustamine ja renoveeri-

mine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Vastavalt hoone 

energiatõhususe miinimumnõuetele16 ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete 

energiatõhususarv ületada 160 kWh/(m2·a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususarv 

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 energiatõhususarv olla kõrgem kui 180 kWh/(m2·a). Alates 

aastast 2021 peavad kõik uued hooned vastama liginullenergiahoonele kehtestatud piir-

väärtustele (nii korterelamute kui büroohoonete korral on see kuni 100 kWh/(m2·a)). Hoone 

energiatõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välispiiretele. Kõikide 

nende rangemate nõuete järgimine aitab kaasa energiatarbimise vähenemisele ning küttearvete 

kahanemisele.  

 

Väimela kaugküttevõrk on tänaste tarbimismahtude juures jätkusuutlik (tarbimistihedus on 

2,7 MWh/m), aga katlamaja vajab rekonstrueerimist viies katlamaja üle põlevkiviõli 

kasutamiselt odava ja stabiilsema hinnaga kütuse kasutamisele. Kaugküttesüsteem on 

konkurentsivõimeline lokaalküttega kui põlevkiviõli hind on alla 400 €/t. Põlevkiviõli hinna 

kasvades kaugkütte konkurentsivõime lokaalkütte suhtes kaob. Kui võtta arvesse hoonetes 

energiasäästumeetmete rakendamist (nende renoveerimist), potentsiaalsete võrguga liitujate 

mitteolulist tarbimismahtu on ette näha 10 aastase perioodi mõningast (ca 9–10%) soojuse 

tarbimise vähenemist. Tarbimise vähenemisel väheneb mõnevõrra ka tarbimistihedus, kuid alla 

2,5 MWh/m. Seega lähtudes ainult tarbimistiheduse näitajast jääb kaugküttesüsteem jätku-

suutlikuks.  

 

Väimela kaugkütte jätkusuutlikkuse tagamise eelduseks on katlamaja üle viimine põlevkiviõli 

kasutamiselt odava ja stabiilsema hinnaga kütuse kasutamisele soojuse hinna tõustes üle 65€/t, 

seejuures on vajalikud investeeringu toetused.  

 

 

3.7.  Soovituslik tegevuskava Väimela aleviku võrgupiirkonna arenguks 

aastatel 2015–2025  

1. Soojuse hinna stabiliseerimiseks viia Väimela katlamaja üle hakkpuidu küttele 

paigaldades katlamajasse 1,0 MW võimsusega hakkpuidu katel.  

 

2. Koos katlamaja renoveerimisega rekonstrueerida võimaluse piires soojusvõrk, sh 

vanemad ja halvemas olukorras olevad lõigus. Ühtlasi jätkata Väimela kaugkütte piir-

konnas maa-aluste kanalis olevate kaugkütte torustike asendamist eelisoleeritud 

torustikega vastavalt tehnilisele vajadusele. Eesmärk on, et kaugküttetorustike 

                                                 
16 https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015  

https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015


   

79 

 

Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava   

aastateks 2015–2025  

suhtelised soojuskaod jääksid tasemele 10–11%. Soojusvõrgu rekonstrueerimise ette-

valmistamisel on soovitav teha soojusvõrgu hüdraulilised arvutused, et rekonstrueeri-

mise käigus paigaldada optimaalse läbimõõduga torud, mis võimaldab muuta soojus-

võrku efektiivsemaks. 

 

3. Soojuse müügi/tarbimise osatähtsust tarbitud kütuste energiasisalduses iseloomustab 

kaugkütteahela kasutegur, mis vaadeldud aastatel on olnud keskmiselt 79% ilma 

oluliste muutusteta. Kaugküttevõrgu kasutegurit on võimalik suurendada mõne 

protsendi võrra, vähendades soojusvõrgu kadusid halvas olukorras oleva võrgulõigu 

rekonstrueerimisega.  

 

4. Uued ja renoveeritavad hooned ehitada selliselt, et nad vastavad vähemalt hoone 

energiatõhususe miinimumnõuetele. Soovitav leida võimalusi uued hooned ehitada 

madalenergia või liginullenergia hoonetena. Sellega vähenevad kulud hoonete küttele 

ja käidukulud. 

 

5. Võru vallal toetada korteriühistuid energiamärgiste ja -auditite tegemisel ning hoonete 

soojustamisel (nt renoveerimisprojektide ettevalmistamisel). Eesmärgiks seada, et 

enamikul hoonetel oleks energiamärgis ja tehtud energiaaudit. Seada eesmärgiks 10 

aasta jooksul renoveerida vallale kuuluvad hooned selliselt, et nad vastaksid vähemalt 

hoone energiatõhususe miinimumnõetele. 

 

6. Valla hoonetes rakendada energiajuhtimise süsteeme, et tagada energiasääst hoonetes 

ning paremini ja tõhusamalt leida üles neid kohti, kus oleks võimalik rakendada 

energiasäästumeetmeid energia kokkuhoiuks.  

 

7. Vajalik on koostöö tarbijate ja kaugkütte ettevõtte vahel, et parandada kliendisuhteid. 

Kaugkütte teenuse pakkumisel on soovitav arvestada tarbijate mõistlike soovidega 

teenuse osas, et vähendada tarbijate võimalikku huvi paralleeltarbimise ja lokaalkütte 

vastu. Soovitav on korraldada teabepäevi energiasäästu teemadel. 

 

8. Paralleeltarbimise vältimiseks või mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on 

soovitav hoonete renoveerimisel tarbijate investeeringute suunamine projekteerimis-

tingimuste ja ehituslubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt koostöös kaug-

kütte ettevõtetega. 
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4. Puiga küla kaugküttepiirkond 

4.1. Puiga küla soojusvarustussüsteemide iseloomustus 

4.1.1. Puiga küla kaugkütte katlamaja 

Puiga küla kaugkütte piirkonna17 kaugkütte tarbijaid varustatakse soojusega Puiga Soojus OÜ-

le kuuluvast katlamajast aadressil Tööstuse tn 6. Katlamaja on ehitatud 1960.-ndatel koos Puiga 

küla kaugküttevõrgu rajamise alustamisega varustamaks soojusega endise ühismajandi 

remondikompleksi hooneid ja külasse ehitatavaid korruselamuid. Katlamaja on rekonstrueeri-

tud hakkpuidu kasutamisele katlakütusena. 

 

 

Joonis 4.1. Puiga katlamaja katel Kiviõli 80  

 

Katlamajas on kasutusel üks veesoojenduskatel Kiviõli 80, mis on rekonstrueeritud katlamaja 

käitaja poolt hakkpuidu põletamiseks eelkolde paigaldamisega (joonis 4.1). Katla nominaal-

väljundvõimsus on 0,8 MW. Reservkatel katlamajas puudub. Hakkpuidu katla käitamise 

probleemiks on olnud katla kõrge suitsugaaside temperatuur (kuni 250оC), kuna katlal puudus 

ökonomaiser. Mida kõrgem on suitsugaaside temperatuur, seda madalam on katla kasutegur. 

Suitsugaaside temperatuuril 250оC võib katla soojuskadu ulatuda kuni 20–25%-ni. Katla 

keskmine kasutegur on viimasel kahel aastal olnud 78–80%. 

 

Katlamajas on 1 sagedusmuunduriga varustatud kaugküttevõrgu põhipump (joonis 4.2) 

Grundfos TP 50-430/2, maksimaalse tootlikkusega 35 m3/h. Maksimaalne võrguvee tegelik 

vooluhulk ei ole seda vooluhulka ületanud. Lisaks võrguvee põhipumbale on katlamajas veel 

analoogne reservpump Grundfos TP 50-430/2. Võrguvee pealevoolu torus hoitakse katlamajas 

rõhku 3–3,2 bar, mis tagab rõhkude vahe tarbijate soojussõlmedes 0,7–0,1 bar.  

 

                                                 
17 https://www.riigiteataja.ee/akt/424102014014 

https://www.riigiteataja.ee/akt/424102014014
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Joonis 4.2. Katlamaja võrguvee pumbad ja küttevee segamissõlm  

 

Katlamaja on varustatud keemilise veepuhastusseadmega Miridon. Lisavee kulu kohta polnud 

andmed kättesaadavad. Teadaolevalt pole probleeme olnud tavapärasest suurema lisavee 

kuluga. 

 

Katlamajast väljastatava soojuse kogust mõõdetakse alates 2013. aastast soojusmõõturiga 

Kamstrup Multical 602, nominaalsele vooluhulgale 40 m3/h.  

 

Katlamaja on rahuldavas tehnilises seisukorras. Olgugi, et katel on üle 25 aasta vana, on katla-

maja lähitulevikus võimeline edasi töötama. Vajalikud on pidevad hooldus-ja remonttööd. 

Seega on lähitulevikus aktuaalne katlamaja rekonstrueerimine katlamaja efektiivsuse tõstmise 

eesmärgil. Katlamaja rekonstrueerimist on käitaja ka planeerinud. 

 

 

4.1.2. Puiga küla kaugküttevõrk 

Puiga kaugküttevõrgu soojustrasside kogupikkus on 1 004 meetrit (vt tabel 4.1). Sellest 828 m 

(92,5%) on maa-alune kahetoruline kaugküttevõrk kanalis, 28 m (2,8%) on maapealne torustik 

(hoonetes asuvad soojusvõrgu torud) ja maa-alune kahetoruline eelisoleeritud torustik on 

148 m (14,7%). Soojusvõrgu skeem on esitatud lisas 3 ja soojusvõrgu lõikude pikkused ja 

torude teadaolevad läbimõõdud lisas 6. Koondina on esitatud soojusvõrgu andmed tabelis 4.1.  

 

Puiga küla kaugküttevõrk töötab käitaja andmetel temperatuurigraafikus 60/400C. Katlamajas 

toimub küttevee pealevoolu temperatuuri reguleerimine vastavalt välisõhu temperatuurile. 

Andmed kaugküttevõrgu küttevee tegelike peale- ja tagasivoolu temperatuuride kohta sõltuvalt 

välisõhu temperatuurist polnud kättesaadavad. Küttevee temperatuuri tavaliselt üle 700C ei 

tõsteta. Seega kaugkütte tegelik temperatuurigraafik on piiratud pealevoolu temperatuuriga 

(700C) temperatuurigraafik ja see on ligilähedane temperatuurigraafikule 75/500C. 
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Tabel 4.1. Puiga küla soojusvõrk  

Läbimõõt  

Dn, mm 

Pikkus  

L, m 

Eelisoleeritud 

torustik, m 

Maa-aluses 

kanalis 

torustik, m 

Õhu-torustik, 

m 

32 18  18  

50 27  27  

65 311  283 28 

80 30  30  

100 490 148 342  

150 10  10  

200 118  118  

Kokku 1004 148 828 28 

Osatähtsus, % 14,74 82,47 2,79 

 

Maa-alune raudbetoonkanalis kaugküttevõrk on rajatud valdavalt 25–45 aastat tagasi. Omal 

ajal rajatud raudbetoonkanalis paiknevad maa-alused terastorud on valdavalt isoleeritud klaas-

vatiga ja kaetud ruberoidiga. Käitaja hinnangul on maa-alune soojusvõrk amortiseerinud 

Viimase kahe aasta jooksul soojusvõrgu avariisid pole esinenud. Enamasti on soojusvõrgu 

torud ilma isolatsioonita kambrites, mis on täiendavate soojuskadude allikas. Soojusvõrgu 

kanalid on olnud kuivad, olulist pinnavee valgumist kanalitesse ei ole täheldatud, v.a kambrite 

K4 ka K5 vahelisel lõigul. Raudbetoonkanalis soojusvõrgu üldine seisukord on rahuldav, kuigi 

soojuskaod on oluliselt suuremad kui eelisoleeritud torustikes. Maa-aluse soojusvõrgu 

renoveerimist on pidevalt tehtud, paigaldas olemasolevatele torudele uue isolatsioonikihi. 

Lähtudes olemasolevast tarbimiskoormusest on soojusvõrgu torude läbimõõdud osaliselt üle 

dimensioneeritud, nt kambrite K1 ja K2 vaheline lõik katlamaja lähedal läbimõõduga DN200. 

 

Eelisoleeritud torudega soojusvõrk on paigaldatud ainult mõnedel soojusvõrgu lõikudel (nt 

spordihoone lähedal). Maa-alune eelisoleeritud torustik on valmistatud II isolatsiooniklassiga 

terastorudest. Eelisoleeritud torudest soojusvõrgu osa üldine seisukord on hea.  

 

Puiga küla kaugküttepiirkond koosneb kahest eraldiseisvast osast kogupindalaga umbes 

0,45 km². Kaugküttepiirkonna ühte ossa kuuluvad praeguse katlamaja lähiümbruse hooned, v.a 

Puiga küla tööstusala (Tööstuse tn hooned). Kaugküttepiirkonna teise ossa kuuluvad peamiselt 

Andsumäe tee elamud ja lasteaed. Kaugküttevõrgu keskmine tegelik soojuse tarbimise eri-

koormus (aastane tarbimine suhe võrgu pikkusesse) on 1,4 MWh/m, mida võib lugeda veel 

rahuldavaks näitajaks. Oluliselt madalama energiatihedusega soojusvõrgu lõigud puuduvad. 

Seega ei ole aktuaalne üksikute tarbijate soojusvõrgust välja lülitamine võrgu energiatiheduse 

suurendamise eesmärgil. Soojusvõrgu keskmine suhteline soojuskadu on olemasolevas olu-

korras 16,2%. 

 

Puiga küla soojusvõrku on järk-järgult renoveeritud, paigaldades eelisoleeritud torusid või 

isoleerides olemasolevaid. Renoveerimist vajab veel vähemalt 300 m maa-alust torustikku, 

millise asendamine ja renoveerimine maksaks ca 70-75 tuhat eurot. Saadav maksimaalne 

soojuse sääst (säästu potentsiaal) oleks ca 105 MWh ehk 2-2,1 tuhat eurot aastas. See teeb 

tasuvusajaks umbes 35 aastat, mis ei õigusta kiiret investeerimist.  
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Arvestades võrgu investeeringute väga pikka tasuvusaega hinnatakse iga konkreetse 

investeeringuotsuse juures täiendavalt kaasnevat suhtelist hinnatõusu tarbijatele võrreldes kao 

vähenemisest tuleneva hinnaeelisega ning investeeringute teostamisel kaasatakse võimalikult 

suures mahus investeeringutoetusi. Esmajärjekorras on soovitav rekonstrueerida halvas 

olukorras oleva isolatsiooniga maa-alused soojustorustiku lõigud (nt kambrite K4 ja K5 

vaheline soojusvõrgu lõik). Viie aasta perspektiivis võib võtta eesmärgiks kadude vähendamise 

tasemeni 165 MWh/a, mis tarbimise mahu säilimisel annab suhteliseks kaoks 11%. Sellisel 

juhul oleks suurem osa kaugküttevõrgust rekonstrueeritud. Kaugküttevõrgu lõikude 

rekonstrueerimisel, asendamisel on vajalik teha ka võrgu hüdrauliline arvutus ja vastavalt 

sellele valida uute torustike optimaalsed läbimõõdud. 

