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Eessõna 
 

Käesoleva Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava koostamise aluseks on ÅF-Consulting 

AS ja Kiviõli linnavalitsuse vahel sõlmitud leping nr 101/2015, 29.12.2015.a. Arengukava 

tehnilised nõuded on määratud Majandus- ja Taristuministri Määrusega 05.05.2015 nr 40 

Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused; §10 Nõuded soojus-

majanduse arengukavale. Arengukava koostamisel juhindus konsultant Kiviõli linna soojus-

majanduse arengukava koostamise tööülesandest. Arengukavas analüüsitakse Kiviõli linnalt, 

AS-lt Kiviõli Soojus ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-lt saadud ning kohapeal kogutud andmete 

alusel Kiviõli linna kaugküttepiirkonna soojustarbimist ja võimalusi selle edasiarendamiseks 

aastatel 2016-2026. 

Käesolev soojusmajanduse arengukava annab ülevaate AS Kiviõli Soojuse katlamaja ja linna  

kaugküttevõrgu tööst ning soojuse tarbimisest. Arengukavas analüüsitakse erinevaid soojuse 

tootmise variante ning võimalusi energia tarbimise vähendamiseks, säästlikumaks kasuta-

miseks ning teeb ettepanekuid soojusmajanduse arendamiseks. 

Töö tegemisel kasutas konsultant Kiviõli linnalt, Kiviõli Soojus AS-lt ja Kiviõli Keemia-

tööstuse OÜ-lt saadud andmeid ning kirjandusest, seadusandlusest, avalikest dokumentidest, 

arendustöödest ja internetist kogutud täiendavat informatsiooni. Saadud andmete analüüsi 

tehniliste ja majandushinnangute põhjal on koostatud käesolev aruanne. 

Käesoleva töö aruanne on vormistatud 64 lehel. Aruanne sisaldab 31 joonist, 19 tabelit ja 

10 lisa. 

Arengukava koostasid vanemkonsultant, volitatud soojusenergeetikainsener (EQF tase 8) 

Jüri Kleesmaa ja energeetika spetsialist, volitatud soojusenergeetika insener (EQF tase 8) 

Jelena Priss, kinnitas vanemkonsultant, volitatud soojustehnikainsener (EQF tase 8) Eimar 

Jõgisu. 

Käesoleva töö tegija tänab suure abi eest Kiviõli linnapead Nikolai Vojeikinit, Kiviõli 

linnavalitsuse majandusüksuse juhtivspetsialisti Anu Needot, Kiviõli Soojus AS juhatajat 

Vladimir Tšikuli ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ tegevdirektorit Robert Karpelinit. 
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Kokkuvõte 
 

Vastavalt tööülesandele käsitleb Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava Kiviõli linna  

kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengut aastateks 2016 – 2026. 

 

Kiviõli linna kaugkütte tarbijaid varustab soojusega AS-i Kiviõli Soojus maagaasil töötav 

katlamaja aadressil Aasa 19. Osa soojusest ostab AS Kiviõli Soojus sisse OÜ Kiviõli Keemia-

tööstuse  (KKT) soojuselektrijaamast. Viimastel aastatel on Kiviõli Soojuse omatoodangu osa 

vähenenud ja KKT-st ostetava soojuse osa suurenenud. Kui 2012 aastal oli omatoodangu osa 

70%, siis 2015 aastal oli omatoodangu osa 10%. Kiviõli Soojuse maagaasil töötavas katlamajas 

Aasa 19 on kolm veekateldeks ümber ehitatud aurukatelt DKVR 10-13. Katlamaja kogu-

võimsus on 19,8 MW.  

 

Kiviõli linna kaugküttevõrgu kogupikkus on 11,5 km, sellest 6,6 km (58%) on eelisoleeritud 

torustik. Kiviõli kaugküttevõrgu keskmine tarbimiskoormus (eritarbimine ühe meetri kaug-

küttetorustiku kohta) on 2,6 MWh/m, mis on ka hea näitaja. Kiviõli kaugküttevõrku on 

ühendatud 87 tarbijat, sealhulgas 62 korterelamut, 16 eelarvelist asutust ja 9 äriühingut. 

 

Kiviõli linna kaugküttevõrgu normaalaasta kliimatingimustele taandatud kolme viimase aasta 

keskmine soojuse tarve oli 40 415 MWh, soojuse müük tarbijatele 32 468 MWh ning soojus-

kadu 7947 MWh, suhteline soojuskadu 19,7%. Arvestades elamute soojustamisega lähiaastatel 

ja üksikute uute tarbijate juurde tulekuga tarbimine kokkuvõttes väheneb. Kaugküttevõrgu 

soojus tarbimine kümne aasta pärast on ca 24 000 -25 000 MWh.  

 

Konkurentsiamet kooskõlastas 19.07.2010 Kiviõli Keemiatööstusele soojusenergia väljasta-

mise piirhinnaks 23,93 €/MWh. Soojuse tarbijatele müügi piirhinnaks Kiviõli võrgupiirkonnas 

on Konkurentsiamet 06.03.2015 Kiviõli Soojusele kinnitanud 50,57 €/MWh, tegelik müügihind 

oli 2016 aasta jaanuaris 45,45 €/MWh.  

 

Soojuse hinna stabiliseerimiseks on otstarbekas rajada Kiviõli linna hakkpuidul töötav 

katlamaja. Kaugküttevõrkude soojuskadude vähendamiseks ja tarbijate häireteta soojusvarus-

tuse tagamiseks jätkata kaugküttevõrkude renoveerimist asendades kõik vanad torustikud uute 

eelisoleeritud torustikega.  

 

Kiviõli linnas on kinnitatud kaugküttepiirkond, milline haarab praegu kaugküttega kaetud 

korterelamute ja ühiskondlike hoonete ala. Detailplaneeringutega on ette nähtud uued arengu-

alad väljapoole kaugküttepiirkonda tuhamägede piirkonda ja Sonda tee äärde. Linna kaugkütte-

piirkonna laiendamisel ja nende piirkondade ühendamisel Kiviõli linna kaugküttevõrkudega 

tuleb rajada eraldi ühendustorustikud KKT-sse (arenduspiirkonnad I ja II) või Kiviõli Soojuse 

katlamajasse (arenduspiirkonnad IIIA, IIIB ja VI). Teine võimalus on lahendada nende uute 

piirkondade küte lokaalküttega.  

 

Kiviõli linna praegune soojuse hind on väga tundlik maagaasi hinna muutumise suhtes. 

Praegustes tingimustes on otstarbekas kasutada maagaasi nii vähe kui võimalik ainult KKT SEJ 

avariiliste ja remondi seisakute ajal ning tipukoormuste katmisel ja maksimaalselt osta soojust 

KKT-st. Hakkpuidu katlamaja rajamisel pole soojuse hind nii tundlik kütuse hinna muutuste 

suhtes.  
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Soojuse hinda mõjutab enim kütuse hind ja selle hinna määrab turg. Kui kütuse või kaugkütte-

võrku sisseostetava soojuse hind langeb, korrigeerib Kiviõli Soojus Konkurentsiameti poolt 

kinnitatud piirhinda ja tegelik tarbijahind on madalam kinnitatud piirhinnast. 

 

Kaugküttevõrgu toimimise ja tööparameetrite mõjutamise vältimiseks on oluline, et kaugkütte-

võrgus olevate hoonete renoveerimisel ventilatsiooni lahenduste valikul oleks minimaalselt 

teiste energiaallikate kasutamist ning ilma eelneva mõjude analüüsita ja kooskõlastusteta ei 

paigaldaks alternatiivseid energiaallikaid hoone kütte vajadusteks. 

 

Seada eesmärgiks lähema kümne aastaga teha kõigile kaugküttevõrku ühendatud hoonetele 

energiamärgis ja energiaaudit määramaks soojustamise vajadust. Oluline on et Kiviõli linn 

toetab elanikke korteriühistute moodustamisel ja korteriühistute initsiatiivi elamute renoveeri-

misel ja soojustamisel ning renoveerimistoetuse taotlemisel ja uute tarbijate liitumisel 

kaugküttevõrguga. 
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1. Ülevaade omavalitsuse arengukavadest ja arengusuundadest 
  

1.1 Kiviõli linna lühiiseloomustus 

1.1.1. Linna asend 

 

Kiviõli linn (joonis 1.1) on Kirde-Eesti lääneserval 11,75 ruutkilomeetril asuv kaunite 222 ha 

rohealadega ja kahe Baltikumi suurima tuhamäega väikelinn. 

 

 
Joonis 1.1. Kiviõli linn 

 

Kiviõli linn sai nime tänu 1922.aastal alustatud põlevkivi kaevandamisele ja sellest põlevkiviõli 

valmistamisele kunagiste aktsiaseltside Eesti Kiviõli (1921 – 1940) ja Küttejõud (1920-1940) 

poolt. 

 

15.juunil 1946. aastal omistati Kiviõlile linna staatus. 1957.aastast kuni 1991.aastani kuulus 

Kiviõli ühe osana Kohtla-Järve linna koosseisu. Iseseisev omavalitsuslik staatus taastati 

Kiviõlile 10. jaanuaril 1991.aastal. 

 

Kaugus, nii Ida-Viru maakonnakeskusest Jõhvist kui ka Lääne-Viru maakonnakeskusest 

Rakverest, on 35 kilomeetrit, Tallinnast 138 kilomeetrit. Kiviõli naaberomavalitsused on 

Lüganuse vald ja Püssi linn Lüganuse valla koosseisus, Sonda vald ja Maidla vald. Lähemad 

linnad on Kohtla-Järve, Jõhvi ja Rakvere. 
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Kiviõli linna läbib Sämi-Sonda-Kiviõli-Varja maantee, mis on paralleelne Tallinn-Narva 

maanteega. Ida-Lääne suunas kulgeb läbi linna Tallinn-Narva raudtee, jagades linna mõtteliselt 

põhja-lõuna osadeks. 

 

Tallinn-Narva maanteel asuvast Sämi ristmikust on Kiviõli linnani 23 kilomeetrit ning Varja 

külast 15 km. Linlaste meelis puhkepaikadeks on 12 km lääne pool asuv maaliline Uljaste järv 

ja selle oaas ning 10 km põhja pool asuv kaunis suvituskoht Liimala rand. Linna lähimaks 

veekoguks on piki linna idapiiri voolav Purtse jõgi. 

 

Linna loodeosa võtavad enda alla põlevkivi utmise jääkproduktide ladustamise tagajärjel 

tekkinud tehismäed, mis on leidnud koha huviobjektina uudistajate silmis. Eriti köidab 

mägedelt vaade ümbritsevale. Hea nähtavuse korral avaneb vanema ja madalama tehismäe 

tipust võrreldamatu vaade ümbrusele - Soome lahe avarustel paistvatest Tütarsaartest kuni 

Alutaguse metsamassiivideni välja. 

 

1.1.2. Rahvastik ja asustus 

 

Kiviõli linna elanike arv (joonis 1.2) järgib Eesti üldist vähenemistrendi, mis on peamiselt 

tingitud loomulikust iibest ja väljarändest. Seisuga 1. jaanuar 2015 oli Kiviõli linna rahvaarvuks 

5648 inimest1. Elanike vanuselise kooseisu moodustavad tööealised 62%, tööeast nooremad 

15,8% ja pensioniealised 22,2%. 

 

 
Joonis 1.2. Kiviõli linna rahvastiku dünaamika aastatel 2008-20152 

 

Kiviõli linnas ilmneb elanikkonna vananemist, mis väljendub vanuselise struktuuri muutuses 

noorte ja töövõimelises eas elanike gruppide kahjuks. Näiteks kui aastal 2008 oli pensioniealisi 

                                                 
1 Rahvastikuregister 
2 Kiviõli linnavalitsus 
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(65+) 1549 elanikku, siis aastal 2015 suurenes näitaja arvuni 1888. Samas tööealiste elanike 

(vanusegrupp 19 - 64) arv vähenes vastavalt 4031-lt 2925-le3. 

 

Olulise tähtsusega Kiviõli linna jaoks ongi viimase põlvkonna (praegused 20-24 aastased) 

käitumine iibe suurendamisel. Sellest vanusegrupist sõltub milliseks kujuneb sündimus Kiviõli 

linnas tulevikus. 

 

Kiviõli linna pindala 11,75 km2 on aastatega olnud stabiilne (joonis 1.3). Jooniselt 1.3 võime 

täheldada korelatsiooni joonisega 1.2, mis näitab, et elanike vähenemisega kaasneb ka elanike 

asustustiheduse vähenemine ruutkilomeetri kohta. 

 
Joonis 1.3. Kiviõli linna pindala ja asustustihedus elanikku km2 kohta aastatel 2012-20154 

 

1.2. Ettevõtluse areng 
 

Kiviõli linna majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on pidevalt kasvanud. Näiteks kui aastal 

2004 oli neid ettevõtteid 142, siis 2013 aastal juba 2304 ja kasv jätkub. Peamised aktiivsed 

hõivesektorid on põllumajandus ja maavarade kaevandamine, kuid siiski pea kaks korda vähem 

kui Eestis tervikuna. 

 

Kuigi ettevõtete näitajad töötleva tööstuse sektoris on kõrged, on linna ettevõtluse arengu 

suunaks liikuda teenuste osutamise tegevuse arendamisele, et selle näitaja parendamisega 

läheneda edukatele ettevõtluspiirkondadele. 

 

Ettevõtluse arendamise vallas on linna jaoks astutud ülioluline samm, kui volikogu 2009 aasta 

juunis võttis vastu otsuse osaleda sihtasutuse (SA) Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus 

                                                 
3 Kiviõli linnavalitsus 
4 Statistikaamet 
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tegevuses. Sihtasutuse äriideeks on kuues Ida-Virumaa tööstusliku traditsiooniga omavalitsuses 

(Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Püssi, Kiviõli) tööstusalade aktiivne väljaarendamine. 

Tänaseks päevaks on SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus pärjatud tiitliga 2014.a. parim 

ettevõtluse arendaja. Selle sihtasutuse kavandatava Kiviõli ettevõtlusalade arendamist piir-

kondade konkurentsivõime tugevdamise programmi eelnõus on Kiviõli ettevõtlusalade taristu 

(25 ha) arendamine, mis annaks juurde kuni 200 uut töökohta, mis on Kiviõlile suureks 

arenduseks. 

 

Oluliseks aspektiks teenuste arendamisel, arvestades elanikkonna vananemisest, on ära kasu-

tada tekkivad võimalused täiendavate teenuste väljaarendamiseks arvestades eakamat 

kontingenti, mis tuleneb Kiviõli linna elanike vananemise trendist. 

 

Teiseks oluliseks ettevõtluse arendamise valdkonnaks on turismiteenuste arendamine, milles 

on konkurentsitult olulisemaks projektiks Kiviõli tuhamäele seiklusturismikeskuse rajamine. 

Kiviõli Seikluskeskus asub Kiviõli linna põhjapoolses küljes oleval vanal tuhamäel. Mägi on 

jagatud pooleks – suusamägi, kus asuvad pikimad suusanõlvad, põnevaim lumelauapark ja 

tuubirada. Suvel on mäel terviserada, samuti ka downhilli- ja mägiautode rajad ja 700 m zip- 

laskumine. Mäe teisel poolel asub Motokeskus ja Eesti esimene MM-etapi rada. Raja pikkuseks 

on 1950 m, ning kõrguste vahe on 26 m. Olemas on suur võistlejatele mõeldud parkla, tsiklite 

pesuplats, rajakastmis süsteem, rajaalused tunnelid ning rada on valgustatud. Suvel toimub 

keskuses kahepäevane Kiviõli Motofestival. 

 

Ettevõtluse arendamisel on äärmiselt tähtis tööjõu kvaliteedi parandamine, ettevõtluse ja 

kohaliku omavalituse koostöö parem korraldamine suunaga inimeste ettevõtlikkuse suurenda-

misele. Tähtis on koostöö tööstusettevõtete ja haridusasutuste vahel. 

 

Kiviõli linnas tegutseb kaks kooli – Kiviõli 1. Keskkool ja Kiviõli Vene Kool. Lapsed ja noored 

saavad omandada huvialaharidust Kiviõli Kunstide Koolis. Kiviõli Linnavalitsuse hallatavate 

asutustena tegutsevad lasteaed Kannike, Kiviõli Rahvamaja, Linnaraamatukogu ning 

2006. aastast Kiviõli Rahvamaja ruumides tegutsev Noortekeskus. Alates 2006. aasta 

detsembrist on avatud Kiviõli Päevakeskus, kus leidub tegevust nii eakatele kui ka eri-

vajadustega inimestele. Linnas tegutsevad edukalt mitmed spordiühingud, noorte lemmik-

paigaks on välja kujunenud Skatepark. 

 

Piirkonna arendamisel on oluline välisinvestorite kaasamine, mille saavutamiseks Kiviõli linn 

on 2012.a. liitunud IVEK-i5 poolt koordineeritava Investorteenindusprogrammiga. 

 

 

1.3. Kiviõli linna tulevikuvisioon ja strateegilised eesmärgid 
 

Kiviõli linna tulevikuvisiooniks6 on ettevõtlikku hoiakut toetav, areneva majandusega ja 

meeldiva elukeskkonnaga piirkonnakeskus, mida iseloomustab ettevõtliku ellusuhtumisega 

inimesed, arenenud, keskkonnaohutu tööstus, kasvav, mitmekesine väikeettevõtlus, mitme- 

kultuuriline, turvaline, roheline elukeskkond, avalike teenuste hea kättesaadavus ja kvaliteet 

piirkonna elanikele ja rahvusvaheline spordi- ja seiklusturismi tõmbekeskus. 

 

                                                 
5 Ida-Viru Ettevõtluskeskus 
6 Kiviõli linna arengukava aastateks 2020-2020, lk 55 
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Kiviõli linna strateegilised eesmärgid on määratletud valdkondlikult (joonis 1.4) arvestusega, 

et nad toetaksid omavalitsuse visiooni. Valdkondlik sisuline informatsioon on esitatud Kiviõli 

linna arengukavas7.  

 

 
Joonis 1.4. Kiviõli linna arendustegevuse valdkondlik mudel8 

 

Kiviõli linna pikaajalisteks arengueesmärkideks on tagada olemasolevale elanikkonnale 

rahuldust pakkuv elukeskkond, tugev teenuseid pakkuv ettevõtluskeskkond, luua arendus-

võimalused erateenuste baasil teenuste pakette eakatele, arendada edasi juba käivitunud 

Seiklusturismikeskust ja erinevad turismiteenuseid. 

 

 

                                                 
7 http://www.kivioli.ee/ 
8 Kiviõli linna arengukava aastateks 2020-2020, lk 56-67 
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1.4. Energeetikasüsteemide hetkeseis, juhtimine omavalitsuse tasandil 
 

Maailma ressursid on ammenduvad, millest ka nähtavad trendid näitavad ressursside kalline-

mist ja energiaressursside defitsiidi teket. Toornafta hind, millest sõltub Eesti maagaasi- ja 

põlevkiviõli hind, on käesoleval ajal üldiselt madalseisus. Ajalooliselt on hinnatrendid teatud 

aja möödudes saavutanud madalseisule eelneva perioodiga võrreldes endise ja ka kõrgema 

taseme. Sellest lähtuvalt on Kiviõli linnavalitsus leidnud, et otstarbekas on arendada edasi kaug-

küttesüsteemi, kui ökonoomseimat sooja pakkumise võimalust linnas. See nõuab omakorda 

soojuse tootmisesse ja müügi organiseerimisse vajalikke investeeringuid, mis tagaksid eelnime-

tatud protsesside ökonoomsuse ja kvaliteedi. 

 

Kiviõli linnas on soojuse tarbijate arv ja soojustarbimine pidevalt vähenenud. Kui 1998.a. oli 

soojuse tootmine kaugküttevõrku 55 GWh9, siis aastal 2014 vaid 37 GWh – vähenemine ca 

30% ehk 2-3% aastas. Sellist tarbimise vähenemist võib prognoosida ka järgmistel aastatel. 

 

Praegu on nii Kiviõli Soojuse katlamaja, kui ka kaugküttetorustikud amortiseerunud ning ei 

vasta soovitud nõuetele. Kaugküttevõrgu tehnilise seisukorra peamised probleemid on tingitud 

kaugküttetorustike ebaõigetest dimensioonidest ja amortiseerumisest, kuna vanem osa kaug-

küttevõrgust on ehitatud enne 1985.a. aastat. Viimastel aastatel on asendatud eelisoleeritud 

torudega 58% kaugkütte torustikest. Kaugkütte ümberehitamise, rekonstrueerimise ja optimee-

rimise küsimused ootavad lahendamist, mis on põhjustatud vähemasustatud korterelamutest 

elanike ümberkolimise ja vabanevate hoonete lammutamise vajadusega. 

 

Viimasel ajal on suuremad investeeringud linnas suunatud energiasäästule ja soojuskadude 

vähendamisele lõpptarbija ehk elamute juures. Hea näide on, et volikogu on võtnud vastu 

määruse (nr 40, 29.05.2008) „Korterelamute toetamise kord“, mille tulemusena on näiteks 

korterelamu Uus tn 2 saanud toetusfondist märkimisväärse toetuse ja täielikult korterelamu 

renoveerinud. Taolisi näiteid on veelgi nagu korterühistud Viru 5, Viru 7, Võidu 8, Võidu 4 

Keskpuiestee 46 jt. Remondi- ja soojustustöid on tehtud ka teistes linna asutustes nagu 

Rahvamajas, 1. Keskkooli hoones, lasteaias ning Vene Koolis. Töid on tehtud ka kaugkütte 

torustike ja sõlmede renoveerimisel. 

 

Perspektiivis linn soovib orienteeruda kohalikule energeetilisele toorainele, mis maandab 

energeetilise ressursi kallinemisest tulenevaid riske ja võib maandada välismaise ressursi 

tarnimisega seotud ohte. Kehtestatud on detailplaneering 3-7 MW võimsusega biokütuse 

katlamaja rajamiseks. Investeeringuid vajab ka olemasolev AS Kiviõli Soojus katlamaja. 

 

Kiviõli linnas tegutsev Kiviõli Keemiatööstuse OÜ planeeris mõned aastad tagasi arendada oma 

tegevust eesmärgiga rajada lähiajal 4 uut generaatorit. Viimasel ajal, arvestades nafta maailma-

turu madalat hinda ja sellest sõltuvat probleemidest põlevkiviõli müümisel, on suund mitte 

laiendada tootmisvõimsusi, vaid analüüsida erinevaid tootmisstsenaariume ja võtta kasutusele 

uusi tehnoloogiaid. Selle tulemusena võib jääksoojuse tootmise maht varieeruda ja võimalus 

pakkuda linna kaugküttevõrku odavama hinnaga soojusenergiat muutuda, millega arvestame ka 

linna soojusmajanduse arengukavas. 

 

Oluline on koostöö Linnavolikogu ja Linnavalitsuse vahel. Kiviõli Linnavolikogu kinnitab 

linna arengu strateegilised suunad ja teeb olulised taktikalised otsused. Kiviõli Linnavalitsuse 

roll on teostada põhiliselt operatiivse ja taktikalise tasandi juhtimist. Soojusmajanduse arenguks 

                                                 
9 AS Kiviõli Soojus 
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ja kinnisvara hoolduseks teostab Kiviõli linnavalistus linna huvisid läbi linna esindamise linna 

osalusega äriühingutes AS Kiviõli Soojus ja Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ. Linna-

majandusega seonduvate eluvaldkondade arengukavade, projektide, konkursside ja tööplaanide 

väljatöötamise korraldamise ja väljatöötamises osalemise, nende esitamises linnavalitsusele 

ja/või volikogule seisukohavõtuks ja/või kinnitamiseks eest vastutab Kiviõli linnavalitsuses 

majandusüksuse juhtivspetsialist. 
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2. Soojusvarustussüsteemid ja soojustarbijad 
 

2.1. Ülevaade hetkeolukorrast ja arengutest 
 

Kiviõli linnas on üks kaugküttepiirkond, milline asub linna keskosas korterelamute ja ühis-

kondlike hoonete piirkonnas (lisa 1). Kaugküttetorustiku kogupikkus on 11,6 km, millest 58% 

on eelisoleeritud torustikku. Kaugküttevõrku varustavad soojusega kaks ettevõtet – AS Kiviõli 

Soojus katlamaja (100% linna osalusega ettevõte asukohaga Aasa tänav 19) ja Kiviõli 

Keemiatööstuse OÜ soojuselektrijaam. Kiviõli Keemiatööstus (KKT) on Alexela Gruppi 

kuuluv ettevõte, mis tegeleb peamiselt põlevkiviõli tootmisega. KKT koosseisu kuuluv soojus-

elektrijaam toodab soojus- ja elektrienergiat nii ettevõtte kui linna kaugkütte vajadusteks. 

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on võimeline katma nii ettevõtte kui ka Kiviõli linna 

soojuse vajadused. Kiviõli Keemiatööstuse soojuselektrijaam edastab kaugküttevõrku soojust 

Turu tänava pumbajaama kaudu. 

 

Aastane soojuseenergia müük jääb vahemikku 32 000-35 000 MWh. Soojuse tarbijaid on 83 

objekti, millest 63 on korterelamud, 16 eelarvelist asutust ja 9 äritarbijat. 2001-2014.a. on kaug-

küttevõrgust lahkunud 19 korterelamut ja 4 äritarbijat. 

 

Soojust elanikkonnale edastab ja müüb AS Kiviõli Soojus korteromanikega sõlmitud lepingute 

alusel. Kokku sõlmitud 2500 lepingut. 

 

SA Ida-Viru Tööstusalade Arendus arendab ettevõtlusalasid I, II, III A, III B ja VI.  

 

I detailplaneeringu ala (lisa 4) piirneb lõunast Sämi-Sonda-Kiviõli maanteega, idast ja kirdest 

Kiviõli Seiklusturismi Keskusega, põhjast ja loodest mitmete tööstusettevõtete omanduses 

olevate kinnistutega (Sonda tee 3a – OÜ Formet Grupp, Sonda tee 1 – OÜ Antibork, Kiviõli 

Keemiatööstuse OÜ, Kiviõli Keemiagrupp OÜ) ning läänest olemasoleva raudteeharuga (lisa 

3). Alast mõlemale poole jäävad tuhamäed, millest idapoolset kasutab Kiviõli Seiklusturismi 

Keskus. Planeeringu ala on detailplaneeringuga jaotatud 19 krundiks, millistest 9 on ette nähtud 

ehitiste alused krundid, ülejäänud on transpordimaa ja üldkasutatav maa.  

 

Erineva suuruse ja ehitusõigusega tootmismaa ja ärimaa krundid võimaldavad erinevatel 

ettevõtetel rajada sinna oma vajadusele vastavaid hooneid. Samuti muudab see piirkonna kesk-

konda mitmekesisemaks. Ärimaa sihtotstarbe osakaal on kogu alal siiski ülekaalus. Kiviõli 

Seiklusturismi Keskuse poole jäävatele kruntidele on määratud 90% ärimaa ja 10% tootmismaa 

funktsioon. Raudtee poole jääval osal on pooleks äri- ja tootmismaa sihtotstarve. Hoonestus-

alade piiritlemisel on arvestatud võimalusega ühendada mitme krundi hoonestusalad. See 

võimaldab vajadusel rajada tootmise iseloomust sõltuvalt ka suuremaid hooneid, kui mahub 

ühe krundi piiridesse. 

 

Planeeringuala asub väljaspool kaugküttepiirkonda ja sealsetel tulevastel omanikel ei ole 

kohustust liituda kaugküttega, kuid nad võivad seda teha. Planeeringuala soojavarustuse osas 

on detailplaneeringus ette nähtud liitumine linna kaugküttevõrguga või lokaalküte. Planeering 

näeb ette kaks liitumisvõimalust olemasoleva kaugküttevõrguga. Esimene liitumispunkt on otse 

Kiviõli Keemiatööstuse SEJ-s ning teine liitumispunkt on Turu tänava olemasolev torustik. 

KKT SEJ-st mööda turu tänavat kulgev magistraaltorustik D=400 mm on piisava läbimõõduga, 
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et sinna ühendada ka uued tarbijad.  Planeeringuala ja liitumispunkti vahele jääva kaugkütte-

võrgu torustiku täpne asukoht lahendatakse projekteerimise käigus. Kaugküttetorustiku 

projekteerimiseks saadakse tehnilised tingimused kaugküttevõrgu valdajalt. 

 

II detailplaneeringu ala piirneb loodest ja põhjast  Sämi-Sonda-Kiviõli teega, läänest Jaama 

tänavaga, lõunast ja kagust Sonda tee 7 kinnistuga, millel asub raudtee. Kirdeossa jääb veel 

Hospidali tn 3 kinnistu. Ehitisregistri andmetel alal olemasolevaid hooneid ei asu, kuid 

tegelikult on eelkõige ala keskel mõningaid väiksemaid hooneid ja rajatisi ning rohkelt varesid. 

Need on rajatud omaalgatuslikult ning vajavad lammutamist. Hospidali tn 3 krundil asub 

olemasolev elamu ning garaaž. 

 

Detaiplaneeringu ala ei ole jaotatud kruntideks, vaid on üks tervik suurusega 12,3 ha. Krundile 

võib rajada 15 hoonet,  hoonete alune pind on kuni 80 000 m2, hooned võivad olla kuni viie-

korruselised kõrgusega kuni 80 m. Ala asub väljaspool Kiviõli kaugküttepiirkonda ja detail-

planeeringuga on hoonete soojusvarustus ette nähtud Kiviõli Keemiatööstuse soojuselektri-

jaamast või lokaalküte. 

 

IIIA, IIIB ja VI detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalused antud alale 

ühtse äri- ja teeninduskeskuse rajamiseks (lisa 5). Detailplaneeringu ala suurus on kokku ca 19 

ha. Planeeringualale on kavandatud 38 uut krunti, millest 19 on ärimaa sihtotstarbega. 

Ülejäänud on transpordimaa, üldkasutatav maa ja tehnovõrkude alune maa. Detail-

planeeringuga on igale kruntidele lubatud ehitada 3-5 hoonet maksimaalse kõrgusega 12 m. 

Planeeringulahendus muudab üldplaneeringut selles osas, et ka tootmismaa alale on kavandatud 

äriotstarbelised krundid.  

 

Ka see planeeringuala asub väljaspool kaugküttepiirkonda ja sealsetel tulevastel omanikel ei 

ole kohustust liituda kaugküttega, kuid nad võivad seda teha. Planeeringuala soojavarustuse 

osas on ette nähtud liitumine linna kaugküttevõrguga. Esimene võimalik liitumispunkt on 

Kiviõli Soojuse Aasa tn 19 katlamaja ning teine võimalus on Keskpuiestee tänaval olemasolev 

torustik. Planeeringuala ja liitumispunkti vahele jääva kaugküttevõrgu täpne asukoht lahenda-

takse projekteerimise käigus. Kaugküttetorustiku projekteerimiseks saadakse tehnilised 

tingimused kaugküttevõrgu valdajalt. 

 

SA Ida-Viru Tööstusalade Arenduse äriplaan näeb ette, et eelnimetatud ettevõtlusalad võiksid 

realiseeruda 4-5 aasta pärast, mis on küllaltki optimistlik prognoos. Esimeses etapis SA alustaks 

taristu rajamisega teisele poole Sonda teed ehk aladele I ja II. Kui alade I ja II müük/rendile 

andmine, uute ettevõtete toomine läheb edukalt, siis alustatakse uute alade III A, III B ja VI 

kasutuselevõtuga. 

 

1. Kiviõli Linnavalitsuse 19. veebruari 2014 otsusega nr 61 „Aasa 19 ja Aasa 19b vahelise 

haljasala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud Aasa 19 ja Aasa 19b vahelise haljasala 

detailplaneeringu eesmärgiks on 3-7 MW võimsusega biokütuse katlamaja ehitamine. 

 

2. Kiviõli Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti hoone Soo tänaval. Objekti projekteeritud 

soojusvõimsuseks on 226 kW ja soojusvõrguga ühenduskoht kambrite TK-13 (uus kamber) ja 

HS2 vahel. 
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2.2. Katlamajad ja soojuselektrijaamad 
 

 2.2.1. Kiviõli Soojuse kaugküttevõrgu katlamaja  

 

Kiviõli linnas kaugküttevõrku haldab ja tarbijaid soojuse varustab AS Kiviõli Soojus keskkatla-

majaga aadressil Aasa tn 19 (joonis 2.1). AS Kiviõli Soojus kõik aktsiad kuuluvad Kiviõli 

linnale. 