 

 

4.2. Puiga küla soojustarbijad 

4.2.1. Soojustarbijad 

Puiga külas on kaugküttevõrguga ühendatud 11 hoonet. Nende hulgas on nii elamuid, vallale 

kuuluvaid hooneid (kool, lasteaed) kui ka muid hooneid (kauplus, garaaž). Enamik kaugkütte-

võrguga ühendatud hoonetest on Ehitisregistri andmetel ehitatud ajavahemikul 1967–1985. 

Detailsemad andmed hoonete kasutuse, mahu, suletud netopinna, eluruumide pinna, energia-

märgise ja soojuse eritarbimise kohta on leitavad lisast 9. Kõik tarbijad on varustatud soojus-

energia arvestiga.  

 

Andmed kaugküttevõrku ühendatud hoonete arvutuslike soojuskoormuste kohta polnud kätte-

saadavad. Tegelikku maksimaalset koormust on võimalik hinnata nt aastase tarbimisandmete 

ja selle aasta kraadpäevade alusel. Sellisel viisil saadud maksimaalne summaarne tarbimis-

koormus on hinnanguliselt 715 kW. 

 

 
Joonis 4.3. Puiga küla kaugküttevõrguga ühendatud soojustarbijate jaotus (%) ja keskmine 

normaalaastale taandatud kütteperioodi soojustarbimine (MWh)  

 

Puiga küla kaugküttevõrguga ühendatud soojustarbijate keskmine normaalaastale taandatud 

kütteperioodi soojuse tarbimine perioodil 2012–2014 on 1 376 MWh. Kõige suurema osa 
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moodustab sellest elamute soojuse tarbimine – 895 MWh (65%), järgnevad valla hooned 

(443 MWh, 32%) ja muud hooned (37,3 MWh, 3%) (vt joonis 4.3).  

 

Hoonete keskmine soojustarbimine arvestatuna suletud netopinna kohta on 110,3 kWh/m2. 

Suurimaks soojusenergia tarbijaks normaalaastale taandatud andmete põhjal on Puiga Põhikool 

(227 MWh). Vallale kuuluvate hoonete keskmine soojuse eritarbimine on 122,8 kWh/m2. 

Elamute keskmine soojuse eritarbimine on suletud netopinna kohta 117,9 kWh/m2 ning elu-

ruumide pinna kohta 164,3 kWh/m2. Detailsemad andmed Puiga küla soojustarbijate kohta on 

esitatud lisas 9. Valla hoonete soojustarbimised aastatel 2012–2014 on esitatud lisas 10. 

 

Soojuse säästu on saavutatud hoonete osalise soojustamise, akende vahetamisega ja ratsio-

naalsete tarbimisharjumistega, kuid enamik kaugküttevõrku ühendatud hooneid on soojusta-

mata. Hoonete soojustamisega on võimalik saavutada olulist energiasäästu ning selleks on 

võimalik elamuühistul taotleda Kredexilt kuni 40% toetust. Riik toetab Kredexi kaudu korter-

elamute renoveerimist ja energiasäästu perioodil 2014–2020 struktuuritoetuste vahenditest läbi 

meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ mahus üle 100 miljoni euro.  

 

Võru valla 2014–2020 arengukavas on arvestatud korteriühistute ja vallale kuuluvate hoonete 

soojustamise ja energiatõhusaks renoveerimisega. Praegu on enamik elamuid veel 

soojustamata ja mitte ükski ei oma energiamärgist. Kredexi 35%-lise toetusega on renoveeritud 

Andsumäe 3 korterelamu, tööd lõpetati 2015. a sügisel. Renoveeritud on ka Puiga lasteaed.  

 

 

4.3. Puiga küla soojuse tarbimine ja tootmine 

4.3.1. Soojuse tarbimine 

Puiga külas on kaugküttevõrguga ühendatud 11 hoonet. Puiga küla kaugküttevõrguga 

ühendatud soojustarbijate keskmine soojuse tarbimine perioodil 2012–2014 oli 1 308 MWh. 

Aastate 2012–2014 tarbimine soojuse tarbijate lõikes on esitatud tabelis 4.3.  

 

Tabel 4.3. Kaugkütte soojuse tarbimine Puiga külas aastatel 2012–2014  

Hoone aadress Hoone kasutus 
Tegelik soojuse tarbimine, MWh Keskmine soojuse 

tarbimine, MWh 2012 2013 2014 

Andsumäe 1 elamu 198,00 184,00 166,00 182,67 

Andsumäe 2 elamu 182,00 188,00 176,00 182,00 

Andsumäe 3 elamu 186,00 171,00 163,00 173,33 

Andsumäe 4 lastepäevakodu 95,00 125,00 160,00 126,67 

Andsumäe 5 elamu 97,00 91,00 85,00 91,00 

Järve 1 elamu 162,00 166,00 144,00 157,33 

Järve 2 elamu 65,00 68,00 63,00 65,33 

Järve 5 võimla 87,00 64,00 83,00 78,00 

Järve 6 kauplus 8,50 13,25 12,00 11,25 

Järve 7 põhikool 243,00 219,00 187,00 216,33 

Tööstuse 4 garaaž 13,80 46,00 12,00 23,93 

Kõik kokku: 1 337,3 1 335,3 1 251,0 1 307,9 
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Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel olnud erinev. 2012. aasta oli keskmisest jahedam 

(eriti veebruar ja detsember) ning 2013. ja 2014. aasta olid keskmisest soojemad. Selleks, et 

analüüsida soojuse tarbimist erinevate aastate ja kütteperioodide lõikes, on soojustarbimised 

üle viidud normaalaasta kliimatingimustele. Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel 

kasutame TTÜ teadlaste ja Kredexi poolt soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Normaal-

aastana arvestame 30 aasta (1975–2004) keskmist kraadpäevade arvu. Kolme viimase aasta 

tegelikud ja normaalaasta kliimatingimustele taandatud soojuse tarbimised on esitatud tabelis 

4.4 ning joonisel 4.4. Tabelis 4.5 on esitatud normaalaastale taandatud soojuse tarbimine 

tarbijate lõikes. 

 

Tabel 4.4. Kraadpäevade arv ja normaalaastale taandatud kaugkütte soojuse tarbimine Puiga 

külas aastatel 2012–2014.  

Aasta Kraadpäevad 
Soojuse tarbimine, MWh 

Tegelik Normaalaasta 

2012 4 279 1 337,3 1 325,7 

2013 3 942 1 335,3 1 436,9 

2014 3 890 1 251,0 1 364,3 

Keskmine 1 307,9 1 375,6 

 

 
Joonis 4.4. Puiga küla tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse tarbimine 

aastatel 2012–2014  

 

Tabel 4.5. Normaalaastale taandatud kaugkütte soojuse tarbimine Puiga külas tarbijate lõikes 

aastatel 2012–2015.  

Hoone aadress Hoone kasutus 

Normaalaastale taandatud soojuse 

tarbimine, MWh 

Keskmine normaal-

aastale taandatud 

soojuse tarbimine, 

MWh 
2012 2013 2014 

Andsumäe 1 elamu 196,29 198,00 181,03 191,77 

Andsumäe 2 elamu 180,42 202,31 191,94 191,56 

Andsumäe 3 elamu 184,39 184,01 177,76 182,05 

Andsumäe 4 lastepäevakodu 94,18 134,51 174,49 134,39 

Andsumäe 5 elamu 96,16 97,93 92,70 95,59 

Järve 1 elamu 160,60 178,63 157,04 165,42 
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Hoone aadress Hoone kasutus 

Normaalaastale taandatud soojuse 

tarbimine, MWh 

Keskmine normaal-

aastale taandatud 

soojuse tarbimine, 

MWh 
2012 2013 2014 

Järve 2 elamu 64,44 73,17 68,70 68,77 

Järve 5 võimla 86,25 68,87 90,52 81,88 

Järve 6 kauplus 8,43 14,26 13,09 11,92 

Järve 7 põhikool 240,90 235,67 203,93 226,83 

Tööstuse 4 garaaž 13,68 49,50 13,09 25,42 

Kõik kokku: 1 325,7 1 436,9 1 364,3 1 375,6 

 

Tabelist 4.4 näeme, et Puiga küla kaugküttepiirkonna kolme viimase aasta keskmine tegelik 

soojuse tarbimine ning tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele oli vastavalt 

1 309 MWh ja oli 1 376 MWh. Aastatel 2012 ja 2013 on soojuse tarbimine olnud ligilähedaselt 

samasugune, olgugi et aasta 2012 on olnud külmem aasta. Normaalaastale taandatud soojuse 

tarbimised on olnud erinevad. Suurim tarbimine on olnud 2013. aastal. 

 

 

4.3.1.1. Hoonete soojakasutuse vähendamine  

Hoonete energiatarbimisega vähendamisega ja nende energiatõhusamaks muutmisega 

seonduvaid kohustusi on kirjeldatud punktis 2.3.1.1. Kaugküttesüstemis olevate hoonete 

soojuse tarbimise vähenemine avaldab mõju kaugküttesüsteemi toimimisele. Kaugkütte 

müügimahu vähenemine samade kulude juures muudab aga kaugkütte hinda kallimaks, millega 

tuleb arvestada kaugkütteteenuse pakkujatel oma tegevuste planeerimisel.  

 

Punktis 2.3.1.1 on samuti kirjeldatud kaugküttesüsteemides levima hakanud soojuspumpade 

(tavaliselt õhk-vesi soojuspumbad) kasutamine, kus osaliselt asendatakse hoone soojuse kaug-

kütte soojuse tarbimine soojuspumba poolt toodetud soojusega ehk kaudselt ka elektriküttega. 

Kaugküttepiirkonnas lisaks kaugküttele alternatiivse soojusallika (soojuspumba) kasutamine 

on paralleeltarbimine18, kus alternatiivset soojusallikat kasutatakse baaskoormuse katmiseks 

ning kaugkütet kasutatakse vaid suurima soojustarbimisega perioodi tipuvajaduse katmisel. 

 

Paralleelkütte vältimiseks või mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on soovitav 

hoonete renoveerimisel tarbijate investeeringute suunamine projekteerimistingimuste ja ehitus-

lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt koostöös kaugkütte ettevõtetega. 

 

Puiga kaugküttepiirkonna olemasolevate hoonete energia tarbimise prognoos on esitatud 

punktis 4.3.3. 

 

 

                                                 
18

https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf 

  

https://www.mkm.ee/sites/default/files/soojusmajanduse_analuus_mkm_2013.pdf
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4.3.2. Soojuse tootmine 

4.3.2.1. Puiga katlamaja soojustoodangud 

Katlamajas toodetud ja kaugküttevõrku suunatud soojuse kogus koosneb tarbijate poolt tarbitud 

soojuse kogusest ja jaotuskadudest (soojuskadudest kaugküttevõrgus). Puiga katlamaja soojus-

toodangu osas on meil kasutada viimase kolme aasta igakuised soojustoodangud (tabel 4.6).  

 

Tabel 4.6. Puiga katlamaja soojustoodangud, MWh 

Kuu 
Aasta 

Keskmine 
2012 2013 2014 

Jaanuar 280 307 325 304,0 

Veebruar 309 241 220 256,7 

Märts 231 298 181 236,7 

Aprill 125 145 107 125,7 

Mai     

Juuni     

Juuli     

August     

September     

Oktoober 160 175 187 174,0 

November 190 178 213 193,7 

Detsember 277 222 268 255,7 

Kokku 1 572 1 566 1 501 1 546,3 

 

 

Joonis 4.5. Puiga katlamaja soojuse tootmine  

 

Katlamaja toodangute andmete alusel on koostatud soojuse tegeliku tootmise tulpdiagramm 

vaadeldavate aastate kuude kaupa (joonis 4.5). Sama kuu tegelik soojuse tootmine võib eri 

aastatel oluliselt erineda. Nii oli 2012. aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur –11,20C 
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ja katlamaja soojuse toodang 309 MWh ning aastatel 2014 ja 2015 oli välisõhu temperatuur 

keskmiselt –1,70C ja katlamaja soojuse toodang keskmiselt 230 MWh.  

 

Soojuse toodangu/väljastuse analüüsiks on reaalsed aastased soojustarbimised üle viidud 

normaalaasta kliimatingimustele. Aastate 2012, 2013 ja 2014 tegelikud ja normaalaasta kliima-

tingimustele üle viidud soojuse toodangud on esitatud tabelis 4.7 ja diagrammil (joonis 4.6).  

 

Tabel 4.7. Puiga katlamaja soojustoodangud normaalaastal 

Aasta Kraadpäevad 
Soojustoodang, MWh 

Tegelik Normaalaasta 

2012 4 279 1 572 1 559,7 

2013 3 942 1 566 1 674,2 

2014 3 890 1 501 1 622,6 

Keskmine 1 546,3 1 618,8 

 

Aastatel 2012–2014 on katlamaja soojuse kogutoodang olnud erinev. Aastal 2012 kui kõige 

külmemal aastal ei ole soojuse toodang olnud suurim, vaid on olnud ligilähedane 2013. aasta 

kui tunduvalt soojema aasta toodangule. Aastad 2013 ja 2014 on olnud korrelatsioonis 

nimetatud aastate kliimatingimustega. 2012. aasta väiksemal soojuse tootmisel võib olla 

mitmeid põhjusi: 1) Puiga lasteaia hoone renoveerimisest tingitud väiksem soojuse tarbimine; 

2) ebatäpsused soojuse toodangu arvestamisel; 3) hoonete mõningane alakütmine külmal 

talvel. Tegelik keskmine soojuse toodang on olnud esitatud andmete alusel 1 546 MWh/a. 