Tabel.2.1. Kiviõli Soojus AS katlamaja 

 

Seade, parameeter Tehnilised näitajad 

Katlamaja aadress Aasa 19, Kiviõli 

Katel Nr 1 2 3 

Katelseadmete tüübid   DKVR 10 DKVR 10 DKVR 10 

Katelde võimsused MW 6,6 6,6 6,6 

Max töörõhk bar 8 8 8 

Katla kasutegur % 90 90 90 

Kasutatav kütus liik Maagaas 

Kütuse mõõtmine   Gaasimõõtur 

Deaeraator tüüp       

Ökonomaiser tüüp   Katlad on  varustatud ökonomaiseritega   

Veepehmendusseade tüüp ReadySoft Alternating 6 m3/h 

Soojusvõrgu temperatuuri graafik     

pealevool ºC 110 

tagasivool ºC 70 

Soojusvõrgu rõhk     

pealevool bar 5 

tagasivool bar 3,5 

Soojusvõrgu pump 1 tüüp Grundfos A-CM 100-200/214-55, 55 kW 

  m³/h 200 m3/h 

Soojusvõrgu pump 2 tüüp KSB Etanorm G125-200, 75 kW 

  m³/h 350 m3/h 

Lisavesi m³/h 3000 - 6000 m3 aastas 

Lisavee pumbad tüüp IPN 50/160-3/2K-12 3 kW 2 tk 

  m³/h 30 m3/h 

Soojusmõõtja katlamajas tüüp Multical 602 

Kütuse hind (maagaas) EUR/t.m³ 280 €/tuh m3  

Soojuse hind EUR/MWh 50,57 

 

Keskkatlamaja töötab maagaasil ja põhiseadmeteks on 3 veekateldeks ümber ehitatud DKVR-

10-13 (á 6,6 MW) tüüpi aurukatelt. Katlamaja koguvõimsus on 19,8 MW (joonis 2.2). Katlad 

on varustatud ökonomaiseritega ja uute 7 MW PETRO gaas-õli põletitega 

 

Maagaasi kasutamisel on tellija andmetel katelde kasutegur ca 90%. Gaasikulu mõõdetakse 

gaasiarvestiga. Katlad töötavad ökonomaiseritega. 
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Joonis 2.1. Kiviõli Soojus AS katlamaja 
 

Kaugküttevrgu aastane lisavee kulu on 3000-6000 m3. Lisavee pumpasid on kaks, tüüp IPN 

50/160-3/2K-12 (3 kW). Kaugküttevõrgu temperatuurigraafik on 110/70oC. 

 

Katlamajast väljastatava soojuse kogust mõõdetakse väljundtorustikule paigaldatud soojus-

mõõturiga Multical 602. 

 

 
 

Joonis 2.2. DKVR-10 katlad PETRO gaas-õli põletitega 
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Soojusvõrgu pumpade tüübid on Grundfos A-CM 100-200/214-55 (55 kW) ja KSB Etanorm 

G125-200 (75 kW) vastavalt pealevoolu rõhuga 5 bar ja tagasivoolu rõhuga 3,5 bar ning 

tootlikkusega vastavalt 200 m3/h ja 350 m3/h (joonis 2.3). 

 

Katlamaja on varustatud keemilise veepuhastuse seadmega ReadySoft Alternating (6 m3/h) 

(joonis 2.4). 

 

2.2.2.  Kiviõli Keemiatööstuse soojuselektrijaam  

 

Kiviõli Keemiatööstus (KKT) on Alexela Gruppi kuuluv ettevõte. 1922. aastal loodud ettevõtte 

tootmisüksused asuvad Ida-Virumaal Kiviõli linnas. Ettevõte tegeleb peamiselt põlevkiviõli 

tootmisega. KKT kaevandab põlevkivi Põhja-Kiviõli karjääris ning toodab aastas kuni 65 000 

tonni toorpõlevkiviõli. Koos põlevkiviga kaevandatavast lubjakivist toodab KKT killustikku. 

KKT Soojuselektrijaam varustab soojus- ja elektrienergiaga KKT tootmistsehhe ja linna 

kaugküttevõrgu tarbijaid. Elektri ülejääk müüakse elektrivõrku. 

 

KKT-s töötab ligi 700 inimest, kellest suurem osa on Kiviõli linna elanikud. 

 

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ Soojuselektrijaama katlamajja aadressil Turu 3 on paigaldatud 4 

katelt (joonis 2.5): tüüpa E-25/40-440GM (11,9 MW, töörõhuga 40 bar), E-25/40-440GM 

(11,9 MW, töörõhuga 40 bar), TS-35 (24,3 MW, töörõhuga 43 bar), TS-35 (24,3 MW, 

töörõhuga 43 bar). Katlad E-25/40-440GM, E-25/40-440GM ja TS-35 on valmistatud 

Belgorodi katlatehases vastavalt aastatel 1966, 1967 ja 1966. Kolmas katel TS-35 on valmis-

tatud Taganrogi tehases aastal 1954. Katlad E-25/40-440GM töötavad segugaasil ja katlad 

TS-35 segugaasil ja põlevkivil. Katlad on vanad ja amotiseerunud ning vajavad iga aasta 

märkimisväärseid investeeringuid normaalse töökindluse säilitamiseks. 

 

Kasutatavate kütuste kulu mõõdetakse vastavalt gaasi- ja põlevkivimõõturitega. KKT andmetel 

on katelde E-25/40-440GM kasutegur 83% ja kateldel TS-35 82%. Katelagregaadid on 

varustatud terastorudest kolmrkäiguliste ökonomaiseritega. Katlamajas on DA tüüpi 

deaeraatorid. 

 

Soojuselektrijaamas on kaks turbiini. Turbiinide heitaur juhitakse soojusvahetitesse kaugkütte 

võrguvee soojendamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 2.4. Keemiline veepuhastus 

 

 
Joonis 2.3. Soojusvõrguvee pumbad 
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Tabel 2.2 Kiviõli Keemiatööstuse katlamaja andmed 

 

Seade, parameeter Tehnilised näitajad 

Katlamaja aadress Turu 3, Kiviõli linn, Ida Viru maakond, 43125 Eesti Vabariik 

Katel Nr 1 2 4 5 

Katelseadmete tüübid  E-25/40-440GM E-25/40-440GM TS-35 TS-35 

Katelseadmete reg nr.  01-1914-4 01-1913-4 43 01-2000-4 

Tootja   
Belgorodi 

Katlatehas  

Belgorodi 

Katlatehas  

Taganrogi 

Katlatehas  

Belgorodi 

Katlatehas 

Valmistamise aasta  1966 1967 1954 1966 

Katelde võimsused MW 11,9 11,9 24,3 24,3 

Max töörõhk bar 40 40 43 43 

Katla kasutegur % 83 83 82 82 

Kasutatav kütus liik Segugaas Segugaas ja põlevkivi 

Kütuse mõõtmine  Gaasimõõtur 
Gaasi- ja põlevkivi 

mõõtur 

Deaeraator tüüp DA-50 – 3 tk. 

Ökonomaiser tüüp Terastorudest kolme osaline  

Veepehmendusseade tüüp NA 

Soojusvõrgu temperatuuri graafik 100/70 ºC) 

pealevool ºC 110/70 

tagasivool ºC 47 

Soojusmõõtur katlamajas tüüp Kamstrup Multical 66-CDE 

Soojuse hind €/MWh 23,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 2.5. KKT katlad 
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Soojusvõrgu temperatuurigrrafik on 110/70ºC. Elektrijaamast väljastatavat soojust mõõdetakse 

soojusmõõtjaga Kamstrup Multical 66-CDE. Kaugküttevõrku väljastatakse soojust läbi 3 

soojusvaheti (joonis 2.6). Soojusvõrgu ringluspumbad asuvad Turu tn boilerjaamas. 

 

 

2.3. Kaugküttevõrgu tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad. 
 

Kiviõli linna kaugküttevõrgu (lisad 2 ja 3) kogupikkus on 11,5 km. Sellest üle poole 6,6 km 

(58%) kaugküttevõrgust on maa-alune kahetoruline eelisoleeritud torustik, 2,5 km (21%) on 

kanalis  paiknev torustik, 1,5 km (13%) on keldrites ja 0,9 km (8%) on õhutorustik (joonis 2.7). 

Õhutorustik on D=400 mm magistraaltorustik Kiviõli Keemiatööstuse katlamajast kuni Turu tn 

pumbajaamani. Kaugküttevõrgu tehnilised andmed on esitatud tabelis 2.3 ja lisas 6. 

 

Tabel 2.3. Kiviõli kaugküttevõrk 

Torustiku 

läbimõõt 

Torustiku pikkus 

Eelisoleeritud Kanalis Keldris Õhus 

mm m m m m 

32 446 53 7 7 

40 482   36   

50 401 180 135   

65 857   78   

70   252 107   

80 578 437 274   

100 1559 217 168   

125 586 230 144   

150 216 595 442   

200 869 127 59   

250 290       

300 315       

400   376   920 

Kokku 6599 2467 1450 927 

Osakaal % 57,7% 21,6% 12,7% 8,1% 

 
Joonis 2.6 KKT elektrijaama soojusvahetid 
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Joonis 2.7. Kiviõli linna kaugküttevõrgu maapealne osa 

 

Üldiselt on Kiviõli linna kaugküttevõrk kompaktne 2 km2 sisse jääv ala. Pikim toru on 

maapealne (1 km) ja maa-alune (0,4 km) toruühendus Kiviõli Keemiatööstuse soojuselektri-

jaamaga pikkusega 1,4 km. 

 

Tarbijate soojussõlmedest ca 85% on automatiseeritud soojusvahetiga soojussõlmed. Kiviõli 

võrgupiirkonnas on piirkonnad erinevate tarbimistingimustega. „Uus piirkond“ Viru – Võidu - 

Soo kvartal on soojaveetarbimisega; „vana piirkond“ – kus ainult soojusetarbimine kütteks; ja 

piirkond, kus soojusevarustus toimub segamisjaama kaudu. 

 

Kaugkütte keskmine 4 aasta tegelik soojuslik tarbimiskoormus (tarbimise suhe võrgu 

pikkusesse) on 2,6 MWh/m. Ka eraldi aastatel 2012-2015 järgi jääb soojuslik erikoormus 

suurusjärku 2,4 - 3,0 MWh/m. Keskmiselt peetakse soovitavaks näitajaks 2 MWh/m, seega 

arvutuslik erikoormus 2,6 on väga hea näitarv. 

 

 

2.4. Kiviõli soojusvõrgu tarbijad  
 

Kiviõli linna kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikus 110/70oC. 2015.a. seisuga on kaug-

küttevõrku ühendatud 83 tarbijat, sealhulgas 62 korterelamut, 16 eelarvelist asutust ja 

9 äriühingut (lisa 7). Põhiliselt on soojustarbijad (85%) varustatud automaatsete soojus-

sõlmedega (osa koos soojusvahetitega ja osa ilma soojusvahetiteta ning osa läbi 

segamispumpade) ja soojusarvestitega. 

 

2015.a. suurimad soojuse tarbijad olid Kiviõli haigla – 927 MWh, Kiviõli 1 keskkool – 

817 MWh, korterelamud Soo 18 ja Võidu 10 vastavalt 978 ja 870 MWh jt. 

 

Viimasel ajal on olulised investeeringud linnas suunatud energiasäästule ja soojuskadude 

vähendamisele lõpptarbija ehk elamute juures. Kiviõli linna volikogu on võtnud vastu määruse 

„Korterelamute toetamise kord“, mille tulemusena on mitmed korterelamud (Uus 2, Võidu 8) 

saanud toetuse ja hoonrd on selle toetuse abil osaliselt renoveeritud ja soojustatud. Samas 

enamus elamuid on veel soojustamata (joonis 2.7 elamu Aasa 16) ja neil pole energiamärgist. 

Toetuse abiga  (toetus  30-50%) on soojussõlmed korda teinud mitmed korteriühistud – 

Keskpuiestee 42, Võidu 8, Võidu 10, Aasa 9, Uus 2, Võidu 4, Keskpuiestee 46, Viru 21, Viru 

9, Võidu 2, Võidu 6.  
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Energiamärgis on ainult kolmel elamul: Keskpuiestee 42 – F, Uus tn 3 – F, Uus tn 2 – D. 

Eelarvelistest asutustest on energiamärgis lastepäevakodul Kannike Võidu 12 – D ja Kiviõli 1. 

Keskkoolil pärast renoveerimist 2010 aastal omistatud arvutuslik energiamärgis klass E. 

 

 
 

Joonis 2.7. Elamu Aasa 16 

 

Kesklinnas on rida elamuid, millistest on elanikud lahkunud või ümber paigutatud teistesse 

elamutesse: Keskpuiestee 43 (joonis 2.8), 45, 47, 53, 55 jt. Need elamud on ühendatud lahti 

kaugküttevõrgust ja otstarbekas on sellised elamud lammutada. 

 

 
 

Joonis 2.8. „Tondiloss“ Kalevi 5 
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Elamute keskmine soojuse eritarbimine on 195 kWh/m2 aastas arvestatuna suletud netopinna 

kohta (lisa 8). Soojustatud korterelamute erisoojuse eritarbimine on keskmisest väiksem: 

150-160 kWh/m2. Samal ajal mitmete elamute erisoojustarbimine on kuni 250 kWh/m2. Kui 

siia lisada vastavalt arvutusmetoodikale elektri tarbimine 60-100 kWh/m2,10, on hoonete 

keskmine arvestuslik energia tarbimine 250 – 300 kWh/m2, mõnedel hoonetel rohkemgi. See 

on väga suur energiatarve. Vastavalt energiatõhususe direktiivile ei tohi 2020 aastast reno-

veeritud korterelamute energia eritarbimine ületada 180 kWh/m2 (D energiatõhususe klass). 

 

Eelarvelistel asutustel ja äriühingutel on keskmine soojustarbimine vastavalt 148 kWh/m2 ja 

123 kWh/m2, mis on 24-40% väiksem kui korterelamutel. Selle põhjuseks on asutuste erinev 

kütterežiim. 

 

Riik toetab Kredexi kaudu korterelamute renoveerimist ja energiasäästu perioodil 2014-2020 

struktuuritoetuste vahenditest läbi meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ 

mahus üle 100 milj.€. Rekonstrueerimise sihttase 2023 aastaks on 40 tuhat kodumajapidamist.  

 

Kiviõli linnal seada eesmärgiks lähema kümne aastaga teha kõigile kaugküttevõrku 

ühendatud elamutele energiamärgis ja energiaaudit määramaks soojustamise vajadust.  
 

2.4.1. Perspektiivsed soojustarbijad 

 

Kiviõli linna arengukava11 investeeringute plaanis on nimetatud võimalikeks tarbijateks 

kontsertplats, uus linnastaadion (Viru 25), 4-korruseline elumaja (Kalevi 5). Kontsertplatsile 

on planeeritud väike laululava, kuid ilma kütteta. Linnastaadionile ei ole planeeritud ei hoonet 

ega muru alust kütmist – suuremate pesuruumide, võimalike majutuste ja toitlustuse ruumide 

kütte ja soojusvajadus on planeeritud lahendada kõrval asuva vene kooli hoone baasil (Pargi 9). 

Kalevi tn 5 asuv hoone läheb konserveerimisele ja soodsama majandusliku olukorra saabumisel 

renoveerimisele – tähtaeg teadmata. 

 

Arvestatavaks üheks peamisteks kaugküttega liituvateks on Kiviõli Politsei- ja Piirivalveameti 

ning Päästeameti hoone Soo tänaval. Ettevõtte poolt lubatud soojusvõimsus ühendamiseks on 

226 kW (kütteks 44 kW, soojaveevarustuseks 92 kW ja ventilatsiooniks 90 kW), mis teeb aasta 

soojuse tarbimiseks ca 509 MWh. Olemasolevat torustikku saab kasutada uute hoonete 

soojusega varustamiseks tingimusel, et kambrite TK-13 ja HS2 vahele rajatakse uus kaugkütte-

võrgu kamber. Nimetatud kambrite vahelisel lõigul vajab vahetamist torustik D=100 mm 

torustiku D=125 mm vastu. Soojussõlme projekteerimisel arvestada kauglugemissüsteemiga. 

Objekti soojusvarustuse ja soojustorustike rekonstrueerimisprojekti koostamisel lähtuda detail-

planeeringust, tehnilistest tingimustest ja Kiviõli Soojus AS kooskõlastus nõuetest. Kuna antud 

objekt jääb juba määratletud kaugküttepiirkonda, siis alternatiivne gaaskütte variant ei ole 

lubatud. Hoone ehituse aastaks on planeeritud 2019. 