Võttes arvesse lasteaia hoone võimalikku väiksemat soojuse tarbimist renoveerimise ajal võib 

soojuse keskmiseks toodanguks hinnata 1 565 MWh/a. Normaalaastale taandatud soojuse 

toodangutel ei ole olnud kindlat trendi, soojuse toodang keskmiselt 1 619 MWh. 2012. aasta 

soojuse toodang on olnud väiksem eelpool kirjeldatud põhjustel ja neid arvesse võttes on 

hinnanguline normaalaasta soojuse toodang 1 643 MWh. 

 

 

Joonis 4.6. Puiga katlamaja tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse 

tootmine  

 

Kaugkütte katlamaja võimsus ja soojuse toodang sõltuvad välisõhu temperatuurist. Meil on 

teada katlamaja kuukeskmised võimsused, arvutatuna katlamaja kuutoodangute põhjal aastate 

2012, 2013 ja 2014 ning vastavad välisõhutemperatuurid. Nende andmete põhjal on esitatud 
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võimsuse sõltuvus välisõhu temperatuurist joonisel 4.7. Näeme, et nimetatud sõltuvus on ligi-

lähedaselt lineaarne võrdeline. Võttes arvesse võrdelist sõltuvust kahe nimetatud suuruse vahel, 

on võimalik leida lineaarse interpolatsiooni teel katlamaja maksimaalne võimsus nn 

arvestuslikul välisõhu temperatuuril. Antud juhul on nt välisõhu temperatuuril –230C katlamaja 

maksimaalne võimsus 0,675 MW. Kuna katlamaja keskmine kuukoormus ei arvesta 

võimalikke päevakoormuste tippe, siis katlamaja vajalik võimsus on suurem, antud juhul 

hinnanguliselt 0,8–0,85 MW.  

 

 

Joonis 4.7. Puiga katlamaja soojuskoormuse sõltuvus välisõhu temperatuurist  

 

Tulpdiagrammil (joonis 4.8) on toodud koondandmed soojuse tootmise, tarbimise ja soojus-

kadude kohta kolmel viimasel aastal. Aasta keskmine suhteline soojuskadu on olnud 16,2%. 

Soojuskadu energiaühikutes Puiga soojusvõrgus oleneb välisõhu temperatuurist, kuigi maa-

aluse soojusvõrgu puhul soojuskaod oluliselt välisõhu temperatuurist ei sõltu. Suhteline soojus-

kadu aga sõltub oluliselt edastatavast soojuse kogusest. Tulpdiagrammilt (joonis 4.9) nähtub, 

et soojuskaod energiaühikutes jäävad vahemikku 20–48 MWh ja on olnud maksimaalsed 

külmematel kuudel (jaanuar, detsember). Suhteline soojuskadu on jäänud keskmiselt 

vahemikku 15–18%. Esitatud andmete alusel ei ole olulist suhteliste soojuskadude erinevust 

külmematel ja soojematel kuudel.  

 

 

Joonis 4.8. Soojuse tootmine, tarbimine ja kadu Puiga kaugküttevõrgus  
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Joonis 4.9. Puiga katlamaja keskmised soojustoodangud ja kaod soojusvõrgus  

 

 

4.3.2.2. Puiga katlamajas kasutatavad kütused 

Puiga katlamajas kasutatakse soojuse tootmiseks hakkpuitu, mille tarbimise andmed katla-

majas nii naturaalühikutes kui ka energiaühikutes on esitatud tabelis 4.8. 

 

Tabel 4.8. Kütuste tarbimine Puiga katlamajas  

Kasutatud kütus 
Kütteperioodil tarbitud kütuste kogused 

2012 2013 2014 

Hakkpuit, m3(p) 2 769 2 820 2 678 

Kokku kütus, MWh 1 966 2 002 1 901 

 

 

Joonis 4.10. Puiga kaugküttevõrgu energiabilanss  

 

Teades katlamajas tarbitud kütuste kogust energiaühikutes ja tarbitud soojuse kogust on 

võimalik hinnata kogu kaugkütteahela efektiivsust, mida iseloomustab joonisel 4.10 esitatud 

tulpdiagramm. Soojuse müügi/tarbimise osatähtsus tarbitud kütuste energiasisalduses 

iseloomustab kaugkütteahela kasutegurit, mis vaadeldud aastatel on olnud keskmiselt 65% 
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ilma oluliste muutusteta. Puiga kaugküttesüsteemi rekonstrueerimisel tuleks seada eesmärgiks 

kaugkütteahela kasuteguri tõstmine vähemalt tasemeni 72–73%, rekonstrueerides katlamaja 

halvemas olukorras olevaid soojusvõrgu lõike. 

 

 

4.3.2.3. Koormusgraafikud 

Puiga küla kaugküttepiirkonna soojustarbimise analüüsiks ja koormusgraafiku koostamiseks 

on meil kasutada aastate 2012–2014 soojuse tootmise andmed kuude kaupa. Nende andmete 

alusel saame arvutada katlamaja kuu keskmised soojuskoormused, mis on olnud kuni 0,44 MW 

(vt joonis 4.11). Need soojuskoormused ei iseloomusta katlamaja vajalikku soojuskoormust. 

Soojuskoormuse graafiku saame antud juhul koostada, lähtudes katlamaja soojuse toodangust, 

mis taandatud normaalaasta klimaatilistele tingimustele. 

 

Puiga kaugküttevõrgu soojuskoormuse kestvuse graafik (joonis 4.11) on koostatud eeldusel, et 

katlamaja soojuse toodang normaalaastal on 1 650 MWh ja katlamaja suveperioodil ei tööta. 

Sellisel juhul on katlamaja maksimaalne soojuskoormus soojuskoormuse graafiku kohaselt 

0,73 MW. Katlamaja tegelik maksimaalne soojuskoormus olemasolevate soojatarbijate korral 

jääb hinnanguliselt vahemikku 0,73–0,85 MW, arvestades ka võimalikke tipukoormusi.  

 

 

Joonis 4.11. Puiga katlamaja soojuskoormuse graafik 

 

 

4.3.3. Perspektiivne soojuse tarbimine ja soojuse toodang 

Tulevaste perioodide soojuskoormuste planeerimisel peame arvestama järgnevate asjaoludega: 

 Soojuse tootmine ja tarbimine normaalaasta kliimatingimustel Puiga külas; 

 Soojuse tarbimise vähenemisega seoses korterelamutes rakendatud renoveerimis ja 

energiasäästumeetmetega ning elanike arvu kahanemine; 

 Potentsiaalsed uued soojustarbijad. 
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Joonis 4.12. Soojuse tarbimise prognoos Puiga külas aastateks 2015–2025  

 

Puiga külas on kaugküttevõrguga liitumissoovi avaldanud kaugkütte piirkonna kõrval asuva 

tööstusala hoonete omanikud. Prognoosarvutustes on lähtutud ca 100 MWh lisandumisega nii 

2016. kui ka 2017. aastal. Arengukavas on arvestatud väikese soojuse tarbimise kahanemisega 

valla hoonetes. Puiga kool on pidevalt arenev ja laienev ning seetõttu ei ole ette näha soojuse 

tarbimise vähenemist, pigem on vajadus koolihoone suurendamise järele. Kuna suurima osa 

soojuse tarbimisest moodustavad korterelamud, siis on seoses korterelamute renoveerimis-

meetmete rakendamisega tulevikus ette näha tarbimise vähenemist elamutes. Arvutuste aluseks 

prognoosime elamute soojustarbimise vähenemist igal aastal 2% (vt joonis 4.12).  

 

Arvutuste kohaselt väheneb perioodil 2015–2025 kõige enam elamute soojuse tarbimine 

(ca 17%). Ligikaudu 4% väheneb ka valla hoonete tarbimine, kuigi suuremad renoveerimistööd 

lasteaias on lõpule viidud. Veidi enam (kuni 200 MWh/a) võib tulevikus kaugküttevõrgust 

soojust hakata tarbima tööstuspiirkond. Seega on prognoosarvutuste kohaselt oodata soojus-

tarbimise suurenemist Puiga külas ca 3,2% perioodil 2015–2025. Prognoositav soojuse 

tarbimine 2025. aastal on 1 338 MWh (vt joonis 4.12). Võttes arvesse soojusvõrgu 

renoveerimisega soojuskadude eesmärgilist vähendamist tasemeni 165 MWh/a on 

prognoositav soojuse toodang Puiga katlamajas 2025. a 1 503 MWh.  

 

 

4.4. Puiga küla kaugkütte soojuse hind ja tarbijate maksevõime 

4.4.1. Kütuste ja soojuse hind 

Puiga katlamajas kasutatakse kütusena hakkpuitu. Ülevaade hakkpuidu, puidugraanulite ja 

põlevkiviõli hinnast Eestis on esitatud peatükis 2.4.1. Puiga küla kaugkütte soojuse tarbijatele 

on võimalik pakkuda Eesti keskmisest tunduvalt madalamat soojuse hinda ja see on püsinud 

muutumatuna 4 aastat tänu hakkpuidu stabiilselt madalale hinnale võrreldes mitmete fossiilsete 

vedelkütustega (nt põlevkiviõli). Puiga võrgupiirkonna soojuse piirhinnaks on Konkurentsi-

amet 18.08.2011. a kooskõlastanud hinna 47,69€ (ilma käibemaksuta). See on ca 28% madalam 

kui kaalutud keskmine kaugkütte soojuse hind Eestis 2013. aastal. Puiga Soojus OÜ on 

esitanud Konkurentsiametile taotluse piirhinna kooskõlastamiseks tasemel 53 €/MWh. 
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Katlamaja soojuse hinnast on 40–70% kütuse maksumus. Seega sõltub väljastatava soojuse 

hind otseselt kütuse hinnast. Vedelkütuste korral on see mõju oluliselt suurem kui hakkpuidu 

korral, nt Puiga külas moodustab kütuse maksumus ca 40% planeeritud soojuse hinnast. 

Konkurentsiameti poolt on kaugküttepiirkondadele kinnitatud piirhind, millisest kõrgema 

hinnaga ei tohi soojusvõrk tarbijatele soojust müüa. Kui kütuse hind langeb, on soojuse müüja 

kohustatud arvutama soojuse hinna korrektsiooni vastavalt tegelikule kütuse hinnale. Kütuse 

hinna tõusmisel või teiste kulude põhjendatud suurenemisel on soojuse tootjal õigus taotleda 

Konkurentsiametilt kõrgema soojuse müügihinna kehtestamist.  

 

Arvestades maailmaturu nafta hinna arenguid on kõigi kütuste hinnad praegu madalseisus 

võrreldes paari aasta taguse ajaga. Vastavalt sellele on korrigeeritud ka soojuse hindasid. 

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

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

stabiliseerub 4–5 aasta jooksul endisele tasemele. Samuti käituvad siis kütuste hinnad Eestis. 

Järelikult võib katlamajade soojuse hind lähiajal pisut langeda, kuid pikemas perspektiivis 

hakkab taas kerkima. 

 

Puiga küla soojusvõrku on järk-järgult renoveeritud, paigaldades eelisoleeritud torusid või 

isoleerides olemasolevaid. Renoveerimist vajab veel vähemalt 300 m maa-alust torustikku, 

millise asendamine ja renoveerimine maksaks ca 70-75 tuhat eurot. Samuti vajab lähitulevikus 

rekonstrueerimist katlamaja kasuteguri efektiivsuse suurendamise eesmärgil. Nende 

investeeringute ellu viimine kergitab lähitulevikus kindlasti ka kaugkütte soojuse hinda, kuid 

muudab kaugküttesüsteemi töökindlamaks.  

 

 

4.4.2. Tarbijate maksevõime 

Aastal 2013 oli Eesti kaalutud keskmine kaugkütte soojuse müügihind ilma käibemaksuta 

66,35 €/MWh. Puiga küla kaugkütte-piirkonnas oli vaadeldaval perioodil see 47,69 €/MWh 

ehk ca 28% madalam. Kuigi Puiga kaugkütte soojuse hind on suhteliselt madal võrreldes Eesti 

keskmisega, leidub mitmeid hooneid, mis ei ole liitunud kaugküttevõrguga ning kasutavad 

lokaalkütet. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt aastatel 2012–2013 läbi 

viidud analüüsile tuginedes võib mõistlikuks kaugkütte hinnaks lugeda hinda kuni 75 €/MWh. 

Alles seda hinda ületades on majanduslikult mõistlikum rakendada alternatiivseid lokaalkütte-

allikaid. Seega võiks Puiga madal kaugkütte soojuse hind võrrelduna oluliselt kallima lokaal-

küttega juurde meelitada uusi tarbijaid. 

 

Puigal olulist elanike kasvu tulevikus ette näha ei ole, kuigi tegemist on kõige noorema elanik-

konnaga haldusüksusega Võru vallas. Tarbijate kaugkütte võrguga liitumise huvi suurendami-

seks on vajalik säilitada madal kaugkütte soojuse hind ning vähendada võrgukadusid. Puiga 

küla kaugkütte soojuse tarbijate maksevõimet võib pidada heaks – võlgnevustega probleeme 

ei ole esinenud. Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi järgi on Võru vald Eesti 215 oma-

valitsuse seas tabelis 78. kohal (2013. aasta). Võrreldes perioodidega 2006–2009, kui oldi 62. 

kohal, ja 2010–2013, mil saavutati 72. koht, on Võru vald tabelis veidi langenud.  

 

Olulisem, kui soojuse hind, on soojuse tarbimise vähendamine – majade soojustamine ja reno-

veerimine. Vajalik on omavalitsuse igakülgset toetust, et kõikidele hoonetele tehtaks energia-

märgised ja -auditid. Energiaaudit võimaldab määrata hoone renoveerimise vajaduse ja on 
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aluseks renoveerimistoetuse taotlemisel. Hetkel ei ole mitte ühelegi hoonele väljastatud 

energiamärgist, enamikes elamutes toimivad korteriühistud. Vaid ühes elamus on teostatud 

Kredexi toetusel renoveerimine. Et hoonete soojustamisega on võimalik vähendada elamu 

poolt tarbitava soojuse kulu ja vähendada ka soojuse arveid, siis tuleb hoonete valdajate poolt 

seada eesmärgiks aastaks 2020 soojustada hooned ja viia nende energiatarbimine energia-

märgise D klassi (hoone kogu energiatarbimine < 180 kWh/m² aastas). 