 

SA Ida-Viru Tööstusalade Arendus arendab ettevõtlusalasid I, II, III A, III B ja VI. Äriplaan 

näeb ette, et eelnimetatud ettevõtlusalad võiksid realiseeruda 4-5 aasta pärast, mis on küllaltki 

optimistlik prognoos. Kõik need ettevõtlusalad asuvad väljaspool kaugküttepiirkonda ja neil 

pole kohustust ühineda kaugküttega, kuid nad võivad teha seda. Kaugküttevõrgu soojuse 

                                                 
10 Töövõtja arvutus 
11 Kiviõli arengukava 2010-2020 investeeringute kava aastateks 2015-2020 
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tarbimise prognoosil me nende uute tarbijatega ei arvesta. Nende tarbijate liitumine on juba 

kaugküttevõrgu laiendamine. Arendusalade vajalike soojuskoormuste ja arvestuslike koguste 

arvutused on toodud lisades 4 ja 5.  

 

Esimeses etapis SA alustaks taristu rajamisega teisele poole Sonda teed ehk aladele I ja II (lisa 

4). Alal I on planeeritud võimalus kasutada kas kaugkütet KKT-st või lokaalkütet. Ala II näeb 

ette osta soojust otse KKT-st, kuna planeeritavad alad on KKT vahetus naabruses. Arendusala 

I arvestuslik soojusvõimsus on kuni 7,8 MW ja arvestuslik soojuse tarbimine 15,6 GWh aastas.  

 

Arendusala II pole jaotatud kruntideks ja detailplaneering ei määra ehitiste mahtu vaid annab 

vaid maksimaalsed piirid. See ei võimalda arvutada sellel alale planeeritavate hoonete soojuse 

tarbimist. Seda on võimalik teha projekteerimise käigus. 

 

Kui alade I ja II müük/rendile andmine, uute ettevõtete toomine läheb edukalt, siis alustatakse 

uute alade III A, III B ja VI kasutuselevõtuga. Aladel III A, III B ja VI on detailplaneeringus 

kaalutud arendada kaugkütet. Vastavad arvutused on esitatud joonisel lisas 5. Aladele IIIA, IIIB 

ja VI arvestuslik summaarne soojusvõimsus on 8,6 MW ja arvestuslik aastane soojuse tarbimine 

17,3 MWh.  

 

Toodud soojuskoormuste arvutused on maksimaalse tarbimise kohta. Tegelik tarbimine võib 

olla kordades väiksem. Pealegi peavad kõik pärast 2019 aastat ehitatavad ühiskondlikud hooned 

ja pärast 2020 aastat ka uued korterelamud vastama liginullenergiahoonetele esitatud nõud-

mistele.  

 

Üksikute uute tarbijate soojusvajaduse on võimeline rahuldama Kiviõli Soojuse laiendatud 

kaugküttevõrk koos KKT ja Kiviõli Soojuse hakkpuidu katlaga laiendatud katlamajaga. Kui 

lisanduvad mitmed uued tarbijad, peab sellega arvestama katlamaja laiendamisel. Kuna uute 

arendusalade detailplaneeringud võivad toimuda alles 5-10 aasta pärast, me nende väljaspool 

kaugküttepiirkonda asuvate uute tarbijatega praegustes prognoosides ei arvesta. Uute hoonete 

soojusvajadusega saab arvestada siis, kui on olemas uute tarbijate ehitusprojektid.  

 

Kaugküttepiirkonna laiendamiseks ja uute tarbijate soojusvarustuseks tuleb rajada uued kaug-

kütte torustikud KKT-st või Turu tn magistraaltorustikult arendusalade I ja II soojusvarustuseks 

ning otse Kiviõli Soojuse katlamajast arendusalade IIIA, IIIB ja VI soojusvarustuseks. 
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3. Statistiliste algandmete analüüs ja süstematiseerimine 
 

3.1. Kiviõli Soojuse katlamaja 
 

Kiviõli Soojuse maagaasil töötavas katlamajas on võimalik toota soojust kogu Kiviõli linna 

kaugküttevõrgu varustamiseks vajaliku koguse soojusega. Kuid kasutades kütuseks maagaasi 

on soojuse hind oluliselt kõrgem kui Kiviõli Keemia Keemiatööstusest tarnitav soojus. 

Viimastel aastatel on suurenenud Kiviõli Keemiatööstusest linna kaugküttevõrku ostetava 

soojuse kogus ja vähenenud Kiviõli soojuse katlamaja omatoodang.  

 

Kiviõli Soojuse poolt toodetud soojuskogused on esitatud tabelis 3.1 ja joonisel 3.1. Nagu 

tabelist ja jooniselt näeme, toodab Kiviõli Soojuse katlamaja soojust tipukoormuse katmiseks. 

Praeguses režiimis suvel katlamaja ei tööta ja kogu vajaminev soojus saadakse Kiviõli 

Keemiatööstuse soojuselektrijaamast. 

 

Tabel 3.1. Kiviõli Soojuse poolt toodetud soojuskogused aastatel 2012-2015 [MWh] 

 

Aasta jaan. veebr. märts aprill mai juuni juuli aug. sept. okt. nov. dets. kokku 

2012 5808 6617 4310 2738 147 0 0 0 0 2055 3277 5963 30914 

2013 5893 4577 5781 3315 127 0 0 0 0 0 1626 2576 23895 

2014 3209 2479 539 1 0 0 0 0 0 1060 1893 1102 10283 

2015 494 1140 368 6 0 0 0 0 0 621 338 839 3805 

 

 

 
Joonis 3.1. Kiviõli Soojuse poolt toodetud soojuskogused aastatel 2012-2015 

 

Tabelis 3.1 ja jooniselt 3.1 näeme, et Kiviõli Soojuse poolt toodetud soojushulgad on aastatega 

kordades vähenenud. 
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3.2. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ SEJ 
 

Kiviõli Keemiatööstuse soojuselektrijaama 4 katelt on paigaldatud enne 1970. aastat ja katelde 

üldist tehnilist seisukorda arvestades on need vananenud ja halvas tehnilises seisukorras. Kogu 

katlamaja normaalse töö tagamiseks on vaja iga aasta katelde renoveerimiseks ca 200 tuhat 

eurot investeeringuid. 

 

Katlad on seadistatud nii, et neis on võimalik põletada generaatorgaasi, segugaasi (generaator-

gaas koos poolkoksgaasiga) ja põlevkivi. Ainult tahke soojuskandjaga põlevkiviõli tootmis-

seadmetest saadavat kõrge kütteväärtusega poolkoksigaasi kateldes ei ole võimalik eraldi 

põletada. Põlevkivi kasutuse piirmääraks on 25 000 tonni aastas ja ainult kahes katlas on 

võimalik põlevkivi põletada. Arvestades põlevkivi kasutuse piirmäära on ühe katla kasutatav 

keskmine võimus ca 6,5 MW. Kahe katla koos töötamisel ca 13 MW. 

 

Tabel 3.2. Soojuse tarne Kiviõli keemiatööstuse SEJ-st linna kaugküttevõrku 

 

Aasta jaan. veebr. märts aprill mai juuni juuli aug. sept. okt. nov. dets. kokku 

2012 999 837 1200 1204 1490 1048 279 974 1047 1212 1183 1064 12537 

2013 589 370 422 414 1025 845 291 837 1032 3082 2114 2119 13140 

2014 3304 2168 3936 3271 1815 882 392 843 1014 2274 2564 4264 26727 

2015 5128 3597 4134 3561 1672 883 444 857 993 2724 3581 3714 31288 

 

 
Joonis 3.2. Soojuse tarne Kiviõli Keemiatööstuse SEJ-st linna kaugküttevõrku. 
 

Nagu näeme tabelist 3.1 ja tulpdiagrammilt joonis 3.2 on viimastel aastatel soojuse sisseost 

Kiviõli Keemiatööstuse Soojuselektrijaamast oluliselt suurenenud. See on võimaldanud 

soojuse hinda Kiviõli kaugküttevõrgust hoida stabiilsena ja isegi mõnevõrra langetada, kuna 

Kiviõli Keemiatööstusest ostetav soojus on odavam. 
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3.3. Soojuse hange Kiviõli Soojuse katlamajast ja KKT SEJ-st 
 

Toome välja Kiviõli Soojuse ja Kiviõli Keemiatööstusest aastatel 2012 - 2015 sisse ostetud 

soojuse võrdluse.  

  

Tabel 3.3 Kiviõli Soojuses ja KKT SEJ-st kaugküttevõrku sisse ostetud soojus 

 

Aasta Kiviõli Soojus KKT SEJ Kokku Omatoodang 

  MWh MWh MWh % 

2012 30 914 12537 43 451 71,1% 

2013 23 895 13140 37 035 64,5% 

2014 10 283 26727 37 010 27,8% 

2015 3 805 31288 35 093 10,8% 

 

Tabelis 3.3 ja tulpdiagrammist joonisel 3.3 näeme, et 2012 aastal toodeti 71% kaugküttevõrku 

edastatavast soojusest Kiviõli Soojuse oma katlamajas kasutades kütuseks maagaasi. Maagaasil 

toodetava soojuse osa on iga aastaga vähenenud. 2015 aastal toodeti vaid 11 % vajaminevast 

soojusest oma katlamajas. 89% soojust osteti Kiviõli Keemiatööstuse SEJ-st. 

 

 
Joonis 3.3. Kiviõli Soojuses ja KKT SEJ-st kaugküttevõrku sisse ostetud soojus 

 

 

3.4. Kiviõli linna kaugküttevõrgu soojusega varustamine 
 

Kiviõli kaugküttevõrgu töö planeerimisel on oluline soojuse vajadus, mis on aluseks kaugkütte-

võrgu, katlamaja ja Kiviõli Keemiatööstusest sisse ostetava soojuse koguse planeerimisel. 

Kaugküttevõrgu soojuse vajaduse analüüsiks on meil kasutada nelja viimase aasta (2012-2015) 

kaugküttevõrku tarnitavad igakuised soojustoodangud (tabel 3.4). 
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Tabel  3.4. Kiviõli Soojus kaugküttevõrku tarnitavad soojuse kogused*   

 

 
*Toodangu all on käesolevas tabelis käsitletud Kiviõli kaugküttevõrku Kiviõli Soojuse katlamajast ja Kiviõli 

Keemiatööstuse SEJ-st tarnitavat summaarset soojuse kogust. 

 

Kaugküttevõrku tarnitava soojuse andmete alusel esitame normaalaasta kliimatingimustele üle 

viidud kaugküttevõrku tarnitava soojuse tulpdiagrammi (joonis 3.4). 

 

 
Joonis 3.4. Kiviõli Soojus kaugküttevõrku aastatel 2012-2015 tarnitud soojuse kogused 

taandatuna normaalaastale  

 

Nelja viimase aasta normaalaasta kliimatingimustele taandatud soojusvõrku tarnitava soojuse 

kogused kuude järgi on sõltuvalt ilmast olnud sarnased. Mõningasi kõrvalekaldeid on olnud 

2012.a. külmematel kuudel (2012 aasta on ka külmema välisõhu temperatuuriga aasta). 

 

Et saada Eesti keskmistele ilmastikutingimustele vastav tulemus, kasutame edaspidises 

analüüsis keskmistele kliimatingimustele taandatud andmeid. Normaalaasta kliimatingi-

mustele taandatud nelja viimase aasta keskmine kaugküttevõrku tarnitud soojuse kogus on 

40 415 MWh. 

 

 

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

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

Jaan. 701 6807 703 6792 6482 727 6277 6513 763 6038 5622 607 6378 6356 6371

Veebr. 658 7454 814 6175 4947 575 5569 4647 499 5898 4737 513 5867 5446 5877

Märts 592 5510 565 5739 6203 772 4910 4475 483 5325 4502 463 5554 5172 5382

Aprill 391 3942 384 4003 3729 427 3470 3272 352 3553 3567 365 3771 3627 3699

Mai 217 1637 172 1862 1152 122 1538 1815 200 1909 1672 220 1658 1569 1742

Juuni 98 1048 124 1048 845 29 845 882 131 882 883 97 883 915 915

Juuli 43 279 28 279 291 19 291 392 17 392 444 60 444 352 352

Aug. 74 974 79 974 837 47 837 843 55 843 857 52 857 878 878

Sept. 204 1047 156 1132 1032 180 1083 1014 157 1107 993 140 1114 1022 1109

Okt. 368 3267 358 3338 3082 325 3403 3334 375 3285 3345 379 3267 3257 3323

Nov. 516 4460 442 5077 3740 402 4616 4457 499 4588 3919 411 4733 4144 4754

Dets. 656 7027 769 6111 4695 504 5909 5366 581 5967 4553 470 6069 5410 6014

Kokku 4518 43451 4592 42531 37035 4128 38748 37010 4114 39787 35093 3777 40595 38147 40415

Norm.a 

kraad-

päevad

Kuu

2012 2013 2014 Keskmine

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

2015

Kraad-

päevad
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3.5. Kiviõli linna varustamine soojusega Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 

elektrijaamast 
 

Kui Kiviõli Keemiatööstuse põlevkiviõli toomise Põlevkiviõli tootmise generaatorseade töötab 

täisvõimsusel on ettevõtte soojuselektrijaam võimeline katma nii ettevõtte omatarbe soojuse 

vajaduse kui ka Kiviõli linna soojusvajaduse. 

 

Kui õlitoomist ei toimu, siis katlad töötaksid põlevkivil, st üks katel töös ja teine reservis ning 

soojuselektrijaam kindlustab soojusega ainult tööstust ja on võimeline varustama soojusega 

Kiviõli linna vaid piiratud koguses. 

 

Kui Kiviõli keemiatööstuse tehnoloogilised seadmed seisatatakse ja tööle jääb vaid soojus-

elektrijaam saavad katlad töötada vaid põlevkivil ja soojuse toodang on ca 50 000 - 60 000 

MWh. Sellest kolmandik tarbitakse SEJ omatarbeks ja teine kolmandik läheb tehase abi-

tootmise soojusvarustuseks. 15 000 – 20 000 MWh on võimalik edastada kaugküttevõrku. See 

on pool kaugküttevõrgu soojuse vajadusest. Sellisel juhul tuleb pool kaugküttevõrgus vajalikust 

soojusest toota Kiviõli Soojuse katlamajas.  

 

Kui Kiviõli Keemiatööstus täielikult seisatatakse  nii, et tööle ei jää ka katlamaja, tuleb kogu 

kaugküttevõrku vajalik soojus toota Kiviõli Soojuse katlamajas. Katlamaja on tehniliselt valmis 

tootma kogu Kiviõli kaugküttevõrgus vajamineva soojuse, kuid nii tõuseb soojuse hind 

tarbijatele. Vältimaks olulist hinnatõusu on vajalik Kiviõli Soojusel olemasoleva katlamaja 

juurde rajada hakkpuidul töötav katlamaja tagamaks odavama ja stabiilsema soojuse hinna. 
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4. Soojustarbijate energianõudlus ja soojuskoormusgraafikud 
 

4.1. Tarbitava soojuse kogused  
 

Kiviõli linna soojuse tarbimise iseloomustamisel on kasutada nelja viimase aasta (2012-2015) 

tarbimise andmed (tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1. Kiviõli linna kaugküttevõrgu kuu tarbimised taandatuna normaalaastale 

 

 
 

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

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

Taandame nelja viimase aasta soojuse tarbimised normaalaasta kliimatingimustele arvestades 

kraadpäevasid (tabel 4.1) ja iseloomustame normaalaastale taandatud soojuse tarbimist tulp-

diagrammiga nelja viimase aasta kohta (joonis 4.1). Tulpdiagrammilt näeme, et viimase kolme 

aasta jooksul on kuude lõikes tarbimine olnud ühtlane. Normaalaasta kliimatingimustele 

taandamisel kasutame TTÜ teadlaste ja Kredexi poolt soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. 

Normaalaastana arvestame 30 aasta (1975 – 2004) keskmist kraadpäevade arvu. Teades, et 

enamus Kiviõli linna kaugküttevõrku ühendatud hooneid on renoveerimata korterelamud, 

arvestame normaalaastale taandamisel keskmiseks tasakaalu temperatuuriks soovitatud 17oC. 