 

 

4.5. Majandusanalüüs 

4.5.1. Puiga kaugkütte piirkonna soojusvarustuse arendamise variandid 

Võru valla arengukava 2015-2021 kohaselt Võru Vallavalitsus toetab kaugkütte säilimist Puiga 

külas. Kaugkütte soojuse kogu tarbimisest Puiga külas moodustab ligikaudu 32% soojuse 

tarbimine vallale kuuluvates hoonetes. Kaugkütte soojuse tarbimise suhtes on avalik huvi ja 

seega käsitletakse järgnevalt kaugküttesüsteemi arendamise variante. Kaugküttesüsteemi 

arendamise variantidena ei ole käsitletud väiksemamahulisi meetmeid katlamaja efektiivsuse 

parandamiseks (katlaautomaatika täiustamine, katlale ökonomaiseri paigaldamine suitsu-

gaaside temperatuuri alandamiseks). Kuna katla tööressurss on ammendumas, siis on vajalik 

kaaluda katla efektiivsemaks muutmise meetmete mahtu ja ulatust. 

 

Kaugküttesüsteemi arendamise võimalike variantidena käsitleme: 

 

Variant 0 – Jätkub senine soojuse tootmise olukord hakkpuidu kasutamisega põhikütusena, mis 

on tavapärase äritegevuse variant. Olulisi renoveerimistöid ei tehta. 

 

Variant 1 – Hakkpuidul töötava 1 MW võimsusega katla paigaldamine olemasolevasse katla-

majja.  

 

Variant 2 – Olemasoleva kaugkütte torustiku rekonstrueerimine (halvemas tehnilises olukorras 

olema maa-aluse torustiku asendamine eelisoleeritud torustikuga). 

 

 

4.5.1.1. Variant 0. Säilib senine soojusvarustuse süsteem  

Kaugkütte soojusvarustuse arendamise variantide analüüsimisel on alg- ehk baasvariandiks 

kaugkütte jätkamine olemasolevast töötavast katlamajast, kus põhikütusena kasutatakse hakk-

puitu. Olemasoleva katlamaja baasil on võimalik täielikult rahuldada aleviku kaugkütte 

vajadused. Katlamaja vajab lähitulevikus rekonstrueerimist, olemasolevad katlad on 

amortiseerunud ja kaasaegsetest kateldest madalama kasuteguriga. Soojusvõrgus soojuskadude 

vähendamise ja võrgu töökindluse tõstmise eesmärgil on vajalik planeerida soojusvõrgu 

rekonstrueerimist, alustades maapealse soojusvõrgu torustikust. Jätkub kaugkütteettevõtte 

tavapärane äritegevus ilma oluliste investeeringuteta kuni katelde tööressursi täieliku 

ammendumiseni. 

 

Tavapärast äritegevust mõjutavad ka ettevõttevälised tegurid, näiteks: 
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 soojuse müügihinna sõltuvus katlakütusena kasutatava hakkpuidu hinnast; 

 soojuse müügi vähenemine seoses hoonete energiasäästlikumaks renoveerimisega. 

 

Kaugküte on administratiivne monopol, kuna soojatarbijatel on olemas alternatiivne valik 

lokaalse kütte näol. Kaugkütte reguleerimise administratiivsed meetodid kui ka poliitilised 

otsused ei tohi kaugkütteettevõtjal tekitada ebakindlust kaugküttesüsteemi arendamisel, et 

tagada optimaalselt ehitatud ja stabiilse soojuskoormusega kaugküttepiirkond, mis on 

võimeline pakkuma pikaajaliselt lokaalsetest lahendustest soodsama hinnaga kaugkütet. 

 

Puiga kaugküttesüsteemi stabiilseks ja jätkusuutlikuks arenguks on vajalik katlamaja ja soojus-

võrgu rekonstrueerimine. 

 

 

4.5.1.2. Variant 1. Hakkpuidul töötava 1 MW katla paigaldamine  

Variandi 1 korral paigaldatakse katlamajja olemasoleva amortiseerunud hakkpuidukatla 

asemele 1,0 MW võimsusega hakkpuiduga köetav veekatel, reservkatelt esialgselt ei 

paigaldata, kuna väiksemate kaugküttesüsteemide puhul ei ole reservkatla paigaldamine alati 

otstarbekas. Reservkatla paigaldamisel võib osutuda vajalikuks soojuse müügihinna tõstmine, 

mis halvendab kaugküttesoojuse konkurentsivõimet. Konkreetne katla paigaldamise lahendus 

valitakse projekteerimise käigus. Hakkpuidu katla võimsus 1 MW on valitud soojuse tootmise 

kolme viimase aasta andmete analüüsi põhjal. Olemasoleva katla võimsus 0,8 MW ei pruugi 

tagada külmal talvel tarbijatele vajaliku soojuskoormuse katmist. Näiteks 2012. aasta külmal 

talvel ei ole soojuse tarbimine ja tootmine olnud suurem kui järgnevate aastate soojematel 

talvedel. Katla võimsuse valikul on arvestatud ka uute tarbijate võimaliku liitumisega 

soojusvõrguga. Katlamaja soojuskoormuse kestvuse graafik on esitatud joonisel 4.13. 

Paigaldatava 1 MW katel katab kaugküttevõrgu kogu koormuse. Paigaldatavat hakkpuidu 

katelt on võimalik käitada soojusvõrgu minimaalsetel koormustel, seega koormustel üle 0,2 

MW.  

 

 

Joonis 4.13. Kaugküttevõrgu soojuskoormuse kestvuse graafik 1,0 MW hakkpuidu katla 

paigaldamisel  
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Hakkpuidul katel vajab perioodilist puhastamist ja seadmed hooldust ka talveperioodil, mis 

praktikas vähendab mõnevõrra katla soojatoodangut. Olemasolevas katlamajas on hakkpuidu 

katel, millega võrreldes on uue katla puhul eeldatud hooldus- ja käidukulude vähenemisega. 

 

Hakkpuiduga köetav katel on vajalik ehitada automaatrežiimis töötavana, et ei oleks vajalik 

katlaoperaatori pidev kohalolek. Hakkepuidul töötava 1 MW võimsusega katla käitamisel on 

soojuse toodanguks hinnatud viimaste aastate toodangu alusel 1 547 MWh. Investeeringu 

suuruseks 1 MW hakkpuitu kütuseks kasutava katla paigaldamisel on hinnatud 150 tuhat eurot.  

 

 

4.5.1.3. Variant 2. Olemasoleva kaugkütte torustiku rekonstrueerimine  

Alljärgnevalt on käsitletud Puiga kaugküttevõrgu veel rekonstrueerimata torustiku osalist 

asendamist eelisoleeritud torustikuga, valides rekonstrueerimiseks halvemas olukorras olevad 

võrgulõigud, mis mõjutavad märgatavalt kogu soojusvõrgu soojuskadusid. Variandi 2 korral 

asendatakse olemasolev torustik võrgulõigul pikkusega 183 m, alates kambrist K4 kuni 

kambrini K5 eelisoleeritud torustikuga, tingläbimõõduga DN80. Torude lõplik läbimõõt on 

vajalik täpsustada kaugküttevõrgu hüdrauliliste arvutustega. Nimetatud kaugküttevõrgu lõigu 

rekonstrueerimisel hinnanguline soojuse sääst soojuskadude vähenemise arvelt on 86 MWh/a 

ning kogu soojusvõrgu suhtelist soojuskadu on võimalik vähendada 12%-ni. Investeeringu 

suuruseks kirjeldatud soojusvõrgu rekonstrueerimisel on hinnatud 47,6 tuhat eurot. 

 

 

4.5.2. Soojusvarustuse arendamise variantide majanduslik hinnang  

4.5.2.1. Majandusarvutuste metoodika  

Majandusanalüüs on teostatud kulude analüüsi metoodika alusel. Täpsem ülevaade 

metoodikast on esitatud peatükis 2.5.2.1.  

 

 

4.5.2.2. Majandusarvutuste lähteandmed ja tulemused  

Soojusvarustuse arendusvariantide käsitlemisel ja majandusarvutuste tegemisel on lähte-

andmetena kasutatud teadaolevaid andmeid ja eelnevat analüüsi soojuse tootmise ja müügi, 

energia hindade kohta ning kogemuslikke tulevaste kulude hinnanguid. Soojuse tootmise ja 

müügi rahaliste kulutuste osas on esitatud ainult andmeid kütuste maksumuse osatähtsuse 

kohta Konkurentsiameti poolt kinnitatud soojuse piirhinnas või tegelikus hinnas. Andmed 

muude soojuse hinnakomponentide kohta konkreetse käitaja puhul on konfidentsiaalsed. 

 

Majandusarvutustes on lähtutud investeeringu finantseerimisest laenurahadega. Arvutused on 

teostatud intressi määraga 5% ja laenu tagasimakse perioodiga on 10 aastat. Laenu tagasi-

maksmine toimub nn. annuiteetlaenuna ehk võrdsete aastamaksetena. Kõikides majandus-

arvutuste variantides on arvestatud ka 50%-lise investeeringu toetusega.  
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4.5.2.2.1. Senise soojusvarustuse süsteemi säilimine 

Soojusvarustuse arendusvariantide majandusliku hinnangu baasvariandi (praegune olukord – 

variant 0) puhul on lähtutud kaugküttesoojuse taotletavast piirhinnast 53 €/MWh ja kütuse 

hinnangulisest maksumusest soojuse müügihinnas (€/MWh), osatähtsusega 39–41% soojuse 

müügihinnas ja kolme viimase aasta keskmisest müügimahust. Muud soojuse müügihinna 

komponendid on käsitletud summaarselt koondnimetusega „Tegevuskulud“. Baasvariandi 

lähteandmed on esitatud tabelis 4.9. 

 

Tabel 4.9. Majandusarvutuste lähteandmed. Baasvariant  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 1 547 

Soojuse müük MWh 1 296 

Soojuse toodang biokütusel MWh 1 547 

Kütused:   

- hakkpuit m3 2 741 

 - põlevkiviõli t/a 0 

 - kütuse maksumus €/a 27 407 

Tegevuskulud €/a 41 278 

Kulud kokku €/a 68 685 

Soojuse müügi piirhind €/MWh 53 

 

Variandi 0 kohaselt soojusvarustuse jätkamisel sõltub soojuse hind kütuste (hakkpuidu) hinnast 

ja soojuse müügimahust. Eeldades hakkpuidu hinna tõusu 3% aastas ja soojuse müügimahu 

vähenemist 10–11% (ilma uute liitujate võimaliku tarbimiseta), on joonisel 4.14 esitatud 

soojuse hinna muutumise prognoos, mida on arvestatud soojusarendusvariantide 

arendusvariantide majandusanalüüsis.  

 

 

Joonis 4.14. Soojuse müügihinna prognoos tulenevalt kütuste hinnatõusust, soojuse müügi-

mahu vähenemisest ja THI19-st  
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Joonis 4.15. Soojuse müügihinna sõltuvus müügimahust 

 

Variandi 0 puhul on joonisel 4.15 esitatud soojuse müügihinna vähenemine sõltuvalt müügi-

mahu vähenemisest 10 aasta jooksul. Müügimahu vähenemisel 11% suureneb soojuse hind 

15% ja müügimahu vähenemisel 30% on soojuse hinna kasv 39% samade tegevuskulude 

juures. Müügimahu vähenemisel on soojuse hinna kasv 1,3–1,4 korda kiirem. 

 

 

4.5.2.2.2. Hakkpuidul töötava 1 MW katla paigaldamine  

Puiga katlamajja uue hakkpuidul töötava 1 MW võimsusega katla paigaldamise variandi 1 

majandusarvutuste tegemisel on lähtud tabelis 4.10 esitatud lähteandmetest, mis kirjeldavad 

soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi küla hoonete soojusvarustuseks.  

 

Tabel 4.10. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 1  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 1 547 

Soojuse müük MWh 1 296 

Soojuse toodang biokütusel MWh 1 547 

Kütused:   

 - hakkpuit m3 2 563 

 - kütuse maksumus €/a 25 632 

Tegevuskulud €/a 38 278 

Kulud kokku €/a 63 910 

Soojuse müügi hind (15. a keskmine) €/MWh 65 

 

Variandi 1 majandusarvutuste tulemused on esitatud lisas 16. Projekti investeeringu põhilised 

finantsnäitajad on 100% omafinantseerimise korral järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)   –95 322 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)    negatiivne; 

Lihtne tasuvusaeg    28,4 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)    65 €/MWh. 
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Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)    –20 322 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)    1,6%; 

Lihtne tasuvusaeg    14,2 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)    59 €/MWh. 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul ei ole variandi 1 investeering majanduslikult 

tasuv. Saavutatav kulude (kütuste efektiivsem kasutamine ja tegevuskulude vähenemine) 

kokkuhoid ei kata investeeringu kulusid. Investeeringu eeldatava 50%-lise toetuse korral on 

projekt vähetasuv kuigi keskmine müügihind väheneb (keskmine 15. a keskmine müügihind 

59 €/MWh). Selleks, et soojuse müügihind oluliselt ei suureneks, on vajalik suurem 

investeeringu toetus. Näiteks 70%-lise toetuse korral on investeeringu tasuvusaeg 8,5 aastat, 

soojuse müügihinna hinnang 53,4 €/MWh esimesel aastal peale investeeringut ja 15. aasta 

keskmine müügihind 57 €/MWh. 

 

Ilma investeeringu toetuseta (vähemalt 50%) pole võimalik katlamaja variandi 1 kohaselt 

rekonstrueerida soojuse mõistliku müügihinna tagamiseks. 

 

 

4.5.2.2.3. Olemasoleva kaugkütte torustiku rekonstrueerimine  

Puiga kaugküttevõrgu rekonstrueerimise variandi 2 majandusarvutuste tegemisel on lähtud 

tabelis 4.11 esitatud lähteandmetest, mis kirjeldavad soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi 

aleviku soojusvarustuseks.  

 

Tabel 4.11. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 2  

Näitaja Ühik Väärtus 

Soojuse toodang MWh 1 461 

Soojuse müük MWh 1 296 

Soojuse toodang biokütusel MWh 1 461 

Soojusvõrgu kadude vähenemine  86 

Kütused:   

 - hakkpuit m3/a 2 588 

 - kütuse maksumus €/a 25 882 

Tegevuskulud €/a 41 278 

Kulud kokku €/a 67 160 

Soojuse müügi hind (15. a keskmine) €/MWh 60 

 

Variandi 2 majandusarvutuste tulemused on esitatud lisas 17. Projekti investeeringu põhilised 

finantsnäitajad on 100% omafinantseerimise korral järgmised: 

 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)   –29 829 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)    negatiivne; 

Lihtne tasuvusaeg    31,2 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)    60 €/MWh. 
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Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad 

järgmised: 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 aastat)   –6 029 eurot; 

Sisemine tasuvuslävi IRR (15 aastat)    2,1%; 

Lihtne tasuvusaeg    15,6 aastat; 

Keskmine soojusenergia müügihind (15 aastat)    58 €/MWh. 

 

Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul ei ole variandi 2 kohane investeering 

majanduslikult tasuv. Kulude kokkuhoid saavutatakse küll kulutuste vähenemisega kütustele, 

aga see ei ole piisav vajaliku investeeringu rahastamiseks. Ka investeeringu 50%-lise toetuse 

korral ei ületa investeeringu tulukus soojuse piirhinna Konkurentsiameti poolt koos-

kõlastamisel kasutatavaid WACC väärtusi (keskmiselt 6%). Soojusvõrgu rekonstrueerimiseks 

on vajalik investeeringu toetused vähemalt 50% ulatuses. 

 

 

4.5.2.3. Majandusarvutuste kokkuvõte  

Puiga aleviku kaugküttesüsteemi arendamise erinevate variantide majandusarvustuste 

tulemused on kokkuvõtlikult toodud tabelis 4.12.  

 

Käsitletud arendusvariandid ei ole ainult omafinantseeringu korral majanduslikult tasuvad. 

Soojusettevõtte kogukulud ei vähene ja rahalist kokkuhoidu ei saavutata. Vähemalt 50%-lise 

investeeringu toetuse korral ei ole kahel-kolmel investeeringu eluviimise järgsel aastal vajalik 

soojuse müügihinna tõstmine üle 5%, sõltuvalt investeeringu toetuse suurusest. Variantidest 1 

ja 2 tuleb lugeda eelistatuks variandi 1 eluviimist. 

 

Tabel 4.12. Majandusarvutuste kokkuvõte  

Variant Kirjeldus 
Investeering, 

tuh eurot 

Soojuse 

keskmine 

hind, 

€/MWh 

(15 a) 

IRR, %  

(15 a) 

Lihtne 

tasuvusaeg, 

aasta 

0 

Jätkub senine soojuse toot-

mise olukord amortiseeru-

nud kateldega ehk tavapära-

se äritegevuse variant. Oluli-

si renoveerimisi ei tehta  

 64   

1 

Hakkpuidul töötava 1 MW 

võimsusega katla paigalda-

mine  

150 65 negatiivne 36,9 

75 

(omaosalus 50%) 
59 1,6 14,2 

2 

Olemasoleva kaugkütte to-

rustiku osaline rekonstru-

eerimine (võrgulõigul K4-

K5) 

47,6 60 negatiivne 31,2 

23,8 

(omaosalus 50%) 
58 2,1 15,6 
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Kuigi variantide 1 ja 2 elluviimine on ka investeeringu toetusega rahuldavate majandus-

tulemustega, on katlamaja ja kaugkütte soojusvõrgu rekonstrueerimine vajalik kaugkütte jätku-

suutlikkuse tagamisel. 

 

Kõik eelnevalt toodud investeeringute majandusarvutuste tulemusi tuleks vaadelda mitte 

lõplikena, vaid suunda andvatena, arvestades tulemuste tundlikkust võimalikele algandmete (nt 

kütuste hinnad, soojuse tarbimine, investeeringu suurus) muutustele, kui ka riskifaktoreid ehk 

renoveerimisprojekti õnnestumist ohustavaid faktoreid, millisteks võivad olla: pidevalt muutuv 

majandusolukord, seadusandlusest tingitud muutused tootmise finantsolukorras. 

 

 

4.6.  Järeldused ja ettepanekud 

Võru valla, sh Puiga küla arenguid on analüüsitud Võru valla arengukavas aastateks 2015–

2025. Valla üldine areng mõjutab ka valla energia- ja soojusvarustust. Olulisemateks arengu-

vajadusteks on valla arengukavas hinnatud vallale kuuluvate elamute ja ühiskondlike hoonete 

korrastamist ja nende energiasäästlikuks muutmist, uutele energialahendustele ülemineku 

edendamist ning tervikliku kaugküttesüsteemi säilitamist. Valla arengukava üheks eesmärgiks 

on viia katlamajad, korteriühistud, eramud ja avalikus kasutuses olevad hooned üle taastuvatele 

kütustele. Üldjoontes kattuvad need eesmärgid Võru maakonna arengustrateegia aastateks 

2014–2025 eesmärkidega ning seetõttu tuleks Puiga küla elamu- ja soojusmajanduse edas-

pidises arengus nendest püstitatud eesmärkidest ka lähtuda. 

 

Käesoleval hetkel töötab Puiga katlamaja hakkpuidul. Sellest lähtuvalt ei ole Puiga küla kaug-

kütte soojuse hind väga oluliselt mõjutatud kütuse hinna muutustest. Puiga kaugkütte piirkonna 

soojuse hind on püsinud stabiilselt madalal tasemel alates 2011. aastast, kuid Puiga Soojus OÜ-

l on plaanis lähitulevikus tõsta soojuse piirhinda tasemele 53 €. Hakkpuidu hinna osakaal Puiga 

kaugkütte piirkonna soojuse piirhinnas on ca 40%.  

 

Veelgi tähtsam kui soojuse hinna stabiilsena säilitamine on hoonete soojuse tarbimise 

vähendamine. Sellega vähenevad hoonete ülalpidamise kulud ja elanikud peavad soojuse eest 

vähem maksma. Seetõttu on vajalik, et vald toetaks korteriühistuid hoonete energiaauditite 

tegemisel, energiamärgiste tellimisel ja hoonete renoveerimisel soojuse tarbe vähendamiseks. 

Käesoleval hetkel ei ole energiamärgist mitte ühelgi hoonel, kuid vajalik on saada ülevaade 

vähemalt valla hoonete energiatarbimisest, rakendatavatest energiasäästumeetmetest ja 

potentsiaalsest saavutatavast energiasäästust, et oleks võimalik rakendada energiajuhtimise 

põhimõtteid ning tagada kiire reageerimine tarbimise suurenemisele ja aidata kaasa energia-

säästu saavutamisele.  

 

Energia säästu seisukohast on väga oluline vallale kuuluvate hoonete soojustamine ja reno-

veerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Vastavalt hoone 

energiatõhususe miinimumnõuetele20 ei tohi ehitatavate administratiiv- ja büroohoonete 

energiatõhususarv ületada 160 kWh/(m2·a) ning renoveeritavate hoonete energiatõhususarv 

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 energiatõhususarv olla kõrgem kui 180 kWh/(m2·a). Alates 2021. 

                                                 
20 https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015  

https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015
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aastast peavad kõik uued hooned vastama liginullenergiahoonele kehtestatud piirväärtustele 

(nii korterelamute kui büroohoonete korral on see kuni 100 kWh/(m2·a)). Hoone energia-

tõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välispiiretele. Kõikide nende 

rangemate nõuete järgimine aitab kaasa energiatarbimise vähenemisele ning küttearvete 

kahanemisele. 

 

Puiga kaugküttevõrk on tänaste tarbimismahtude juures veel jätkusuutlik (tarbimistihedus on 

1,35 MWh/m), aga vajab rekonstrueerimist. Kaugküttesüsteem on konkurentsivõimeline 

lokaalküttega. Kui võtta arvesse hoonetes energiasäästumeetmete rakendamist (nende 

renoveerimist), potentsiaalsete võrguga liitujate tarbimismahtu saab prognoosida isegi 

10 aastase perioodi soojuse tarbimise suurenemist kuni 3%. Võttes arvesse ainult tarbimise 

prognoositud vähenemise 11–12%, väheneks soojusvõrgu tarbimistihedus tasemeni 

1,15 MWh/m, mille juures muutub oluliseks kaugkütte tarbimise kasv uute liitujate näol, et 

hoida kaugkütte hind võimalikult stabiilsena. 

 

 

4.7.  Soovituslik tegevuskava Puiga küla võrgupiirkonna arenguks 

aastatel 2015–2025  

1. Puiga katlamaja katel on amortiseerunud. Seega on lähitulevikus vajalik katlamaja 

rekonstrueerimine katlamaja efektiivsuse tõstmise eesmärgil, paigaldades uue 

hakkpuiduga köetava 1 MW võimsusega katla. 

 

2. Puiga küla soojusvõrku on järk-järgult renoveeritud, paigaldades eelisoleeritud torusid 

või isoleerides olemasolevaid. Renoveerimist vajab veel vähemalt 300 m maa-alust 

torustikku. Vajalik on jätkata soojustorustiku renoveerimist, alustades halvemas tehnilise 

olukorras olevatest soojusvõrgu lõikudest. Eesmärgiks seada soojusvõrgu suhteliste 

soojuskadude vähemalt tasemeni 11–12%. 

 

3. Soojuse müügi/tarbimise osatähtsust tarbitud kütuste energiasisalduses iseloomustab 

kaugkütteahela kasutegur, mis vaadeldud aastatel on olnud keskmiselt 65% ilma 

oluliste muutusteta. Puiga kaugküttesüsteemi rekonstrueerimisel tuleks seada 

eesmärgiks kaugkütteahela kasuteguri tõstmine vähemalt tasemeni 72–73%, muutes 

efektiivsemaks soojuse tootmist ja rekonstrueerides halvemas olukorras olevaid 

soojusvõrgu lõike. 

 

4. Soojusvõrgu rekonstrueerimise ettevalmistamisel on soovitav teha soojusvõrgu 

hüdraulilised arvutused, et rekonstrueerimise käigus paigaldada optimaalse läbimõõduga 

torud, mis võimaldab muuta soojusvõrku efektiivsemaks.  

 

5. Korrastamist vajab kütuse arvestamise süsteem. Hakkpuidu koguste arvestamisel lähtuda 

tegelikult tarbitud ja mõõdetud kogustest ning mitte kasutada hakkpuidu koguste 

määramiseks arvutuslikku meetodit.  

 

6. Uued ja renoveeritavad hooned ehitada selliselt, et nad vastavad vähemalt hoone energia-

tõhususe miinimumnõuetele. Soovitav leida võimalusi uued hooned ehitada madal-

energia või liginullenergia hoonetena. Sellega vähenevad kulud hoonete küttele ja käidu-

kulud. 
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7. Võru vallal toetada korteriühistuid energiamärgiste ja -auditite tegemisel ning hoonete 

soojustamisel (nt renoveerimisprojektide ettevalmistamisel). Eesmärgiks seada, et 

enamikul hoonetel oleks energiamärgis ja tehtud energiaaudit. Seada eesmärgiks 10 

aasta jooksul renoveerida vallale kuuluvad hooned selliselt, et nad vastaksid vähemalt 

hoone energiatõhususe miinimumnõetele. 

 

8. Valla hoonetes rakendada energiajuhtimise süsteeme, et tagada energiasääst hoonetes 

ning paremini ja tõhusamalt leida üles neid kohti, kus oleks võimalik rakendada energia-

säästumeetmeid energia kokkuhoiuks.  

 

9. Vajalik on koostöö tarbijate ja kaugkütte ettevõtte vahel, et parandada kliendisuhteid. 

Kaugkütte teenuse pakkumisel on soovitav arvestada tarbijate mõistlike soovidega 

teenuse osas, et vähendada tarbijate võimalikku huvi paralleeltarbimise ja lokaalkütte 

vastu. Soovitav on korraldada ka seminare energiasäästu teemadel. 

 

10. Paralleeltarbimise vältimiseks või mõjude leevendamiseks kaugküttesüsteemile on 

soovitav hoonete renoveerimisel tarbijate investeeringute suunamine projekteerimis-

tingimuste ja ehituslubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt koostöös kaug-

kütte ettevõtetega. 
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Lisa 1. Parksepa aleviku soojusvõrgu skeem 
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Lisa 2. Väimela aleviku soojusvõrgu skeem 
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Lisa 3. Puiga küla soojusvõrgu skeem 
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Lisa 4. Parksepa soojusvõrgu andmed  

 

Algus Lõpp Läbimõõt, 

DN 

Pikkus, 

m 

Summaarne 

soojuskoormus, 

kW 

Torustiku asukoht 

Katlamaja K1 200 10  Õhutorustik 

K1 K1-1 200 58  Maa-aluses kanalis 

K1-1 Tehnika 7 25 6 10 Eelisoleeritud 

K1-1 K2 200 21  Maa-aluses kanalis 

K2 Tehnika 3 50 63 81 Maa-aluses kanalis 

K2 K2-1 65 87  Maa-aluses kanalis 

K2-1 Tehnika 9 50 5 83 Maa-aluses kanalis 

K2-1 Tehnika 11 65 73 140 Maa-aluses kanalis 

K2 K3 125 216  Maa-aluses kanalis 

K3 Kesk tn 9 65 17 89 Maa-aluses kanalis 

K3 K4 125 43  Maa-aluses kanalis 

K4 Kesk tn 7 32 18 21 Maa-aluses kanalis 

K4 K5 125 47  Maa-aluses kanalis 

K5 Männi 2 65 13 78 Maa-aluses kanalis 

K5 K6 125 34  Maa-aluses kanalis 

K6 Männi 4 65 9 82 Maa-aluses kanalis 

K6 K7 125 31  Maa-aluses kanalis 

K7 Männi 6 65 10 96 Maa-aluses kanalis 

K7 K8 125 30  Maa-aluses kanalis 

K8 Männi 8 65 10 112 Maa-aluses kanalis 

K8 K9 125 32  Maa-aluses kanalis 

K9 Männi 10 65 10 98 Maa-aluses kanalis 

K9 Männi 12 65 71 67 Maa-aluses kanalis 

K9  Kanariku 7 50 15 77 Maa-aluses kanalis 

K1 K10 200 141  Õhutorustik 

K10 K10-1 80 62  Õhutorustik 

K10-1 Karja 2 65 73 125 Õhutorustik 

K10-1 K10-2 65 68  Õhutorustik 

K10-2 Karja 6 65 51 116 Maa-aluses kanalis 

K10 K11 150 276  Õhutorustik 

K11 K12 150 265  Maa-aluses kanalis 

K12 Parksepa KK 125 125 256 Eelisoleeritud 

Katlamaja K13 65 47  Õhutorustik 

K13 Estelaxe 1 50 10 80 Õhutorustik 

K13 K14 65 31  Õhutorustik 

K14 Lapi 1 50 36 115 Õhutorustik 
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Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava   

aastateks 2015–2025  

Algus Lõpp Läbimõõt, 

DN 

Pikkus, 

m 

Summaarne 

soojuskoormus, 

kW 

Torustiku asukoht 

K14 K14-1 65 4  Õhutorustik 

K14-1 Lapi 2 65 6 40 Õhutorustik 

K14-1 K14-2 65 33  Õhutorustik 

K14-2 Lapi 3 50 6 30 Õhutorustik 

K14-2 K14-3 65 36  Õhutorustik 

K14-3 Estelaxe 2 50 22 40 Õhutorustik 

K14-3 Lapi 4 65 53 30 Õhutorustik 

Kokku    2 274 1 866   
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Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava   

aastateks 2015–2025  

Lisa 5. Väimela soojusvõrgu andmed  

 