 

 
Joonis 4.1. Soojuse tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele 

 

Tabelist 4.1 näeme, et Kiviõli linna kaugküttepiirkonna nelja viimase aasta keskmine soojuse 

tarbimine taandatuna normaalaasta kliimatingimustele on 32468 MWh.  Aastatel 2013-2014 on 

Tarbimine Norm.a Tarbimine Norm.a Tarbimine Norm.a Tarbimine Norm.a Tarbimine Norm.a

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

Jaan. 701 5543 703 5530 5696 727 5508 5262 763 4864 4760 607 5433 5483 5334

Veebr. 658 6195 814 5091 4343 575 4917 4066 499 5232 3918 513 4908 4878 5037

Märts 592 4468 565 4663 5448 772 4266 3633 483 4364 3553 463 4430 4495 4431

Aprill 391 3090 384 3141 3197 427 2959 2651 352 2898 2746 365 2914 2963 2978

Mai 217 1038 172 1197 635 122 834 1214 200 1284 1184 220 1172 1015 1122

Juuni 98 605 124 605 491 29 491 502 131 502 503 97 503 525 525

Juuli 43 139 28 139 152 19 152 212 17 212 242 60 242 186 186

Aug. 74 526 79 526 496 47 496 461 55 461 473 52 473 489 489

Sept. 204 640 156 705 609 180 640 574 157 628 557 140 627 612 650

Okt. 368 2616 358 2678 2512 325 2794 2619 375 2577 2605 379 2540 2571 2647

Nov. 516 3648 442 4187 3209 402 4013 3827 499 3947 3159 411 3861 3636 4002

Dets. 656 5989 769 5175 3903 504 4962 4445 581 4968 3812 470 5162 4875 5067

Kokku 4518 34496 4592 33638 30688 4128 32033 29465 4114 31937 27512 3777 32264 30540 32468

2015

Kraad-

päevad

Kuu

Norm.a 

kraad-

päevad

2012 2013 2014 Keskmine

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad

Kraad-

päevad
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tarbimine vähenenud. Seda on saavutatud hoonete soojustamisega. Toetuse meede hoonete 

renoveerimise on avatud alates 2008. aastast kestvusega kuni detsember 2016. Heaks näiteks 

toetusmeetme mõjust on korterelamu Uus tn 2, mis on täielikult renoveeritud ja fassaad on 

soojustatud. Nimetatud toetusfondist on see elamu saanud märkimisväärselt toetust. Samuti on 

olnud aktiivsed korteriühistud – Keskpuiestee 44, Viru 5, Viru 7, Uus 3, Võidu 8, Soo 16 

Kivisoo, Võidu 10, Uus 1, Uus 2, Võidu 4, Viru 9, Viru 21, Võidu 2, Keskpuiestee 46, 

Keskpuiestee 35, Soo 16A, Võidu 6. Viimased 2015 aastal asutatud ühistud on Soo 15 ja Soo 

17. Tõhusat koostööd majade korrashoiul teevad ka 4-korteriga majad Raudtee, Kaevurite ja 

Piiri tänavate piirkonnas. Vahetatakse katuseid, elektrisüsteeme ja aknaid. 

 

 
 

Joonis 4.2. Normaalaasta kliimatingimustele taandatud Kiviõli Soojus kaugküttevõrgust 

2012-2015 tarbitud keskmine soojuse kogus ja soojuskadu 

 

Tulpdiagrammil (joonis 4.2) on toodud nelja viimase aasta keskmine soojuse normaalaasta 

kliimatingimustele taandatud tarbimine ja soojuskadu, millised summeeruvad kaugküttevõrku 

tarnitud soojuse koguseks ehk kaugküttevõrgu soojuse vajaduseks. Normaalaasta kliima-

tingimustele taandatud soojuse tarnet kaugküttevõrku ja tarbimist analüüsides saame kesk-

miseks suhteliseks soojuskaoks 19,7%. Samal ajal talvel oli suhteline soojuskadu keskmiselt 

15-17% ja madala tarbimisega suveperioodil keskmiselt 40-50%. 

 

 

4.1.1. Kaugküttevõrgu soojuskoormus ja koormusgraafik  

 

Joonisel 4.3 on esitatud Kiviõli linna 2015 aasta kaugküttevõrku tarnitava soojuse koormus-

graafik (KKT+Kiviõli Soojus) sõltuvalt välisõhu temperatuurist. 
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Joonis 4.3. Kiviõli linna kaugküttevõrgu koormusgraafiku ja välisõhu temperatuur 

2015 aastal  

 

Joonisel 4.4 on esitatud Kiviõli linna kaugküttevõrgu koormusgraafiku sõltuvalt välisõhu 

temperatuurist. 

 

 
Joonis 4.4. Kiviõli linna kaugküttevõrgu koormusgraafik sõltuvalt välisõhu temperatuurist 

 

Joonisel 4.5 on esitatud Kiviõli linna kaugküttevõrgu koormusgraafik 2015.a. kuu andmete 

alusel. Koormusgraafikul on eraldi näidatud Kiviõli Soojuse ja Kiviõli keemiatööstusest 

tarnitava soojuse kogused. Graafik iseloomustab, et põhilise osa soojusest saab Kiviõli kaug-

küttevõrk Kiviõli Keemiatööstuse SEJ-st. Kiviõli Soojuse katlamaja on vajalik käivitada vaid 

tipukoormuse katmiseks või häirete korral KKT SEJ töös. 
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Joonis 4.5. 2015.a. KKT ja Kiviõli Soojuse katlamaja soojuskoormused 

 

 

4.1.2.  Kiviõli soojusvõrgu soojuskoormus ja soojustoodang arvestades tuleviku 

perspektiive 

 

Tabelis 4.2 on esitatud Kiviõli kaugküttevõrgu tarbimise tegelik ja normaalaastale taandatud 

soojuse kogused aastatel 2012- 2015. 

 

Tabel  4.2. Tarbimine aastatel 2012-2015 

 

  

Tegelik 

tarbimine 

NA 

tarbimine NA vähenemine 

  MWh MWh MWh % 

2012 34496 33638     

2013 30688 32033 -1605 -4,8% 

2014 29465 31937 -95 -0,3% 

2015 27512 32264 326 1,0% 

Keskmine 30540 32468 -458 -1,3% 

 

Tabeli 4.2 andmete põhjal näeme, et aastatel 2012-2015 on toimunud soojusenergia tarbimise 

vähenemine keskmiselt 1,3% aastas. Järgmisteks aastateks on potentsiaali ja prognoosime 

säästuabinõudega saavutada soojuse tarbimisel säästu 2-3% aastas. 

 

Prognoosime kaugküttevõrgu soojuse tarbimise aastateks 2016-2026. Prognoosil arvestame 

kaugküttevõrgu uue tarbijana politsei- ja piirivalveameti kaugkütte piirkonda planeeritavat uut 

hoonet. Prognoosil arvestame normaalaasta kliimatingimustele taandatud soojuse kogustega. 

Viimaste aastate välisõhu temperatuur on olnud kõrgem keskmisest. Kui ka järgmiste aastate 

välisõhu temperatuur on kõrgem keskmisest, on ka soojuse tarbimine väiksem. 
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Arengualad 1, II, III ja VI jäävad väljapoole kaugküttepiirkonda ja nende võimalike tarbimis-

tega me kaugküttevõrgu perspektiivset tarbimist prognoosides ei arvesta. Nende, väljapoole 

kaugküttepiirkonda jäävate alade ühendamine kaugküttevõrguga saab toimuda eraldi torus-

tikega ja ei mõjuta praeguse kaugküttevõrgu tööd. Küll aga mõjutab see AS Kiviõli Soojus 

katlamaja ja KKT SEJ tööd ja soojuse toodanguid. Nende uute alade soojusvarustuseks tuleb 

rajada eraldi torustikud KKT-st või Kiviõli Soojuse katlamajast. 

 

Tabel 4.3. Tarbimise prognoos aastateks 2016-2026 

 

    -2% 

Uued 

tarbijad 

prognoos    

-2% + uued 

prognoos      

-3%+uued 

prognoos      

-3%+uued 

  MWh MWh MWh MWh  MWh MWh  

2012 33638           

2013 32033           

2014 31937           

2015 32264 32264   32264 32264 32264 

2016   31619   31619 31296 31296 

2017   30986   30986 30357 30357 

2018   30366   30366 29446 29446 

2019   29759 509 30268 28563 29072 

2020   29164   29673 27706 28215 

2021   28581   29090 26875 27384 

2022   28009   28518 26069 26578 

2023   27449   27958 25287 25796 

2024   26900   27409 24528 25037 

2025   26362   26871 23792 24301 

2026   25835   26344 23078 23587 

 

Tabelarvutusega (tabel 4.3) on prognoositud koos soojuse tarbimise vähenemisega ja uute 

tarbijate liitumisega tulemusena tarbimiskoormuseks 2026. aastaks 23 000 – 26 000 MWh. 

Näeme, et tarbimiskoormus järgneva 10 aasta jooksul langeb. Kõige tõenäosem on, et 2026 

aasta tarbimine jääb kuhugi vahepeale ja on 24 000 – 25 000 MWh. Kui aasta välisõhu tempera-

tuur on keskmisest kõrgem, võivad prognoositavad soojuse kogused olla 1000-3000 MWh 

väiksemad. 

 

Kaugküttevõrgust tarbitava soojuse kogused võivad suureneda siis, kui laiendatakse kaugkütte-

piirkonda ja kaugküttevõrku ühendatakse uued hooned väljastpoolt kaugküttepiirkonda uutel 

arendusaladel.  

 

Joonisel 4.6 on esitatud Kiviõli kaugküttevõrgu tegelik normaalaasta kliimatingimustele 

taandatud soojuse tarbimine aastatel 2012 – 2015. Neil aastatel aset leidnud soojuse tarbimise 

vähenemise alusel on joonistatud lineaarne tarbimise vähenemise joon kuni 2026 aastani.  

Samal graafikul on jooned tarbimise vähenemisega 2% aastas ja vähenemisega 3% aastas, 

milline saavutatakse kaugkütte tarbijate hoonete renoveerimise ja energiasäästlikuma 

tegevusega. Samas on joon soojuse tarbimise vähenemise kohta koos uute kaugküttevõrgu 

piirkonnas olevate uute tarbijate (politsei- ja piirivalveameti uus hoone) liitumisega tarbimisega 

kokku 509 MWh.  
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Joonis 4.6. Kiviõli soojustarbimise prognoos aastatel 2016-2026 

 

Kiviõli linna kaugküttepiirkonna töö planeerimisel arvestada soojuse tarbimiseks 10 aasta 

pärast ca 26 000 MWh juhul kui energia kokkuhoiumeetmetega saavutatav efekt on 2% aastas. 

Kui saavutatavaks säästuks on 3% aastas, siis arvestada tarbimisega ca 24 000 MWh/a. 

 

 

4.2. Tarbitava soojuse kogused ja soojuskoormusgraafikud erinevatele 

tarbimispiirkondadele 

 
Kiviõli kaugküttepiirkonnas kasutavad sooja vett vaid osa tarbijaid. Sooja vett kasutavad 

suhteliselt uuemad, seitsmekümnendatel-kaheksakümnendatel ehitatud korterelamud Viru tn – 

Võidu tn - Soo tn  piirkonnas ning Keskpuiestee korterelamud 38 – 46. Vanemad elamud 

Keskpuiestee 32-38, Vabaduse tn, Aasa tn jm sooja vett ei tarbi. Nende kvartalite kaugküttevõrk 

on suvel suletud.   

 

 
Joonis 4.7. Kiviõli linna kaugküttevõrgu sooja tarbevett kasutavate tarbijate osakaal 
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Erinevate piirkondade tarbimist iseloomustavad soojuse tarbimise andmed lisas 8. Tulp-

diagramm joonisel 4.7 iseloomustab erinevate piirkondade soojustarbimist. Üle poole kaug-

kütte tarbijatest moodustab  Viru – Võidu – Vabaduse piirkond ehk 56 -58% kaugküttevõrgu 

kogutarbimisest, millised on ka sooja vee tarbijad. Lisaks tarbivad sooja vett Keskpuiestee 38 

– 46 tarbijad, mis moodustab 10-12% kogutarbimisest. Joonisel näeme, et sooja tarbevee 

kasutamisega tarbijate osakaal kogu soojuse tarbijatest moodustab ca 67-70% ja sooja 

tarbeveeta tarbijate osa on vastavalt 23-27%. Segamispumpa kasutavad ca 6% tarbijatest. 

 

 

4.3. Järeldused ja üldistused 
 

Käesolevas peatükis lähiaastateks tehtud soojuse tarbimise analüüsi ja prognoosi aluseks on 

viimaste aastate tegelik tarbimine ja võimalik kaugküttevõrku lisanduv uus tarbija politsei ja 

piirivalveameti haldushoone näol. Siin ei ole arvestatud väljapoole kaugküttepiirkonda jäävaid 

uusi arenduspiirkondi, milliseid käsitlesime teises osas.  

 

Uued arenduspiirkonnad asuvad väljaspool praegu kinnitatud kaugküttepiirkonda. Nende 

tegelikke planeeringuid ja ka soojuse tarbimisi ei ole teada. Teada on vaid nende piirkondade 

suhteliselt suurt arvestuslik soojuse vajadus. Arvestades uute arengupiirkondade kaugust 

kaugküttevõrgust, on otstarbekas nende piirkondade soojusvarustus lahendada eraldi 

süsteemiga kas otse Kiviõli KKT-st (arendusalad I ja II) või Kiviõli Soojuse katlamajast 

(arendusalad III ja VI). Pealegi pole teada nende arendusalade realiseerumise tähtaegu.  
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5. Soojusvarustussüsteemi erinevate arenguvõimaluste analüüs 
 

5.1.  Kiviõli linna soojusvarustuse optimeerimine 
 

Kiviõli linna kaugküttevõrkude soojusvarustuse erinevad arenguvõimalused on järgnevad: 

 

1. Alternatiiv 1. Olemasoleva Kiviõli Soojuse AS katlamaja tehnilise seisukorra parenda-

mine ja soojusvõrkude renoveerimine. 

2. Alternatiiv 2. Soojusvarustuse kindlustamine Kiviõli Keemiatööstuse OÜ soojus-

elektrijaamast ja Kiviõli Soojuse katelde kui reserv ja tipukoormuse katelde 

renoveerimine. 

3. Alternatiiv 3. Soojusvarustuse kindlustamine ainult olemasoleva Kiviõli Soojus AS 

katlamaja baasil, kus üks DKVR-10 katel vahetatakse välja uue gaasikatla vastu.. 

4. Alternatiiv 4. Soojusvarustuse kindlustamine uue hakkpuidul töötava katlamaja baasil 

ja reservkatlamajaks jääb Kiviõli Soojus AS gaaskütusel töötavad katlad DKVR-10 

(2tk) ja üks uus gaaskütusel töötav katel. 

 

5.1.1. Alternatiiv 1. Olemasoleva Kiviõli Soojuse AS katlamaja tehnilise seisukorra 

parendamine ja soojusvõrkude renoveerimine 

 

Kiviõli Soojus AS katlamaja DKVR-10-13 tüüpi aurukatlad on paigaldatud 1973 aastal. 2000.a. 

on katlad ümber ehitatud veekateldeks. Kuumas reservis hoidmiseks läbib kaugkütte võrguvesi 

katla vee kontuuri. Peamiseks probleemiks on suitsugaasidest põhjustatud (gaaside madal 

temperatuur) katelde veetorude välispinna korrosioon, mille tulemusena torude vahetus nõuab 

ca 400 tuhat eurot investeeringuid. 

 

Probleemseks kohaks, mis samuti põhjustatud suitsugaaside madalast temperatuurist, on 

kujunemas ka kivikorsten. Täheldatud on kivide lagunemist korstnas. 

 

Üle poole ca 58% kaugküttevõrgust on maa-alune kahetoruline eelisoleeritud torustik ja ca 42% 

vana, kanalis ja tugedel torustik. Kaugküttevõrkude renoveerimist ja uute eelisoleeritud 

torustike paigaldamist jätkatakse. Kiviõli arengukava 2010 – 2020 investeeringute kavas 2015-

2020 on ette nähtud aastaks 2019+ koos Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega kaug-

küttevõrkude ja katlasüsteemide rekonstrueerimiseks 3,2 miljonit eurot. 

 

Sellega eest on võimalik renoveerida kõik Kiviõli kaugküttevõrgu torustikud, hoida korras 

katlamaja  ja paigaldada uus maagaasil töötav katel.   

 

Kogu vajamineva soojuse tootmine oma katlamajas kasutades kütuseks maagaasi tähendab 

tarbijatele soojuse hinna tõusu. Kiviõli Soojuse oma katlamajas kasutatava maagaasil toodetava 

soojuse hind  on kõrgem, kui Kiviõli Keemiatööstuse katlamajast saadava soojuse hind. See 

variant võib olla ülemineku variant Keemiatööstuse seiskumisel, kuni rajatakse oma hakkpuidul 

töötav katlamaja. 

 

Oluline on jätkata kaugküttevõrkude renoveerimist. Eesmärgiks seada, et arengukavaga käsitle-

tava kümneaastase perioodi lõpuks on kõik kaugküttetorustikud renoveeritud ja asendatud 

eelisoleeritud torudega. 
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5.1.2. Alternatiiv 2. Soojusvarustuse kindlustamine Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 

soojuselektrijaamast  

 

Esitatud alternatiiv 2 hõlmaks alternatiivi 1 (katlamaja vajab renoveerimist ja kaugküttevõrk 

uuendamist) ja olukorda, kus kogu soojuse vajadus kaetakse Kiviõli Keemiatööstuse soojus-

elektrijaamast. Kui Kiviõli Keemiatööstus töötab täisvõimsusel, siis normaalaasta kliima-

tingimustele taandatud nõutava soojuse koguse ca 40 GWh tootmise on tehase soojuselektri-

jaam võimeline tagama. Kui lisanduvad ka uusarendused hinnangulise maksimaalse võimaliku 

soojuskogusega ca 35 GWh, siis tehase soojuselektrijaam on võimeline ka selle täiendava 

soojuskoguse kindlustama (2015.a. oli SEJ soojuse tootmine ca 110 GWh sh 38 GWh 

omatarve). 

 

Kiviõli Keemiatööstuse ja Kiviõli linna kaugküttevõrk on omavahel ühendatud 1,4 km pikkuse 

ja 400 mm läbimõõduga kaugkütte torustikuga. 900 m torustikust on maapealne ja ülejäänud 

osa maa-alune. Toru erikoormus (MWh/m) sõltub suuresti edastava soojuse kogusest, kuid 

näiteks maksimaalkoormusel on aasta keskmiseks erikoormuseks 1,9 MWh/m, siis kolmandiku 

soojuse koguse korral langeb näitarv väärtuseni 0,8 MWh/m. Soovituslikuks erikoormuseks on 

2 MWh/m. Otstarbekas on maksimaalselt koormata ühendustoru, kuid see sõltub jälle oma-

korda Kiviõli Keemiatööstuse tootmisvõimalustest, mis antud hetkel piiratud, seoses nafta 

maailmaturu madalseisuga (jaanuar 2015 27 dollarit barrel, mis küll aprillis 2016 on tõusnud ja 

jõudnud väärtuseni 40 dollarit barrel). 

 

Vajalik on jätkata kaugküttevõrkude renoveerimist ja reserv- ning tipukoormuse katlamajana 

hoida töökorras Kiviõli Soojuse katlamaja.  

 

5.1.3. Alternatiiv 3. Soojusvarustuse kindlustamine ainult olemasoleva Kiviõli Soojus AS 

katlamaja baasil 

 

Kiviõli Soojuse katlamajas katlad on paigaldusaastat arvestades vanad. Kui Kiviõli Keemia-

tööstuse tootmisvõimalustes toimuvad muutused ja tehas ei ole võimeline väljastama Kiviõli 

linna kaugküttevõrku soojust, tuleb arvestada alternatiiviga 3, mis näeb ette Kiviõli Soojuse 

katlamaja renoveerimise. See sisaldab kahe DKVR-10 katla veekontuuride vajalikku remonti 

ja põhikoormuse katlana ühe uue 7 MW võimsusega maagaasil töötava katla paigaldamist. Uue 

katla orienteeruv hind on ca 500 tuhat eurot, mis on ainult katla ja katla juurde kuuluvate 

seadmete hind, sest põhiseadmed on katlamajas eelnevalt olemas. 

 

5.1.4. Alternatiiv 4. Soojusvarustuse kindlustamine uue hakkpuidul töötava katlamaja 

baasil  

 

Alternatiiv 4 sisaldab juba uue kodumaisel kütusel hakkpuidul töötava katlamaja ehitamist, 

mille asukoht on juba detailplaneeringuga määratud ja kinnitatud. Maagaas on imporditav kütus 

ja hind varieerub suurtes piirides, st kui antud hetkel on maagaasi hind madal alla 300 €/tuh m3 

(koos aktsiisi ja võrgutasudega), siis eelnevatel perioodidel oli maagaasi hind oluliselt kõrgem 

400-500 €/tuh m3. Tänast olukord arvestades võib prognoosida gaasi hinna madalseisu veel      

1-2 aasta jooksul ja eelnevate perioodide näitajaid arvestades on võimalik, et hind hakkab jälle 

tõusma. Hakkpuidu hind on püsinud stabiilsena, seega pikemat tuleviku perspektiivi silmas 

pidades on igati mõistlik ehitada hakkpuidu katlamaja ja kindlustada kaugküttevõrgu 
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soojusvarustus hakkpuidu katlamajast. Olemasolev maagaasil töötav katlamaja jääb reserv ja 

tipukoormuse katlamajaks. 

 

Kaugküttevõrgu koormusgraafikute alusel on otstarbekas ehitada 6,6 MW võimsusega 

hakkpuidukatel, kus katla võimsuseks on 6 MW ja suitsugaaside kondensaator lisab täiendavalt 

veel 0,6 MW. Katlamaja kogumaksumus orienteeruvalt on ca 2,5 - 3 miljonit eurot. 

 

5.1.5. Kiviõli linna soojusvarustuse optimeerimine 

 

Kiviõli linna soojusvarustuse optimeerimine on esitatud joonisel 5.1. Skeemil in arvestatud 

kaugküttevõrgu laiendamisega ja uute arendusalade maksimaalsete soojuse tarbimistega.  

 
 

Joonis 5.1. Kiviõli linna soojusvõrgu optimeerimine 

 

5.1.6. Olemasoleva soojusvõrgu karakteristikud ja nende erinevus optimumist 

 

Joonisel 5.1 esitatud skeemilt näeme, et Kiviõli linna kaugküttevõrgu soojuse tarbimise 

koormuseks taandatuna normaalaasta kliimatingimustele on 32,5 GWh. Tegelik viimase nelja 

aasta keskmine on 30 GWh, mis on 2,5 GWh vähem kui normaalaastale taandatud soojuse 

tarve. Kuna viimase kolme aasta talved on olnud soojemad, samas 2012 aasta talv jälle külmem, 

siis kaugküttevõrgu vajalike koormuste arvutamisel lähtuda normaalaasta kliimatingimustele 

arvutatud koormustega. 
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5.1.7. Soojusvõrgu optimeerimine 

 

Jooniselt 5.1 näeme, et Kiviõli Soojuse katlamaja on ligilähedaselt võimeline katma kogu linna 

soojusvõrgu vajaduse 32,5 GWh (siia lisanduvad soojuskaod) ja uusarenduse ala IIIA, IIIB ja 

VI vajadusest 10 GWh kogutarbega 50 GWh. Selleks vajab Kiviõli Soojuse katlamaja kahe 

DKVR-10 tüüpi katla (6,6*2 MW) renoveerimist, uue maagaasil töötava katla (7 MW) 

paigaldamist ja uue hakkpuidul töötava katlamaja (6,6 MW) ehitamist, mis teeb arendatavaks 

koguvõimsuseks 26,8 MW arvestusliku soojuskoormusega 67 GWh (olemasoleva kaugkütte-

võrgu ja uusarenduse koguvajadus on 51,5 GWh).  

 

Kui Kiviõli Keemiatööstus tootmise ebastabiilsuse tõttu ei ole võimeline arenduseala I 

soojusega kindlustama, planeerida sellesse piirkonda lokaalküte. Selleks on mitmeid 

alternatiivkütte võimalusi, nagu hakkpuidu katlamaja koos kaugküttevõrgu rajamisega, 

gaasküte (iga hoone eraldi), maaküte, puidupelleti katlad jne. Uutes arenduspiirkondades koos 

ehitusliku arendustegevusega tegeleda ka uute soojusvarustuse võimalustega nagu soojus-

pumbad, maaküte, päikesepaneelid. 

 

5.1.8. Kiviõli linna soojusvarustuse tagamise variandid Kiviõli linna ja Kiviõli 

Keemiatööstuse soojuselektrijaamast 

 

Juhul kui Kiviõli Keemiatööstus töötab maksimaalvõimsusel (joonis 5.1), siis on tehas 

võimeline katma kogu Kiviõli linna ja kahe uusarenduse alade soojustarbe. Kuid tänast 

olukorda arvestades on võimalik, et tehase tootmises toimuvad muudatused/seisakud, mille 

tulemusena ei ole võimalik Kiviõli linna soojusvarustust vajaliku kogusega kindlustada. Kiviõli 

linna soojusvarustuse tagamiseks on vajalik Kiviõli Soojus katlamaja seadmete renoveerimine 

ja uuendamine ning uue hakkpuidu katlamaja ehitamine. Vahepealsed variandid, mis sõltuvad 

Kiviõli Keemiatööstuse töövõimalustest on võimalik operatiivselt tehase juhtkonnaga koos-

kõlastada ja fikseerida. 

 

5.2. Kohalikel kütustel (puiduhakke, turvas) töötava katlamaja rajamise 

võimalused 
 

Analüüsime olukorda, kui Kiviõli linna kaugküttevõrku rajada hakkpuidu katlamaja. Hakk-

puidu katlamaja võimsuse valikul arvestame nii praeguseid kui ka perspektiivseid soojus-

koormusi. Nagu eelpool käsitlesime võib Kiviõli kaugküttevõrgu võimsus uute tarbijate 

liitumisel suureneda: 

 

1. 226 kW võrra, kui liitub ainult Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet Soo tänaval. 

2. 8,6 MW+0,226 MW=8,826 MW võrra, kui täiendavalt Politsei- ja Piirivalveametile ning 

Päästeametile liitub kaugküttega veel uusarendusala IIIA, IIIB ja VI. 

 

Hakkpuidu katlamaja planeerides arvestame kaugküttevõrgu praegust ja kaugküttepiirkonda 

planeeritud uute hoonete soojusvajadust. Väljapoole kaugkütte piirkonda jäävate arengu-

aladega saab arvestada siis, kui on teada nende konkreetne soojuse tarve ja ühinemise aeg. 

 

Hakkpuidu katlamaja võimsust ei ole otstarbekas valida maksimaalse koormuse järgi, mis viib 

katlamaja investeeringu kõrgeks. Olemasolev maagaasil töötav katlamaja on üldiselt töökorras, 

kuid katlad on vanad ehitusaastaga 1973. Arvestades suitsugaaside madalat temperatuuri tekib 
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katlatorude väljavahetamise vajadus (ca 400 tuhat eurot). Otstarbekas on välja vahetada üks 

DKVR-10 uue kaasaegase maagaasil töötava katla vastu. Sellega me kindlustame tipu-

koormuste vajaduse. Eeltooduga arvestades planeerime uue hakkpuidul töötava katlamaja 

võimsuseks 6,6 MW koos suitsugaaside kondensaatoriga. Katlamaja võimusgraafik on esitatud 

joonisel 5.2. 

 

 
Joonis 5.2. Hakkpuidu katlamaja koormusgraafik 

 

Nagu koormusgraafikult (joonis 5.2) näeme, on 6,6 MW hakkpuidu katla korral vajalik 

kasutada maagaasi katelt talvel maksimaalselt 50 ööpäeva aastas, siis kui välisõhu temperatuur 

on madalam kui -50C. Samuti on vajalik maagaasi katla kasutamine, kui suvel katlamaja 

koormus langeb alla 1 MW ja hakkpuidu katla suvise remondi perioodil. Toodud koormus-

graafikuga on maagaasi osa kütuse bilansis 5%. Arvestades, et hakkpuidu katlamaja vajab 

perioodilist remonti, puhastamist ja hooldust ka kütteperioodil, võib maagaasi osaks kütuse 

bilansis kujuneda kuni 10%. 

 

5.2.1. Suitsugaaside kondensaatori kasutamine 

 

Suitsugaaside kondensaatori (edaspidi tekstis kasutame ka lühendit SGK) kasutamisega  on 

võimalik saada soojust, kasutamata täiendavat kütust. See eeldab suhteliselt madalat soojus-

võrgu tagastuva vee temperatuuri.  

 

Kiviõli linna kaugküttesüsteem töötab temperatuurigraafikus 110/700C. Vastavalt tempera-

tuurigraafikule on tagastuva võrguvee temperatuur 40÷700C. Tegelik tagastuva võrguvee 

temperatuur on ca 40÷500C (näiteks Kiviõli linna külastuspäeval oli võrguvee pealevoolu 

temperatuur 106,30C ja tagastuva vee temperatuur 47,70C välisõhu temperatuuri -50C juures). 

Arvestades keskmise kütuse niiskusega 45÷50% on võimalik suitsugaaside kondensaatoriga 

saada 10 - 30% soojust, kasutamata  täiendavat kütust (joonis 5.3). Arvestades tegelikku 

olukorda ja tagastuva võrguvee temperatuuri, saame suitsugaaside kondensaatoriga täiendavalt 

soojust 10÷12%. 
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Joonis 5.3. Suitsugaaside kondensaatori lisavõimsus 

 

 

5.2.2. Ülevaade kohalikel kütustel töötavatest katlamajadest Eestis. 

 

Eestis puitkütusel töötavaid katlamaju on ca 350. Paljud neist on kuni 2 MW võimsusega 

väikekatlamajad kas ühe hoone või väikese kaugküttepiirkonna soojusvarustuseks. Nende 

kõrval on ka mitukümmend hakkpuidu katlamaja, milliste võimsus on 5 - 10 MW. Kuna 

Kiviõlise planeeritava hakkpuidu katlamaja võimsuseks on sobib valida 6-7 MW võrdleme 

soojuse hindasid keskmise võimsusega hakkpuidul töötavates katlamajades. 

 

Tabel 5.1. Soojuse hinnad hakkpuidul töötavates katlamajades [€/MWh] 

 

Eraküte Keila kaugküttepiirkond 42,11 

Erakütte Valga kaugküttepiirkond 46,04 

Aseri Kommunaal 48,11 

SW Soojus Türi kaugküttepiirkond 51,82 

SW Energia Paldiski kaugküttepiirkond 52,75 

Tallinna Küte 52,90 

Adveni Põltsamaa kaugküttepiirkond 53,31 

Eraküte Rapla kaugküttepiirkond 53,64 

Elveso Jüri kaugküttepiirkond 53,95 

Saku kaugküttepiirkond 54,44 

SW Energia Kohila kaugküttepiirkond 59,46 

 

Tabelis 5.1 On toodud mõningate hakkpuidul töötavate suuremate katlamajade konkurentsi-

ameti poolt kinnitatud piirhinnad. Kõige madalamad hinnad on varem rajatud hakkpuidu 

katlamajadel. Katlamajade ehitamise ajal oli investeering katlamaja rajamiseks väiksem ja 

seetõttu on ka praegune lõpphind odavam. Nii on Erakütte Keila ja Valga kaugküttepiirkonna 

katlamajad töötanud juba üle 10 aasta ja praegune kaugkütte piirhind 42-46 €/MWh.  
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Tallinna Kütet ei saa vaadelda kui vaid hakkpuitu kütteks kasutajat. Tallinna Kütte Elektri-

jaamas kasutatakse kütuseks hakkpuitu, oluline osa soojust saadakse Iru Elektrijaamast, kus 

põhiline kütus on jäätmed; tipukoormus kaetakse maagaasil töötavatest katlamajadest.  

 

Erakütte Rapla kaugküttepiirkond ja SW Energia Kohila kaugküttepiirkonnas anti hakkpuidul 

töötavad katlamajad käiku 2015 aastal. Kuna investeeringute maksumus on kallinenud, on 

nende katlamajade soojuse piirhind kõrgem. Põhiline osa hakkpuidul töötavate katlamajadest 

väljastatava soojuse piirhinnad jäävad piiridesse 50-60 €/MWh. Sellise hinnaga peab arvestama 

ka hakkpuidul katlamaja rajamisel Kiviõlisse. 

 

5.2.3. Hinnang kohalikul kütusel töötava katlamaja vajaliku võimsuse ja rajamise 

investeeringu suurusele 

 

Nagu eelnevalt käsitlesime on otstarbekas Kiviõli kaugküttepiirkonda rajada 6 MW hakkpuitu 

kütuseks kasutav katlamaja ja varustada katel suitsugaaside kondensaatoriga. Katlamaja 

koguvõimsuseks koos siutsugaaside kondensaatoriga on 6,5 – 7 MW. 

 

Hakkpuidul töötava katlamaja rajamise investeering on oluliselt kõrgem, kui maagaasil töötava 

katlamaja investeering. Samuti on kõrgem ka hakkpuidul töötava katlamaja käidukulud. Kõik 

oleneb, kui palju saab seda siduda olemasoleva katlamajaga ja kui palju on vaja paigaldada uusi 

abiseadmeid. Seniste kogemuste põhjal võib hakkpuidul töötava katlamaja investeeringu 

maksumuseks hinnata 400 – 500 tuh €/MW. Sellega kujuneb 6 MW hakkpuidu katlamaja 

maksumuseks 2,5 – 3 milj €.  