Algus Lõpp Läbimõõt, 

DN 

Pikkus, 

m 

Summaarne 

soojuskoormus, 

kW 

Torustiku asukoht Märkused 

Katlamaja K1 200 14  Õhutorustik   

K1 Ujula 80 32 255 Maa-aluses kanalis   

K1 K2 150 46  Õhutorustik   

K2 K2-1 100 80  Maa-aluses kanalis   

K2-1 Kooli 2 65 12  Maa-aluses kanalis   

K2-1 K2-2 100 38  Maa-aluses kanalis   

K2-2 Kooli 7 65 7 95 Õhutorustik   

K2-2 Põllu 2 65 50 139 Maa-aluses kanalis Renoveerimata 

K2 K2-3 125 60  Maa-aluses kanalis  

K2-3 Põllu 4 65 6 150 Õhutorustik   

K2-3 K3 100 14  Maa-aluses kanalis   

K3 Põllu 6 65 20 121 Maa-aluses kanalis   

K3 K3-1 100 51  Maa-aluses kanalis   

K3-1 K4 80 24  Maa-aluses kanalis Renoveerimata 

K4 K4-1 80 17  Maa-aluses kanalis   

K4-1 Põllu 3 65 5 96 Õhutorustik   

K4 Põllu 1 80 65 100 Maa-aluses kanalis Renoveerimata 

K4-1 Põllu 5 80 55 130 Maa-aluses kanalis Renoveerimata 

Katlamaja K5 200 86  Maa-aluses kanalis   

K5 K5-1 80 165  Maa-aluses kanalis   

K5-1 K5-2 80 112  Maa-aluses kanalis Renoveerimata 

K5-1 Lasteaed 80 32 138 Maa-aluses kanalis Renoveerimata 

K5 K6 200 40  Maa-aluses kanalis   

K6 Matussaare 1    Suletud   

K6 K7 200 8  Maa-aluses kanalis   

K7 Kooli 5 50 45 70 Maa-aluses kanalis   

K7 K7-1 200 16  Maa-aluses kanalis   

K7-1 Papli 1 65 21 97 Maa-aluses kanalis   

K7-1 K7-2 125 23  Maa-aluses kanalis   

K7-2 Kooli 3 65 7 95 Maa-aluses kanalis   

K7-2 K8 125 20  Maa-aluses kanalis   

K8 Kooli 1 65 53 240 Maa-aluses kanalis   

K8 K8-1 80 53  Maa-aluses kanalis   

K8-1 Kooli 4 50 15 123 Maa-aluses kanalis Renoveerimata 

K8-1 K8-2 80 78  Maa-aluses kanalis   

K8-2 K8-3 80 33  Maa-aluses kanalis Renoveerimata 

K8-3 K8-4 80 38  Maa-aluses kanalis   
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Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava   

aastateks 2015–2025  

Algus Lõpp Läbimõõt, 

DN 

Pikkus, 

m 

Summaarne 

soojuskoormus, 

kW 

Torustiku asukoht Märkused 

K8-4 Bistroo 65 8 65 Õhutorustik   

K8-4 Kauplus 65 8 15 Õhutorustik   

K8-4 Motell    Suletud   

Kokku   1 457 1 929    
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Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava   

aastateks 2015–2025  

Lisa 6. Puiga soojusvõrgu andmed  

 

Algus Lõpp Läbimõõt, 

DN 

Pikkus, 

m 

Summaarne 

soojuskoormus, 

kW 

Torustiku 

asukoht 

Märkused 

Katlamaja K1 150 6  Maa-alune  

K1 K2 200 118  Maa-alune  

K2 K2-1 100 40  Eelisoleeritud  

K2-1 Järve 1 65 54 84 Maa-alune  

K2-1 Järve 2 65 27 36 Maa-alune  

K2 K3 150 4  Maa-alune  

K3 K3-1 100 11  Maa-alune  

K3-1 Spordikeskus 65 2 40 Õhutorustik  

K3-1 Kool 65 22 110 Õhutorustik  

K3 K4 100 108  Eelisoleeritud  

K4 Järve 6-kauplus 50 27 10 Maa-alune  

K4 K5 100 182  Maa-alune Renoveerimata 

K5 Andsumäe 5 65 15 48 Maa-alune  

K5 Lasteaed 65 106 77 Maa-alune  

K5 K6 100 149  Maa-alune  

K6 Andsumäe 1 65 14 95 Maa-alune  

K6 K6-1 80 30  Maa-alune Renoveerimata 

K6-1 Andsumäe 2 65 4 99 Õhutorustik  

K6-1 Andsumäe 3 65 67 91 Maa-alune Renoveerimata 

Katlamaja Tööstuse 4 32 18 25 Maa-alune  

Kokku   1 004 715   
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Lisa 7. Parksepa aleviku soojustarbijad  

 

Aadress Hoone kasutus Korterite 

arv 

Suletud 

netopind 

Elu-

ruumide 

pind 

Energia

-märgis 

Tegelik kütteperioodi 

soojuse tarbimine, MWh 

Normaalaastale 

taandatud keskmine 

soojuse tarbimine 

Soojuse eri-

tarbimine* 

m2 m2 12/13 13/14 14/15 MWh kWh/m2 

Estelaxe OÜ ladu    ˗ 71,25 57,63 55,85 67,03  

Estelaxe OÜ töökoda  1 995,6  ˗ 148,34 132,05 122,89 146,72 73,5 

Kanariku 7 sotsiaalmaja 23 935,2 467,5 ˗ 146,12 113,27 134,51 143,08 153,0 

Karja 2 elamu 24 2 089,5 1 473,6 ˗ 239,15 195,34 199,75 230,35 156,3 

Karja 6 elamu 24 2 167,3 1 580,5 ˗ 215,62 193,44 208,43 225,06 142,4 

Tehnika 2 keevitustšehh    ˗ 65,21 38,05 57,93 58,22  

Tehnika 2 plasmatšehh    ˗ 65,44 60,16 61,65 68,26  

Tehnika 2 plekitšehh    ˗ 212,85 188,85 154,70 202,14  

Tehnika 2 uksetšehh    ˗ 50,44 45,64 45,64 51,63  

Männi 10 elamu 24 2 002,5 1 440,3 ˗ 178,65 173,71 207,23 204,68 142,1 

Männi 12 elamu 12 1 106,5 701,4 ˗ 124,41 109,10 105,14 123,19 175,6 

Männi 2 elamu 16 1 526,8 958,4 ˗ 145,06 122,66 130,19 144,74 151,0 

Männi 4 elamu 16 1 505,3 950,2 ˗ 156,36 133,06 140,58 156,43 164,6 

Männi 6 elamu 24 1 981,7 1 421,7 D 186,49 148,46 173,36 184,75 129,9 

Männi 8 elamu 24 1 993,3 1 435,4 ˗ 200,21 167,49 178,17 198,49 138,3 

Kesk 7 kauplus-söökla  370,2  ˗ 39,65 26,51 37,07 37,40 101,0 

Võru tee 4 koolihoone  6 803,6  ˗ 501,43 442,16 456,15 509,66 74,9 
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Aadress Hoone kasutus Korterite 

arv 

Suletud 

netopind 

Elu-

ruumide 

pind 

Energia

-märgis 

Tegelik kütteperioodi 

soojuse tarbimine, MWh 

Normaalaastale 

taandatud keskmine 

soojuse tarbimine 

Soojuse eri-

tarbimine* 

m2 m2 12/13 13/14 14/15 MWh kWh/m2 

Tehnika 11 elamu  1 876,0 1 346,6 ˗ 262,48 203,77 186,40 236,34 175,5 

Kesk 9 lasteaed  928,2  ˗ 165,96 152,47 161,91 175,17 188,7 

Tehnika 7 eramu 1 217,0 217,0 ˗ 1,43 0,84 3,32 2,05 9,4 

Tehnika 9 elamu 20 1 858,3 1 056,0 ˗ 157,89 125,06 128,20 149,18 141,3 

Tehnika 3 elamu 18 1 079,9 767,9 ˗ 148,39 128,55 136,12 150,36 195,8 
* soojuse eritarbimise arvutamisel on eluruumidel kasutatud eluruumide pinda ning teistel suletud netopinda.  
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Lisa 8. Väimela aleviku soojustarbijad  

 

Aadress Hoone kasutus Korterite 

arv 

Suletud 

neto-

pind 

Elu-

ruumide 

pind 

Energia

-märgis 

Tegelik soojuse 

tarbimine, MWh 

Normaalaastale 

taandatud keskmine 

soojuse tarbimine 

Soojuse eri-

tarbimine* 

m2 m2 2014 14/15 MWh kWh/m2 

Kooli tee 7 elamu 32 1 697,0 1 336,6  199,57 208,21 224,12 167,7 

Papli tee 1 elamu 21 989,1 837,8  169,72 184,73 194,87 232,6 

Põllu 1 elamu 24 2 039,8 1 444,3  183,00 184,00 201,65 139,6 

Põllu 2 elamu 36 2 012,6 1 573,7  250,64 255,60 278,18 176,8 

Põllu 3 elamu 24 1 981,6 1 420,2  178,23 176,18 194,70 137,1 

Põllu 4 elamu 34 2 014,5 1 581,0  271,70 276,70 301,35 190,6 

Põllu 5 elamu 24 2 181,8 1 568,6 E 232,96 242,04 261,05 166,4 

Põllu 6 elamu 24 2 183,4 1 547,4 E 220,06 224,31 244,18 157,8 

Matussaare 5 lasteaed   1 989,2   237,34 267,70 277,74 139,6 

Matussaare 2 tervisekeskus  1 634,2   443,70 480,50 503,07 307,8 

Matussaare 2 bistroo     108,58 126,71 129,43  

Matussaare 2 kauplus     19,59 21,11 22,37  

Põllu tee 4a garaaž  1 194,9   6,07 0,00 3,28 2,7 

Kooli tee 1 VKHK peahoone  4 513,0  C 494,51 478,64 534,53 118,4 

Kooli tee 3  ühiselamu 1  1 575,0 1 259,4 C 45,33 95,72 77,93 61,9 

Kooli tee 5 õpilaskodu nr 2  1 414,0 988,3 C 192,13 200,00 215,51 218,1 

Kooli tee 4 õpilaskodu nr 3  1 472,1  D 304,88 302,52 333,70 226,7 
* soojuse eritarbimise arvutamisel on eluruumidel kasutatud eluruumide pinda ning teistel suletud netopinda.  
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Lisa 9. Puiga küla soojustarbijad  

 

Aadress Hoone kasutus Korterite 

arv 

Suletud 

netopind 

Elu-

ruumide 

pind 

Energia-

märgis 

Tegelik aastane soojuse 

tarbimine, MWh 

Normaalaastale 

taandatud kesk-

mine soojuse 

tarbimine 

Soojuse eri-

tarbimine* 

m2 m2 2012 2013 2014 MWh kWh/m2 

Andsumäe 1 elamu 18 1 581,4 1 128,0 ˗ 198,00 184,00 166,00 191,77 170,01 

Andsumäe 2 elamu 18 1 170,8 1 128,6 ˗ 182,00 188,00 176,00 191,56 169,73 

Andsumäe 3 elamu 18 1 594,8 1 150,0 ˗ 186,00 171,00 163,00 182,05 158,31 

Andsumäe 4 lastepäevakodu  1 349,6  ˗ 95,00 125,00 160,00 134,39 99,58 

Andsumäe 5 elamu 12 830,0 524,0 ˗ 97,00 91,00 85,00 95,59 182,43 

Järve 1 elamu 16 1 506,1 953,0 ˗ 162,00 166,00 144,00 165,42 173,58 

Järve 2 elamu 12 826,9 522,1 ˗ 65,00 68,00 63,00 68,77 131,72 

Järve 5 võimla  1 490,3  ˗ 87,00 64,00 83,00 81,88 54,94 

Järve 6 kauplus  144,7  ˗ 8,50 13,25 12,00 11,92 82,40 

Järve 7 põhikool  1 554,1  ˗ 243,00 219,00 187,00 226,83 145,96 

Tööstuse 4 garaaž  205,8  ˗ 13,80 46,00 12,00 25,42 123,53 
* soojuse eritarbimise arvutamisel on eluruumidel kasutatud eluruumide pinda ning teistel suletud netopinda.  

 

  



 

118 

 

Lisa 10. Võru valla hoonete ja VKHK hoonete soojus-
energia tarbimine perioodil 2012–2014  

 

 
Joonis 10.1. Võru valla ja VKHK hoonete tegelik soojusenergia tarbimine 

(ühik: MWh) aastatel 2012–2014  

 

 
Joonis 10.2. Võru valla ja VKHK hoonete normaalaastale taandatud soojusenergia 

tarbimine (ühik: MWh) aastatel 2012–2014  
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Lisa 11. Majandusarvutuste tulemused.            
Parksepa – Variant 1  

 

Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Algandmed  

Variant 1. Hakkpuidul töötava katla paigaldamine – 1,5 MW  

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant    

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 4 125 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 4 079 

Soojuskaod MWh/a 775 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 350 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/tuh Nm3 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 315 

 - katlamaja kasutegur % 81,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 5,0 

Kütuse liik  Hakkpuit 

 - kütuse kütteväärtus  0,72 

 - kütuse hind  11,5 

 - Katla kasutegur % 80,5 

 - Aastane kütuse kulu  7 038 

Aastane kütuse maksumus EUR/a 82 516 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 20,0 

    

Investeeringu maksumus EUR 0 

Tegevuskulud ja muud kulud EUR/a 98 356 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 180 872 

    

   

Peale investeeringut   

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 4 125 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 4 063 

Soojuskaod MWh/a 775 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 350 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/t 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 315 

 - katlamaja kasutegur % 90,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 6,1 

Kütuse liik  Hakkpuit 

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 0,72 

 - kütuse hind EUR/m3 11,5 

 - Katla kasutegur % 86,5 

 - Aastane kütuse kulu m3/a 6 524 
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Aastane kütuse maksumus EUR/a 76 951 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 18,65 

    

Investeeringu maksumus EUR 225 000 

Intressi määr % 5% 

Laenu periood aastates 10 

Diskontomäär % 6% 

    

Tegevuskulud EUR/a 91 156 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 168 107 

    

 

 

Finantsnäitajad  

Oma investeering  

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR -92 495 

Sisemine tasuvuslävi -1,0% 

Lihttasuvusaeg 17,6 

Investeeringutoetus, omaosalusega 0,50 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR 20 005 

Sisemine tasuvuslävi 8,5% 

Lihttasuvusaeg 8,8 

Soojusenergia keskmine hind, EUR/MWh 61 
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Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Majandusanalüüs              

Variant 1. Hakkpuidul töötava katla paigaldamine – 1,5 MW              

Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Baasvariant                 

Aastane soojusenergia toodang, MWh 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 

Soojuskaod, MWh 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 

Kütuse maksumus, EUR/a 82 516 84 548 86 630 88 764 90 975 93 404 95 876 98 363 100 919 103 477 106 052 108 691 111 395 114 168 117 009 

Tegevuskulud, EUR/a 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 180 872 182 904 184 986 187 120 189 331 191 760 194 232 196 719 199 275 201 833 204 408 207 047 209 751 212 524 215 365 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summaarsed aastased kulud 180 872 182 904 184 986 187 120 189 331 191 760 194 232 196 719 199 275 201 833 204 408 207 047 209 751 212 524 215 365 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 54,0 54,6 55,2 55,9 56,5 57,2 58,0 58,7 59,5 60,2 61,0 61,8 62,6 63,4 64,3 

Pärast investeeringut                

Aastane soojusenergia toodang, MWh 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 

Soojuskaod, MWh 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 

Kütuse maksumus, EUR/a 76 951 78 836 80 768 82 748 84 807 87 117 89 462 91 809 94 223 96 620 99 021 101 482 104 004 106 588 109 237 

Tegevuskulud, EUR/a 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 91 156 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 168 107 169 992 171 924 173 904 175 963 178 273 180 618 182 965 185 379 187 776 190 177 192 638 195 160 197 744 200 393 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 29 139 29 139 29 139 29 139 29 139 29 139 29 139 29 139 29 139 29 139 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

Sääst enne finantskulusid, EUR/a 12 766 12 912 13 062 13 215 13 367 13 487 13 614 13 754 13 896 14 056 14 230 14 409 14 592 14 779 14 972 

Summaarsed aastased kulud 197 245 199 130 201 063 203 043 205 102 207 411 209 757 212 104 214 517 216 915 199 177 201 638 204 160 206 744 209 393 

Investeeringu tulem, EUR/a -16 373 -16 227 -16 077 -15 923 -15 771 -15 651 -15 525 -15 384 -15 242 -15 082 5 230 5 409 5 592 5 779 5 972 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 58,9 59,4 60,0 60,6 61,2 61,9 62,6 63,3 64,0 64,8 59,5 60,2 60,9 61,7 62,5 

 



 

122 

 

Lisa 12. Majandusarvutuste tulemused.            
Parksepa – Variant 2  

 

Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Algandmed  

Variant 2. Soojusvõrgu rekonstrueerimine  

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant    

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 4 125 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 4 079 

Soojuskaod MWh/a 775 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 350 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/tuh Nm3 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 315 

 - katlamaja kasutegur % 81,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 5,0 

Kütuse liik  Hakkpuit 

 - kütuse kütteväärtus  0,72 

 - kütuse hind  11,5 

 - Katla kasutegur % 80,5 

 - Aastane kütuse kulu  7 038 

Aastane kütuse maksumus EUR/a 82 516 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 20,0 

    

Investeeringu maksumus EUR 0 

Tegevuskulud ja muud kulud EUR/a 98 356 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 180 872 

    

   

Peale investeeringut   

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 3 995 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 3 951 

Soojuskaod MWh/a 645 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 350 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/t 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 315 

 - katlamaja kasutegur % 81,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 4,8 

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 0,72 

 - kütuse hind EUR/m3 11,5 
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 - Katla kasutegur % 79,5 

 - Aastane kütuse kulu m3/a 6 902 

Aastane kütuse maksumus EUR/a 80 902 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 20,25 

    

Investeeringu maksumus EUR 66 750 

Intressi määr % 5% 

Laenu periood aastates 10 

Diskontomäär % 6% 

    

Tegevuskulud EUR/a 98 356 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 179 258 

    

 

 

Finantsnäitajad  

Oma investeering  

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR -47 888 

Sisemine tasuvuslävi -8,2% 

Lihttasuvusaeg 41,3 

Investeeringutoetus, omaosalusega 0,50 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR -14 513 

Sisemine tasuvuslävi -1,2% 

Lihttasuvusaeg 20,7 

Soojusenergia keskmine hind, EUR/MWh 61 

 

 

  



 

124 

 

Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Majandusanalüüs              

Variant 2. Soojusvõrgu rekonstrueerimine           

Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Baasvariant                 

Aastane soojusenergia toodang, MWh 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 4 125 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 

Soojuskaod, MWh 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 

Kütuse maksumus, EUR/a 82 516 84 952 87 461 90 045 92 731 95 659 98 657 101 697 104 834 108 002 111 218 114 530 117 941 121 454 125 072 

Tegevuskulud, EUR/a 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 180 872 183 308 185 817 188 401 191 087 194 015 197 013 200 053 203 190 206 358 209 574 212 886 216 297 219 810 223 428 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summaarsed aastased kulud 180 872 183 308 185 817 188 401 191 087 194 015 197 013 200 053 203 190 206 358 209 574 212 886 216 297 219 810 223 428 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 54,0 54,7 55,5 56,2 57,0 57,9 58,8 59,7 60,7 61,6 62,6 63,5 64,6 65,6 66,7 

Pärast investeeringut                

Aastane soojusenergia toodang, MWh 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 

Soojuskaod, MWh 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 

Kütuse maksumus, EUR/a 80 902 83 291 85 751 88 285 90 918 93 788 96 725 99 705 102 779 105 885 109 038 112 286 115 630 119 075 122 622 

Tegevuskulud, EUR/a 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 98 356 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 179 258 181 647 184 107 186 641 189 274 192 144 195 081 198 061 201 135 204 241 207 394 210 642 213 986 217 431 220 978 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 1 669 1 669 1 669 1 669 1 669 

Sääst enne finantskulusid, EUR/a 1 614 1 662 1 710 1 760 1 813 1 872 1 932 1 992 2 055 2 117 2 180 2 245 2 311 2 380 2 450 

Summaarsed aastased kulud 187 902 190 291 192 751 195 285 197 919 200 788 203 726 206 705 209 780 212 885 209 063 212 311 215 655 219 099 222 646 

Investeeringu tulem, EUR/a -7 030 -6 983 -6 934 -6 884 -6 832 -6 773 -6 713 -6 652 -6 590 -6 527 511 576 642 711 781 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 56,1 56,8 57,5 58,3 59,1 59,9 60,8 61,7 62,6 63,5 62,4 63,4 64,4 65,4 66,5 
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Lisa 13. Majandusarvutuste tulemused.               
Väimela – Variant 1  

 

Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Algandmed  

Variant 1. Hakkpuidul töötava katla paigaldamine - 1 MW  

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant    

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 4 302 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 0 

Soojuskaod MWh/a 568 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 734 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/tuh Nm3 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 311 

 - katlamaja kasutegur % 90,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 425 

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus   

 - kütuse hind   

 - Katla kasutegur %  

 - Aastane kütuse kulu   

Aastane kütuse maksumus EUR/a 132 146 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 35,4 

    

Investeeringu maksumus EUR 0 

Tegevuskulud ja muud kulud EUR/a 71 161 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 203 307 

    

   

Peale investeeringut   

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 4 302 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 3 915 

Soojuskaod MWh/a 568 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 734 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/t 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 311 

 - katlamaja kasutegur % 90,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 38,2 

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 0,70 

 - kütuse hind EUR/m3 11,5 
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 - Katla kasutegur % 85,0 

 - Aastane kütuse kulu m3/a 6 580 

Aastane kütuse maksumus EUR/a 87 558 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 23,45 

    

Investeeringu maksumus EUR 500 000 

Intressi määr % 5% 

Laenu periood aastates 10 

Diskontomäär % 6% 

    

Tegevuskulud EUR/a 81 161 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 168 718 

    

 

 

Finantsnäitajad  

Oma investeering  

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR -2 681 

Sisemine tasuvuslävi 5,9% 

Lihttasuvusaeg 14,5 

Investeeringutoetus, omaosalusega 0,50 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR 247 319 

Sisemine tasuvuslävi 16,0% 

Lihttasuvusaeg 7,2 

Soojusenergia keskmine hind, EUR/MWh 64 
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Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Majandusanalüüs              

Variant 1. Hakkpuidul töötava katla paigaldamine – 1 MW              

Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Baasvariant                 

Aastane soojusenergia toodang, MWh 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 

Soojuskaod, MWh 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 

Kütuse maksumus, EUR/a 132 146 132 807 133 471 134 138 136 821 153 240 168 564 180 363 192 989 200 708 204 722 208 817 212 993 217 253 221 598 

Tegevuskulud, EUR/a 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 203 307 203 968 204 632 205 299 207 982 224 400 239 724 251 524 264 149 271 869 275 883 279 977 284 154 288 414 292 759 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summaarsed aastased kulud 203 307 203 968 204 632 205 299 207 982 224 400 239 724 251 524 264 149 271 869 275 883 279 977 284 154 288 414 292 759 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 54,4 54,6 54,8 55,0 55,7 60,1 64,2 67,4 70,7 72,8 73,9 75,0 76,1 77,2 78,4 

Pärast investeeringut                

Aastane soojusenergia toodang, MWh 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 

Soojuskaod, MWh 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 

Kütuse maksumus, EUR/a 87 558 89 887 92 285 94 753 97 475 101 508 105 518 109 291 113 219 116 789 120 112 123 531 127 049 130 669 134 393 

Tegevuskulud, EUR/a 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 168 718 171 048 173 446 175 914 178 636 182 668 186 679 190 451 194 379 197 950 201 273 204 692 208 210 211 829 215 554 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 64 752 64 752 64 752 64 752 64 752 64 752 64 752 64 752 64 752 64 752 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Sääst enne finantskulusid, EUR/a 34 589 32 920 31 186 29 385 29 346 41 732 53 045 61 073 69 770 73 919 74 610 75 286 75 944 76 584 77 205 

Summaarsed aastased kulud 233 471 235 800 238 198 240 666 243 388 247 421 251 431 255 204 259 132 262 702 221 273 224 692 228 210 231 829 235 554 

Investeeringu tulem, EUR/a -30 164 -31 832 -33 566 -35 367 -35 406 -23 020 -11 707 -3 680 5 018 9 167 54 610 55 286 55 944 56 584 57 205 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 62,5 63,1 63,8 64,5 65,2 66,3 67,3 68,3 69,4 70,4 59,3 60,2 61,1 62,1 63,1 
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Lisa 14. Majandusarvutuste tulemused.               
Väimela – Variant 3  

 

Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Algandmed  

Variant 3. Soojusvõrgu rekonstrueerimine: K5 – lasteaed   

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant    

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 4 302 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 0 

Soojuskaod MWh/a 568 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 734 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/tuh Nm3 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 311 

 - katlamaja kasutegur % 90,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 425 

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus   

 - kütuse hind   

 - Katla kasutegur %  

 - Aastane kütuse kulu   

Aastane kütuse maksumus EUR/a 132 146 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 35,4 

    

Investeeringu maksumus EUR 0 

Tegevuskulud ja muud kulud EUR/a 71 161 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 203 307 

    

   

Peale investeeringut   

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 4 144 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 0 

Soojuskaod MWh/a 410 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 734 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/t 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 311 

 - katlamaja kasutegur % 90,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 409 

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus   

 - kütuse hind   
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 - Katla kasutegur %  

 - Aastane kütuse kulu   

Aastane kütuse maksumus EUR/a 127 293 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 34,09 

    

Investeeringu maksumus EUR 42 700 

Intressi määr % 5,0% 

Laenu periood aastates 10 

Diskontomäär % 6% 

    

Tegevuskulud EUR/a 71 161 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 198 454 

    

 

 

Finantsnäitajad  

Oma investeering  

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR 16 910 

Sisemine tasuvuslävi 10,9% 

Lihttasuvusaeg 8,8 

Investeeringutoetus, omaosalusega 0,50 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR 38 260  

Sisemine tasuvuslävi 24,6% 

Lihttasuvusaeg 4,4 

Soojusenergia keskmine hind, EUR/MWh 65 
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Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Majandusanalüüs              

Variant 3. Soojusvõrgu rekonstrueerimine: K5 – lasteaed              

Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Baasvariant                 

Aastane soojusenergia toodang, MWh 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 

Soojuskaod, MWh 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 

Kütuse maksumus, EUR/a 132 146 132 807 133 471 134 138 136 821 153 240 168 564 180 363 192 989 200 708 204 722 208 817 212 993 217 253 221 598 

Tegevuskulud, EUR/a 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 203 307 203 968 204 632 205 299 207 982 224 400 239 724 251 524 264 149 271 869 275 883 279 977 284 154 288 414 292 759 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summaarsed aastased kulud 203 307 203 968 204 632 205 299 207 982 224 400 239 724 251 524 264 149 271 869 275 883 279 977 284 154 288 414 292 759 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 54,4 54,6 54,8 55,0 55,7 60,1 64,2 67,4 70,7 72,8 73,9 75,0 76,1 77,2 78,4 