 

Arvestades, et hakkpuidu katlamaja saab siduda olemasoleva gaasikatlamajaga kasutades 

sealseid süsteem kujuneb hakkpuidu katlamaja hind pakutud piirhinna alumise piiri lähedale. 

Lisades siis suitsugaaside kondensaatori võib lõpphinnaks kujuneda ca 3 Milj €. 

 

 

5.3. Tehniline ja majanduslik hinnang soojusvarustuse erinevatele 

variantidele  

5.3.1. Lokaalküte 

 

Kiviõli linnas on kompaktne ja hästi välja arendatud kaugküttevõrk. Kaugküttevõrgu soojuse 

tarbimistihedus on 2,7 MWh/m. See on väga hea näitaja. Seetõttu pole põhjust Kiviõlis lõhkuda 

hästi välja arendatud kaugküttevõrku ja senises kaugküttepiirkonnas minna üle lokaalküttele. 

Lokaalkütte puhul kujunevad investeeringud suuremaks ja iga katlamaja vajab eraldi hoolda-

mist. Samuti ei taga üks katel reservi, kui peaks selle katlaga midagi juhtuma. Suurema katla-

maja korral on lihtsam tagada reservvõimsuse olemasolu katlamajas. Lokaalküttele üleminekul 

Kiviõli kaugküttepiirkonnas tõuseb soojuse hind ja väheneb varustuskindlus. Tehniliselt ja 

majanduslikult otstarbekam on jätkata kaugküttega.  

5.3.2. Gaasikatlamaja 

Nagu eelnevalt käsitlesime, suudab Kiviõli Soojuse maagaasil töötav katlamaja tagada Kiviõli 

kaugküttepiirkonna varustamise kaugkütte soojusega. Katlamaja vajab küll mõningast 

renoveerimist ning soovitatavalt vähemalt ühe katla asendamist kaasaegse kõrge kasuteguriga 
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katlaga. Kuid see kolme katlaga katlamaja töötades maagaasil suudab kahe katlaga rahuldada 

linna kaugküttevõrgu vajadused soojuse järele ja kolmas katel on reservkatlaks. Samuti on 

töötamisel maagaasiga kõige lihtsam katlamaja automatiseerida ja ka käidukulud on kõige 

madalamad. 

 

Kui võrrelda toodetud soojuse hinda maagaasi kasutamisel kütusena, siis maagaas kütusena on 

oluliselt kallim kui kohalikud kütused. Siit tulenevalt on ka maagaasiga toodetud soojus hind 

kõrgem. Mõned aastad tagasi, kui maagaasi hind oli väga kõrge, oli maagaasil toodetava 

soojuse hind 1,5 - 2 korda kõrgem kui kohalikel kütustel toodetava soojuse hind.  Praeguse 

maagaasi suhteliselt madala hinna juures, ei ole maagaasiga toodetava soojuse hind oluliselt 

kallim, kuid nagu prognoositud, võib maagaasi hind jälle tõusta ja sellega suureneb maagaasil 

toodetava soojuse hind oluliselt. Maagaasi hinna sagedaste muutuste tõttu ei taga maagaasi 

kasutamine kütusena soojuse stabiilset hinda.  

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et maagaasil töötav katlamaja on hea manööverdamisvõimega ja 

otstarbekas kasutada tipukoormuste katmiseks. Baaskoormus on otstarbekas toota kasutades 

odavamat, stabiilse hinnaga kohalikku kütust.  

 

5.3.3.  Soojusvarustus Kiviõli Keemiatööstuse soojuselektrijaamast 

 

Viimastel aastatel on Kiviõli kaugküttevõrk põhilise osa soojusest saanud Kiviõli Keemia-

tööstuse Soojuselektrijaamast. Konkurentsiameti poolt on Kiviõli KKT kinnitatud soojuse 

müügi piirhind on 23,93, mis on Narva Elektrijaamade ja VKG kõrval üks madalamaid 

ettevõtetele kinnitatud soojuse kaugküttevõrku edastamise piirhindu. See tagab vastuvõetava 

hinnaga soojuse tarbijatele. Tarbija seisukohast on kõige soodsam maksimaalne kogus kaug-

küttevõrgule vajalikku soojust saada Kiviõli Keemiatööstuse soojuselektrijaamast ja vaid tipu-

koormuse soojus toota Kiviõli Soojuse maagaasil töötavas katlamajas, nagu see toimus 

2015 aastal.  

 

Madala põlevkiviõli hinna tõttu on Kiviõli Keemiatööstusel raskusi tootmise ja ühtlasi ka 

soojuselektrijaama töös hoidmisega. Kui keemiatööstus oluliselt piirab tootmist ja ka soojus-

elektrijaama tööd, peab olema Kiviõli Soojus olema valmis ise tootma kaugkütteks vajalikku 

soojust. 

 

5.3.4.  Kohalikul kütusel katlamaja  

 

Kohaliku kütusena on võimalus valida mitme kütuse vahel: olmejäätmed, põllumajandus-

jäätmed, turvas ja hakkpuit. Mitmesugused jäätmed (olmejäätmed, põhk jm) vajavad eraldi 

tehnoloogiat ja ennekõike suitsugaaside puhastusseadmeid. Jäätmete põletamine suhteliselt 

väikestes keskkütte katlamajades pole otstarbekas. 

 

Turba eelis on suhteline odavus. Tükkturba tonni maksumus on ca 35 €/t, mis keskmise 

kütteväärtuse 3,0 MWh/t juures teeb tükkturba energia maksumuseks 11,7 €/MWh. Samal ajal 

on turba tuhasisaldus oluliselt kõrgem kui hakkpuidul. Turba tuhasisaldus on 7 – 10%. Pealegi 

ei loeta Euroopa Liidu eeskirjade kohaselt turvast taastuvkütuselt. Turba kasutamisel tuleb 

tasuda atmosfääri paisatava CO2 eest saastetasu. Samuti vajavad enam puhastamist heitgaasid.  
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Hakkpuit on mõnevõrra kallim kui turvas. Praegune hakkpuidu hind on 10,5 €/m3. Keskmise 

kütteväärtusega 0,7-0,8 MWh/m3 teeb see energia maksumuseks 13 -15 €/MWh. Hakkpuidu 

tuhasisaldus on oluliselt madalam kui turbal: 1-2 %. Samuti on hakkpuidu kasutamisel suitsu-

gaaside tahkete osade sisaldus väiksem, heitgaasid vajavad vähem puhastamist ja sobivad 

paremini suitsugaaside kondensaatori kasutamisel. Ka kuulub hakkpuit taastuvkütuste alla ja 

hakkpuidu kasutamisel kütusena pole vajalik maksta saastetasu CO2 atmosfääri paiskamise 

eest. Võrreldes turbaga, sobib hakkpuit kasutamiseks linnas asuvas kaugkütte katlamajas.  

 

Võrreldes jäätmete, turba ja hakkpuidu tehnilisi ja majandusnäitajaid kasutamisel kütusena 

Kiviõli Soojuse katlamajas, soovitame kasutada hakkpuitu. Nagu eelpool käsitlesime, on 

otstarbekas, arvestades kaugküttevõrkude vajadusi, rajada Kiviõli Soojuse juurde hakkpuidul 

töötav katlamaja võimsusega 6+0,6 MW ja tipukoormuse soojusvajadused katta maagaasi 

katlaga.  

 

 

5.4. Kiviõli linna kaugküttevõrgu osade rekonstrueerimise vajadus ja 

tasuvuse analüüs 
 

Kiviõli linna kaugküttevõrkudest on 58% kaasaegsed, eelisoleeritud torustikega kaugkütte-

võrgud. Vanu maa-aluseid, kanalis ja keldrites olevaid kaugküttetorustikke on jäänud töösse 

3,9 km ehk 34% kaugküttetorustikest. Kõik need torustikud vajavad asendamist lähiaastatel.  

 

5.4.1.  Viru-Võidu-Soo kvartali torustike renoveerimine 

 

Vanu, 30-50 aasta vanuseid torustikke on mitmel pool üksikute tarbijate või tarbijagruppide 

ühendamiseks. Kõige suurem osa vanadest kaugküttetorustikest on Viru-Võidu-Soo kvartalis. 

Selles kvartalis on 1280 m ehk kolmandik vanadest torustikest. Torustike läbimõõt on 

50-150 mm. Need torustikud on rajatud põhiliselt 1975 aastal, on olnud töös 41 aastat ja vajavad 

asendamist. Arvestades keskmiseid torustike ehitusmaksumusi ja soojuskadu olemasolevalt ja 

eelisoleeritud torustikult, arvutame selle kvartali torustike renoveerimisega maksumuse, 

saavutatava arvestusliku soojuse säästu ja tasuvusaja. 

 

Tabel 5.2. Kaugküttevõrgu tasuvuse arvutus 

 

Torustik 

Renoveerimise 

maksumus 

Soojuskadu 

Läbimõõt Pikkus Vana torustik 

Eelisoleeritud 

torustik Sääst 

mm m €/m € W/m MWh W/m MWh MWh € 

150 662 420 278 040 120 397,2 40 132,4 264,8 6337 

125 167 340 56 780 100 83,5 36 30,1 53,4 1279 

100 70 300 21 000 85 29,8 32 11,2 18,6 444 

80 243 270 65 610 82 99,6 30 36,5 63,2 1512 

70 95 220 20 900 68 32,3 28 13,3 19,0 455 

50 45 200 9 000 62 14,0 25 5,6 8,3 199 

Kokku 1282   451 330   656,3   229,0 427,3 10225 

50% maksumusest 225 665       Tasuvusaeg (aastat) 22,1 
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Tabelist 5.2 näeme, et 1282 m Soo-Viru-Võidu kvartali kaugküttevõrgu torustiku renovee-

rimise eeldatav maksumus on 451 330 €. Kui leida sobivam torustike paigutus, võib torustike 

pikkus olla 10-20% lühem, millega väheneb nii torustike renoveerimise maksumus kui ka 

soojuskaod. Maksumuse arvutus põhineb konsultandi kogemustel. Tegelik tööde maksumus 

selgub hankekonkursil, oleneb töö tingimustest (asfaldi taastamine, töö hoonete keldrites, 

tähtajad) ja võib erineda eeldatavast maksumusest ±25%. Kui 50% kaugküttetorustike 

maksumusest kaetakse toetusega, on eeldatav omafinantseering 225 tuh €. 

 

Viru-Võidu-Soo kvartali kaugküttetorustike renoveerimisel vähenevad soojuskaod 427 MWh. 

Arvestades säästuna sisseostetava energia maksumuseks 23,93 €/MWh, kujuneb tasuvusajaks 

44 aastat ehk 50% renoveerimistoetuse korral  22 aastat. See on suhteliselt pikk tasuvusaeg, 

kuid arvestades torustike keskmiseks elueaks 30 aastat, on otstarbekas renoveerida vanad kaug-

küttetorustikud kasutades võimalust saada toetust 50% ulatuses tööde maksumusest. 

 

5.4.2. Magistraaltorustiku SEJ - Turu tänav renoveerimine 

 

Teine oluline renoveerimist vajav kaugküttevõrkude osa on magistraaltorustik Kiviõli Keemia-

tööstuse SEJ-st koni Turu tänavani. Tellija andmete kohaselt (lisa 6) on torustiku läbimõõt 

D=400 mm. Torustiku maapealsetel tugedel osa pikkus on 920 m ja maa-aluse osa pikkus 376 

m, kokku 1296 m. See torustik on rajatud 1986 aastal ja olnud töös 30 aastat. Arvestades 

keskmiseid torustike ehitusmaksumusi ja soojuskadu olemasolevalt ja eelisoleeritud torustikult, 

arvutame selle torustiku renoveerimise maksumuse, saavutatava arvestusliku soojuse säästu ja 

tasuvusaja. 

 

Käesoleval ajal on magistraaltorustiku läbimõõt 400 mm. Arvestades tegelikke vähenenud 

soojuskoormusi ja seda, et tipukoormused kaetakse Kiviõli Soojuse katlamajast on praeguste 

soojuskoormuste juures vajalik magistraaltorustiku läbimõõt 250 mm. Selle torustiku läbi-

mõõduga teemegi uue torustiku arvutuse.  

 

Selliselt on see torustik arvestatud praeguse kaugküttepiirkonna soojusvarustuseks. Uute 

arengualade rajamise tähtajad ja tulevik ei ole praegu selged. Enne lõplikku uue torustiku 

läbimõõdu valikut peab olema selge, millal arendatakse välja uued arengualad ja kas need 

ühendatakse olemasolevate soojusvõrkudega. Kui soovitakse laiendada kaugküttepiirkonda ja 

uued arengualasid soovitakse ka ühendada olemasolevasse kaugküttevõrku, tuleb sellega 

arvestada magistraaltorustiku läbimõõdu valikul.  

 

Tabel 5.3 Kaugküttevõrgu magistraaltorustiku arvutus 

 

Torustik 

Renoveerimise 

maksumus 

Soojuskadu 

Tasuvus-

aeg Läbimõõt Pikkus Vana torustik 

Eelisoleeritud 

torustik Sääst 

mm m €/m € W/m MWh W/m MWh MWh € aastat 

400/250 920 600 552 000 170 782,0 45 207,0 575,0 13 760   

400/250 376 600 225 600 170 319,6 45 84,6 235,0 5 624   

  1296   777 600   1101,6   291,6 810,0 19 383 40,1 

50% toetust 388 800             20,1 

 

Tabelist 5.3 näeme, et 1296 m kaugküttevõrgu magistraaltorustiku renoveerimise eeldatav 

arvestuslik maksumus on 777 600 €. Maksumuse arvutus põhineb konsultandi kogemustel. 
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Tegelik tööde maksumus selgub hankekonkursil, oleneb töö tingimustest (asfaldi taastamine, 

töö hoonete keldrites, tähtajad) ja võib erineda eeldatavast maksumusest ±25%. Kui 50% 

kaugküttetorustike maksumusest kaetakse toetusega, on eeldatav omafinantseering 338 800 €. 

 

Kaugkütte magistraaltorustiku renoveerimisel vähenevad arvestuslikud soojuskaod 810 MWh. 

Arvestades säästuna sisseostetava energia maksumuseks 23,93 €/MWh, kujuneb säästuks 

19 400 € ja tasuvusajaks 40 aastat ehk 50% toetuse korral 20 aastat. See on suhteliselt pikk 

tasuvusaeg, kuid arvestades torustike keskmiseks elueaks 30 aastat, on otstarbekas renoveerida 

vanad kaugküttetorustikud kasutades võimalust saada toetust 50% ulatuses tööde maksumusest. 

 

Lisaks Võidu-Viru-Soo kvartalile ja magistraaltorustikule on teistes kvartalites veel 2300 m 

vana, 30-50 aasta vanust kaugkütte torustikku. Ka need torustikud on otstarbekas asendada 

eelisoleeritud torustikega. Nende torustike renoveerimise eeldatav maksumus on 800 tuh €. Kui 

pool sellest summast kaetakse toetusega, jääb 400 tuh € Kiviõli Soojuse kanda. Kõigi Kiviõli 

soojuse kaugküttevõrkude renoveerimise eeldatav kogumaksumus on 2 Milj €, millest toetuse 

saamisel tuleb katta 50% ehk 1 Milj €. 

 

Kõigi kaugküttevõrkude renoveerimisel saavutatav soojuskadude vähenemine on 2000 MWh. 

Pärast kaugküttetorustike renoveerimist on Kiviõli kaugküttevõrkude soojuskadu  alla 15%, 

milline on soovitatud piirides. 50% toetuse saamisel on tööde tasuvusaeg 20 – 22 aastat.  

 

 

5.5. Kiviõli kaugküttevõrgu arengu prioriteedid ja soojusvarustuse 

võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus 
 

Kiviõli Soojuse esmaseks prioriteediks peab olema tarbijatele kvaliteetse ja vastuvõetava 

hinnaga teenuse osutamine. Selle üks kõige olulisem komponent on soojuse hind. Kiviõli 

kaugküttevõrgu prioriteetideks tuleb seada: 

 

 Kõigi kaugküttevõrkude renoveerimine ja asendamine eelisoleeritud torustikega; 

 Soojuse stabiilse hinna kindlustamine tarbijatele. 