Pärast investeeringut                

Aastane soojusenergia toodang, MWh 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 

Soojuskaod, MWh 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 

Kütuse maksumus, EUR/a 127 293 127 929 128 569 129 212 131 796 147 612 162 373 173 739 185 901 193 337 197 203 201 147 205 170 209 274 213 459 

Tegevuskulud, EUR/a 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 198 454 199 090 199 730 200 373 202 957 218 772 233 534 244 900 257 061 264 497 268 364 272 308 276 331 280 435 284 620 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 1 708 1 708 1 708 1 708 1 708 

Sääst enne finantskulusid, EUR/a 4 853 4 878 4 902 4 927 5 025 5 628 6 191 6 624 7 088 7 371 7 519 7 669 7 823 7 979 8 139 

Summaarsed aastased kulud 203 983 204 620 205 260 205 902 208 487 224 302 239 063 250 429 262 591 270 027 270 072 274 016 278 039 282 143 286 328 

Investeeringu tulem, EUR/a -676 -652 -628 -603 -505 98 661 1 094 1 558 1 842 5 811 5 961 6 115 6 271 6 431 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 54,6 54,8 55,0 55,1 55,8 60,1 64,0 67,1 70,3 72,3 72,3 73,4 74,5 75,6 76,7 
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Lisa 15. Majandusarvutuste tulemused.               
Väimela – Variant 4  

 

Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Algandmed  

Variant 4. Hakkpuidul töötava katla paigaldamine ja soojusvõrgu rekonstrueerimine  

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant    

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 4 302 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 0 

Soojuskaod MWh/a 568 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 734 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/tuh Nm3 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 311 

 - katlamaja kasutegur % 90,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 425 

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus   

 - kütuse hind   

 - Katla kasutegur %  

 - Aastane kütuse kulu   

Aastane kütuse maksumus EUR/a 132 146 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 35,4 

    

Investeeringu maksumus EUR 0 

Tegevuskulud ja muud kulud EUR/a 71 161 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 203 307 

    

   

Peale investeeringut   

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 4 144 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 3 812 

Soojuskaod MWh/a 410 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 3 734 

    

Kütuse liik  Põlevkiviõli 

 - kütuse kütteväärtus MWh/t 11,25 

 - kütuse hind EUR/t 311 

 - katlamaja kasutegur % 90,0 

 - Aastane kütuse kulu t/a 32,7 

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 0,70 

 - kütuse hind EUR/m3 11,5 
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 - Katla kasutegur % 85,0 

 - Aastane kütuse kulu m3/a 6 408 

Aastane kütuse maksumus EUR/a 83 870 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 22,46 

    

Investeeringu maksumus EUR 584 500 

Intressi määr % 5% 

Laenu periood aastates 10 

Diskontomäär % 6% 

    

Tegevuskulud EUR/a 81 161 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 165 031 

    

 

 

Finantsnäitajad  

Oma investeering  

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR -43 111 

Sisemine tasuvuslävi 5,0% 

Lihttasuvusaeg 15,3 

Investeeringutoetus, omaosalusega 0,50 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR 249 139 

Sisemine tasuvuslävi 14,9% 

Lihttasuvusaeg 7,6 

Soojusenergia keskmine hind, EUR/MWh 65 
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Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Majandusanalüüs              

Variant 4. Hakkpuidul töötava katla paigaldamine ja soojusvõrgu rekonstrueerimine           

Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Baasvariant                 

Aastane soojusenergia toodang, MWh 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 

Soojuskaod, MWh 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 

Kütuse maksumus, EUR/a 132 146 132 807 133 471 134 138 136 821 153 240 168 564 180 363 192 989 200 708 204 722 208 817 212 993 217 253 221 598 

Tegevuskulud, EUR/a 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 71 161 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 203 307 203 968 204 632 205 299 207 982 224 400 239 724 251 524 264 149 271 869 275 883 279 977 284 154 288 414 292 759 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summaarsed aastased kulud 203 307 203 968 204 632 205 299 207 982 224 400 239 724 251 524 264 149 271 869 275 883 279 977 284 154 288 414 292 759 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 54,4 54,6 54,8 55,0 55,7 60,1 64,2 67,4 70,7 72,8 73,9 75,0 76,1 77,2 78,4 

Pärast investeeringut                

Aastane soojusenergia toodang, MWh 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 

Soojuskaod, MWh 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 

Kütuse maksumus, EUR/a 83 870 86 132 88 460 90 856 93 479 97 232 100 975 104 524 108 216 111 611 114 805 118 091 121 473 124 953 128 534 

Tegevuskulud, EUR/a 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 81 161 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 165 031 167 292 169 620 172 017 174 639 178 393 182 136 185 685 189 377 192 772 195 966 199 252 202 634 206 114 209 695 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 75 695 75 695 75 695 75 695 75 695 75 695 75 695 75 695 75 695 75 695 22 113 22 113 22 113 22 113 22 113 

Sääst enne finantskulusid, EUR/a 38 276 36 675 35 011 33 282 33 343 46 008 57 588 65 839 74 773 79 097 79 917 80 725 81 520 82 300 83 064 

Summaarsed aastased kulud 240 726 242 988 245 316 247 712 250 335 254 088 257 832 261 380 265 072 268 467 218 078 221 364 224 746 228 226 231 808 

Investeeringu tulem, EUR/a -37 419 -39 020 -40 684 -42 413 -42 353 -29 688 -18 107 -9 857 -923 3 401 57 805 58 613 59 407 60 187 60 951 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 64,5 65,1 65,7 66,3 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 71,9 58,4 59,3 60,2 61,1 62,1 
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Lisa 16. Majandusarvutuste tulemused.                    
Puiga – Variant 1  

 

Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Algandmed  

Variant 1. Hakkpuidul töötava katla paigaldamine - 1 MW  

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant    

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 1 547 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 1 547 

Soojuskaod MWh/a 251 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 1 296 

    

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus   

 - kütuse hind   

 - katlamaja kasutegur %  

 - Aastane kütuse kulu   

Kütuse liik  Hakkpuit 

 - kütuse kütteväärtus  0,71 

 - kütuse hind  10,0 

 - Katla kasutegur % 79,5 

 - Aastane kütuse kulu  2 741 

Aastane kütuse maksumus EUR/a 27 407 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 17,7 

    

Investeeringu maksumus EUR 0 

Tegevuskulud ja muud kulud EUR/a 41 278 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 68 685 

    

   

Peale investeeringut   

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 1 547 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 1 547 

Soojuskaod MWh/a 251 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 1 296 

    

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus   

 - kütuse hind   

 - katlamaja kasutegur %  

 - Aastane kütuse kulu   

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 0,71 

 - kütuse hind EUR/m3 10,0 



 

135 

 

 - Katla kasutegur % 85,0 

 - Aastane kütuse kulu m3/a 2 563 

Aastane kütuse maksumus EUR/a 25 634 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 16,57 

    

Investeeringu maksumus EUR 150 000 

Intressi määr % 5% 

Laenu periood aastates 10 

Diskontomäär % 6% 

    

Tegevuskulud EUR/a 37 778 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 63 411 

    

 

 

Finantsnäitajad  

Oma investeering  

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR -95 322 

Sisemine tasuvuslävi -6,2% 

Lihttasuvusaeg 28,4 

Investeeringutoetus, omaosalusega 0,50 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR -20 322 

Sisemine tasuvuslävi 1,6% 

Lihttasuvusaeg 14,2 

Soojusenergia keskmine hind, EUR/MWh 65 
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Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Majandusanalüüs              

Variant 1. Hakkpuidul töötava katla paigaldamine – 1 MW              

Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Baasvariant                 

Aastane soojusenergia toodang, MWh 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 

Soojuskaod, MWh 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

Kütuse maksumus, EUR/a 27 407 28 229 29 076 29 949 30 847 31 772 32 726 33 707 34 719 35 760 36 833 37 938 39 076 40 248 41 456 

Tegevuskulud, EUR/a 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 68 685 69 507 70 354 71 226 72 125 73 050 74 003 74 985 75 996 77 038 78 111 79 216 80 354 81 526 82 733 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summaarsed aastased kulud 68 685 69 507 70 354 71 226 72 125 73 050 74 003 74 985 75 996 77 038 78 111 79 216 80 354 81 526 82 733 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 53,0 53,6 54,3 55,0 55,7 56,4 57,1 57,9 58,6 59,4 60,3 61,1 62,0 62,9 63,8 

Pärast investeeringut                

Aastane soojusenergia toodang, MWh 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 

Soojuskaod, MWh 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

Kütuse maksumus, EUR/a 25 634 26 403 27 195 28 011 28 851 29 717 30 608 31 526 32 472 33 446 34 450 35 483 36 548 37 644 38 773 

Tegevuskulud, EUR/a 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 37 778 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 63 411 64 180 64 973 65 788 66 629 67 494 68 386 69 304 70 250 71 224 72 227 73 261 74 325 75 422 76 551 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 19 426 19 426 19 426 19 426 19 426 19 426 19 426 19 426 19 426 19 426 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Sääst enne finantskulusid, EUR/a 5 273 5 327 5 381 5 438 5 496 5 556 5 618 5 681 5 746 5 814 5 883 5 955 6 028 6 104 6 182 

Summaarsed aastased kulud 82 837 83 606 84 398 85 214 86 054 86 920 87 811 88 730 89 675 90 650 78 227 79 261 80 325 81 422 82 551 

Investeeringu tulem, EUR/a -14 152 -14 099 -14 044 -13 988 -13 930 -13 870 -13 808 -13 745 -13 679 -13 612 -117 -45 28 104 182 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 63,9 64,5 65,1 65,8 66,4 67,1 67,8 68,5 69,2 69,9 60,4 61,2 62,0 62,8 63,7 
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Lisa 17. Majandusarvutuste tulemused.                    
Puiga – Variant 2  

 

Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Algandmed  

Variant 2. Soojusvõrgu rekonstrueerimine  

Näitaja Ühik Väärtus 

Baasvariant    

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 1 547 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 1 547 

Soojuskaod MWh/a 251 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 1 296 

    

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus   

 - kütuse hind   

 - katlamaja kasutegur %  

 - Aastane kütuse kulu   

Kütuse liik  Hakkpuit 

 - kütuse kütteväärtus  0,71 

 - kütuse hind  10,0 

 - Katla kasutegur % 79,5 

 - Aastane kütuse kulu  2 741 

Aastane kütuse maksumus EUR/a 27 407 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 17,7 

    

Investeeringu maksumus EUR 0 

Tegevuskulud ja muud kulud EUR/a 41 278 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 68 685 

    

   

Peale investeeringut   

Aastane soojusenergia toodang MWh/a 1 461 

 - soojusenergia toodang biokütusel MWh/a 1 461 

Soojuskaod MWh/a 165 

Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 1 296 

    

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus   

 - kütuse hind   

 - katlamaja kasutegur %  

 - Aastane kütuse kulu   

Kütuse liik   

 - kütuse kütteväärtus MWh/m3 0,71 

 - kütuse hind EUR/m3 10,0 
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 - Katla kasutegur % 79,5 

 - Aastane kütuse kulu m3/a 2 588 

Aastane kütuse maksumus EUR/a 25 884 

Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks EUR/MWh 17,72 

    

Investeeringu maksumus EUR 47 600 

Intressi määr % 5% 

Laenu periood aastates 10 

Diskontomäär % 6% 

    

Tegevuskulud EUR/a 41 278 

Summaarsed aastased kulud EUR/a 67 161 

    

 

 

Finantsnäitajad  

Oma investeering  

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR -29 829 

Sisemine tasuvuslävi -5,6% 

Lihttasuvusaeg 31,2 

Investeeringutoetus, omaosalusega 0,50 

Puhas nüüdisväärtus NPV (15 a.), EUR -6 029 

Sisemine tasuvuslävi 2,1% 

Lihttasuvusaeg 15,6 

Soojusenergia keskmine hind, EUR/MWh 60 
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Soojusvarustuse rekonstrueerimine. Majandusanalüüs              

Variant 2. Soojusvõrgu rekonstrueerimine           

Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Baasvariant                 

Aastane soojusenergia toodang, MWh 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 

Soojuskaod, MWh 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

Kütuse maksumus, EUR/a 27 407 28 229 29 076 29 949 30 847 31 772 32 726 33 707 34 719 35 760 36 833 37 938 39 076 40 248 41 456 

Tegevuskulud, EUR/a 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 68 685 69 507 70 354 71 226 72 125 73 050 74 003 74 985 75 996 77 038 78 111 79 216 80 354 81 526 82 733 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summaarsed aastased kulud 68 685 69 507 70 354 71 226 72 125 73 050 74 003 74 985 75 996 77 038 78 111 79 216 80 354 81 526 82 733 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 53,0 53,6 54,3 55,0 55,7 56,4 57,1 57,9 58,6 59,4 60,3 61,1 62,0 62,9 63,8 

Pärast investeeringut                

Aastane soojusenergia toodang, MWh 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 

Soojusenergia tarbimine (müük), MWh 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 

Soojuskaod, MWh 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Kütuse maksumus, EUR/a 25 884 26 660 27 460 28 284 29 132 30 006 30 906 31 834 32 789 33 772 34 785 35 829 36 904 38 011 39 151 

Tegevuskulud, EUR/a 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 41 278 

Kulud enne finantskulusid, EUR/a 67 161 67 938 68 738 69 561 70 410 71 284 72 184 73 111 74 066 75 050 76 063 77 107 78 181 79 289 80 429 

Investeeringu finantskulu, EUR/a 6 164 6 164 6 164 6 164 6 164 6 164 6 164 6 164 6 164 6 164 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 

Sääst enne finantskulusid, EUR/a 1 524 1 569 1 616 1 665 1 715 1 766 1 819 1 874 1 930 1 988 2 048 2 109 2 172 2 237 2 305 

Summaarsed aastased kulud 73 326 74 102 74 902 75 726 76 574 77 448 78 348 79 276 80 231 81 214 77 253 78 297 79 371 80 479 81 619 

Investeeringu tulem, EUR/a -4 641 -4 595 -4 548 -4 500 -4 450 -4 398 -4 345 -4 291 -4 234 -4 176 858 919 982 1 047 1 115 

Soojusenergia hind, EUR/MWh 56,6 57,2 57,8 58,4 59,1 59,8 60,5 61,2 61,9 62,7 59,6 60,4 61,2 62,1 63,0 

 