 

Kõigi kaugküttevõrkude renoveerimisega suureneb soojusvarustuse töökindlus ja väheneb 

avariioht. Soojusvõrkude asendamist  käsitlesime põhjalikult eelmises punktis. Soojusvõrkude 

renoveerimise tasuvusaeg on 20 – 25 aastat. 

 

Nagu näitavad viimaste aastate kogemused, saame kõige madalama soojuse hinna, kui kaug-

kütteks vajalik baaskoormuse soojus osta Kiviõli Keemiatööstuse Soojuselektrijaamast ja ise 

gaasikatlamajas toota minimaalselt vaid tipukoormuse soojus. KKT SEJ-st kaugküttevõrku 

ostetava soojuse hind on 23,93 €/MWh. Selline sisseostetava energia hind tagab stabiilse ja 

suhteliselt soodsa soojuse tarbijahinna, milliseks on praegu Konkurentsiameti poolt kinnitatud 

50,57 €/MWh. 

 

Maagaasi kasutamisel kütusena on energia hind praeguse maagaasi hinna juures 30 €/MWh. 

Mõni aasta tagasi oli maagaasi energia hind 40 – 45 €/MWh, mis teeb maagaasi katlamajas 

toodetava soojuse hinnaks 70 -75 €/MWh. Selline hind ei ole tarbijale jõukohane ja eesmärgiks 

on võimalikult vähe toota soojust kasutades kütuseks maagaasi. 

 

Arvestades madalaid nafta hindu, on oht, et Kiviõli Keemiatööstus vähendab oluliselt tootmist 

või seiskub. Kiviõli Soojus peab olema valmis, et ise toota vajalik soojus võimalikult soodsalt. 
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Selleks on majanduslikult otstarbekas rajada hakkpuidul töötav katlamaja. Hakkpuidu 

praeguseks energia hinnaks on 13-15 €/MWh. See on oluliselt odavam kui maagaas. Hakkpuidu 

katlamaja rajamisel tuleb arvestada investeeringuga 2,5 – 3 Milj €, milline mõjutab soojuse 

hinda. Arvestades investeeringut ja teisi kulusid  kujuneb hakkpuidu katlamajas toodetava 

soojuse hinnaks 50 – 60 €/MWh, mis on samal tasemel praeguse soojuse tarbijahinnaga. 

 

 

5.6. Mõju keskkonnale 
 

Soojuse tootmise keskkonnamõjude hindamisel on kõige olulisem atmosfääri paisatud CO2 

kogus. Teiste heitmete osa on kordades väiksem ja keskkonnamõjudele esmase hinnangu 

andmisel ei pea nendega arvestama.  

 

Soojuse saamisel Kiviõli Keemiatööstuse SEJ katlamajast ei ole Kiviõli Soojusel vajalik tasuda 

keskkonnatasu. Tootmises õhku paisatud saasteainete eest tasub soojuse tootja KKT SEJ ja see 

on arvestatud nende poolt tarnitava soojuse hinna sisse.  

 

Tootes soojust oma katlamajas kasutades kütuseks maagaasi paisatakse õhku 201 kg CO2 iga 

MWh tootmisel. Kui kogu vajalik soojus toodetakse oma katlamajas kasutades kütuseks 

maagaasi paisatakse atmosfääri 38 147*201 = 7 667 tonni CO2. Vastavalt keskkonnatasude 

seadusele tuleb tasuda iga atmosfääri paisatud CO2 tonni eest 2 € ehk kokku 15 335 €. Piltlikult 

öeldes tuleb iga toodetud MWh pealt tasuda 0,2 € keskkonnatasu CO2 atmosfääri paiskamise 

eest. 

 

Rajades hakkpuidul töötava katlamaja ja tootes soojuse kasutades kütuseks hakkpuitu, 

kasutame me taastuvkütust. Taastuvkütuse kasutamisel ei ole vajalik tasuda keskkonnatasu. 

Teiste heitmete osatähtsus on väike ja ei mõjuta oluliselt soojuse hinda. 

 

Keskkonnamõjude seisukohalt on otstarbekas mitte kasutada kütuseks maagaasi ja põhiline osa  

soojusest toota kasutades kütuseks hakkpuitu või osta sisse Kiviõli Keemiatööstuse Soojus-

elektrijaama heitsoojust. 
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6. Soojuse hind ja tarbijate maksevõime 
 

6.1. Soojuse lõpphinna komponendid 
 

Analüüsime Kiviõli Soojusest saadud soojuse lõpphinda ja selle hinnakomponente erinevate 

kütuste kasutamisega.  

 

 Praegune olukord vastavalt Kiviõli Soojuse hinnataotlusele; 

 Kogu soojus toodetakse maagaasi kasutamisel kütusena; 

  Rajatakse maagaasil töötav katlamaja ning 90% soojust toodetakse hakkpuiduga ning 

10% kasutades kütuseks maagaasi. 

 

Praeguses olukorras, kus osa soojust toodetakse Kiviõli Soojuse katlamajas ning osa ostetakse 

sisse Kiviõli Keemiatööstuse SEJ-st on Konkurentsiameti poolt kinnitatud soojus piirhinnaks 

50,57 €/MWh. Kulud kütuse ja soojuse ostuks KKT SEJ-st on 76,3 % soojuse hinnast. Kiviõli 

Soojuse katlamaja töötab täisautomaatsena ja tegevuskulude osa soojuse hinnas on vaid 17%. 

 

Kui kogu soojus toodetakse Kiviõli Soojuse katlamajas kujuneb soojuse tarbijahinnaks 

59,54 €/MWh. Seda praegu suhteliselt madala maagaasi lõpphinna 341,53 €/tuh m3 juures. 

Kütuse osa soojuse hinnas on 81%. Kui maagaasi hind tõuseb, suureneb vastavalt ka soojuse 

lõpphind. Tegevuskulud jäävad samale tasemele, kui praeguses olukorras. Nende osa soojuse 

lõpphinnas on 15%.  

 

Analüüsime ka soojuse hinna kujunemist kui Kiviõli Soojus rajab hakkpidul töötava katlamaja 

ning 90% soojust toodab hakkpuidu katlamajas ning 10% soojusest tipukoormuste katmiseks 

toodab olemasolevas maagaasi katlamajas. Sellisel juhul kujuneb soojuse tarbija lõpphinnaks 

48,80 €/MWh. Kuna hakkpuit on oluliselt odavam kütus kui maagaas on kütuse osa soojuse 

hinnas väiksem ehk 52%. Hakkpuidu katlamajas on elektri ja käidukulude osa suurem ning 

muutuvkulude osa soojuse lõpphinnas on 21%. Kui hakkpuidu katlamaja rajamiseks saab 50% 

investeeringu maksumusest toetust, kujuneb soojuse lõpphinnaks 43,50 €/MWh. 

 

Tabel 6.1 Soojuse hind erinevate soojusvarustuste korral 

 

Kulu 

Praegune 

tootmine  

Soojuse 

hind 

maagaasiga 

Soojuse hind hakkpuit 90% 

maagaas 10% 

Omafinantseering 50% toetust 

€/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

1 2 3 4 

Energia maksumus 39,59 48,23 25,53 25,53 

Käidukulud 8,59 8,92 10,33 10,33 

Kapitali kulu 2,39 2,39 12,94 7,66 

Kokku 50,57 59,54 48,80 43,53 

 

Tabelis 6.1 on toodud soojuse tarbijahind erinevate soojusvarustuse variantide korral 
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Joonis 6.1 Soojuse tarbijahind erinevate soojusvarustuse variantide korral 

 

Tulpdiagramm joonisel 6.1 iseloomustab Kiviõli linna soojuse tarbijahinda erinevate soojus-

varustuse variantide korral. Kõige kallim on soojus kui kogu soojus toodetaks oma katlamajas 

kasutades kütuseks maagaasi (2). Praegune variant, kus pool soojusest toodetaks oma 

katlamajas ja teine pool ostetakse sisse KKT-st (1) hind on soodsam, kui tootes gaasiga.  

 

Kõige soodsam on soojuse lõpphind siis, kui rajame hakkpuidul töötava katlamaja, põhilise 

soojuse toodame kasutades kütuseks hakkpuitu ja vaid tipukoormuse katmiseks kasutame 

maagaasi. Sellega suureneb kapitalikulude osa soojuse hinnas, kuid kokkuvõttes saame kõige 

odavama soojuse. Kui kogu investeeringu maksumus (3 milj  €) kaetakse omavahenditest on 

soojuse lõpphind 48,80 €/MWh (3) ja 50% toetuse korral 43,53 €/MWh (4). 

 

 

6.2. Soojusvarustuse erinevate variantide kasutamise mõju lõpptarbija 

soojuse hinnale  
 

Soojuse tootmise erinevaid hindu käsitlesime eelmises alapunktis. Lokaalküttel kujuneb 

soojuse hind kõrgemaks, kuna siis on väga keeruline kasutada odavaid kütuseid. Kui lokaal-

kütte puhul kasutatakse kütuseks maagaasi on soojuse hind väga tundlik maagaasi hinna 

muutuste suhtes. Analüüsime kuidas muutub soojuse tarbijahind erinevate soojusvarustuse 

variantide kasutamisel. 

 

6.2.1. Soojuse lõpphind soojuse hankel KKT-st 

 

Eelnevalt käsitlesime soojuse lõpphinda soojuse hankel KKT-st Kiviõli Soojuse tegeliku 

kalkulatsiooni alusel kui pool soojusest  toodeti oma katlamajas ja teine pool vajalikust soojuse 

kogusest osteti KKT SEJ-st. Analüüsime kuidas mõjutab soojuse tarbijahinda see, kui suur osa 

soojusest toodetakse oma katlamajas ja kui palju ostetakse KKT-st. 
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Tabel 6.2. Soojuse lõpphind sõltuvalt soojuse omatoodangu osast 

 

Omatoodang 
KKT sisseost Soojuse lõpphind 

% % €/MWh 

20 80 44,06 

40 60 47,85 

60 40 51,63 

80 20 55,82 

100 0 59,54 

 

 

Tabelist 6.1 näeme, et soojuse tarbijahinda mõjutab oluliselt see, kui suur osa soojusest oste-

takse Kiviõli Keemiatööstusest ja milline osa toodetakse oma katlamajas kasutatakse kütuseks 

maagaasi. Maagaasil toodetud soojuse hind on oluliselt kallim ja mida suurem osa  soojusest 

toodetakse maagaasiga, seda kõrgem on väljastatava soojuse lõpphind. 

 

 
Joonis 6.2 Soojuse lõpphind sõltuvalt omatoodangu osast 

 

Tabelist 6.2 ja jooniselt 6.2 näeme, kui oluline on saada maksimaalselt soojust KKT-st ja kuidas 

mõjutab soojuse hinda omatoodangu osa kogu võrku antavas soojuses. Omatoodangu 

osatähtsuse suurenemisel tõuseb soojuse lõpphind 44 €/MWh kuni 60 €/MWh. 

 

6.2.1. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale 

 
Vaatame kuidas mõjutab soojuse hinda maagaasi hind. Maagaasi hinna mõju analüüsime hinna 

muutumisel piirides 250 – 450 €/tuh m3. Hakkpuidu hind on seejuures muutumatu 110 €/m3 

nagu on praegune hind. Et paremini iseloomustada kõigi tegurite mõju toome samas välja ka 

soojuse lõpphinna praeguses olukorras kus osa soojust toodetakse oma katlamajas ja osa 

ostetakse KKT-st.  
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Tabel 6.3. Maagaasi hinna mõju soojuse hinnale 

 

Maagaasi 

hind 

Praegune 

tootmine  

Soojuse 

hind 

maagaasiga 

Soojuse hind hakkpuit 90% 

maagaas 10% 

Omafinantseering 50% toetust 

€/tuh m³ €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

250 43,54 46,61 47,51 42,24 

300 47,38 53,67 48,22 42,94 

350 51,22 60,73 48,92 43,65 

400 55,06 67,79 49,63 44,36 

450 58,89 74,85 50,35 45,06 

 

Lisame samale graafikule ka soojuse hinna hakkpuidu katlamajast siis, kui 90% soojusest 

toodetakse hakkpuidu kasutamisel kütusena ja 10% maagaasi kasutamisel. Näeme, kui 

põhikütus on hakkpuit, mõjutab maagaasi, kui tipukoormuse katmiseks kasutatava kütuse hind, 

vähe soojuse lõpphinda.  

 

 
 

Joonis 6.3. Maagaasi hinna mõju soojuse lõpphinnale 

 

Kui kogu soojus toota maagaasi kasutamisega kütuseks on soojuse hind kõrge ja väga tundlik 

maagaasi hinna muutumise suhtes. Maagaasi hinna tõusmisel 450 €/tuh m3, nagu see oli 2014 

aastal, on soojuse lõpphind 75 €/MWh. Kui osa soojust osta KKT-st on maagaasi hinna mõju 

soojuse lõpphinnale väiksem, kuid oluline.  

 

6.2.3. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 

 

Hakkpuidu hinna mõju vaatame piirides 10 – 15 €/m3, nagu see on olnud reaalne viimastel 

aastatel ja võib muutuda lähiaastatel. Maagaasi hind on selle analüüsi juures püsiv nagu see on 

Kiviõli Soojuse hinnaarvutuses 341,53 €/tuh m3. 
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Joonis 6.4. Hakkpuidu hinna mõju soojuse lõpphinnale 

 

Hakkpuidu 

hind 

Praegune 

tootmine  

Soojuse 

hind 

maagaasiga 

Soojuse hind hakkpuit 90% 

maagaas 10% 

Omafinantseering 50% toetust 

€/ m³ €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

10 50,57 59,54 47,08 41,80 

11 50,57 59,54 48,80 43,53 

12 50,57 59,54 50,53 45,26 

13 50,57 59,54 52,26 46,98 

14 50,57 59,54 53,99 48,11 

15 50,57 59,54 55,72 50,44 

 

Et võrrelda erinevaid soojuse hinna kujunemisi, toome samale graafikule välja ka praeguse 

kinnitatud soojuse hinna ja soojuse hinna siis, kui kogu soojus toodetakse kasutades kütuseks 

maagaasi. Näeme, et hakkpuidul toodetav soojus on odavam, kui maagaasil toodetav soojus või 

see, kui me osa soojust ostame KKT-st. Eriti soodne on siis kui 50% investeeringu maksumusest 

saab investeeringu toetust. 

 

Joonis 6.4. Hakkpuidu hinna mõju soojuse hinnale 
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6.3. Soojusvarustuse variantide valik  
 

Nagu eelnevast analüüsist nägime on optimaalne variant rajada Kiviõli Soojuse katlamaja 

juurde hakkpuidu katlamaja. See tagab kõige madalama ja stabiilse soojuse hinna. Siis mõjutab 

soojuse hinda kõige vähem kütus turul aset leidvad hinna muutused. 

 

Teeme majandusarvutuse hindamaks hakkpuidu katlamaja rajamise majanduslikku efektiivsust 

ja tasuvust. Toome välja põhilised majandusnäitajad iseloomustamaks hakkpuidu katlamaja 

rajamise efektiivsust. Arvestame varianti, kui rajatakse hakkpuidul töötav katlamaja võimsu-

sega 6 MW koos siutsugaaside kondensaatoriga ja paigaldatakse täiendavalt üks uus maagaasil 

töötav 6 MW katel. Sellisel juhul on investeeringu kogumaksumus 3,5 Milj €. Arvutame 

järgmised põhilised majandusnäitajad: 

 

 NPV (New Present Value) ehk 20 aastaga saadav tulu (tuh €);  

 IRR (the Intern Rate of Relibility) ehk sisemine tulunorm (%); 

 Tasuvusaeg (aastat). 

Tabel 6.5 Hakkpuidu katlamaja rajamise majandusnäitajad 

Katlamaja võimsus MW 6,6+6  

Soojuse toodang MWh 38267 

Soojuse müük MWh 31276 

Investeeringu toetus % 0 50% 

Investeering tuh € 3500 1750 

NPV tuh € 5 721 7608 

IRR % 21% 40% 

Tasuvusaeg aastat 7,6 3,8 

 

Tabelist 6.5 näeme, et hakkpuidu katlamaja rajamise majandusnäitajad on head. Tasuvusaeg 

7,6 aastat on energeetikas hea näitaja. Eriti soodne on see siis, kui saab 50% investeeringu 

maksumusest toetust. Sel juhul on tasuvusaeg vaid 3,8 aastat. Samuti on hakkpuidu katlamajast 

toodetava soojuse hind oluliselt odavam võrreldes maagaasil toodetava soojusega.  

Arvestades eelneva analüüsiga, soovitame rajada Kiviõli kaugküttevõrgu soojusega varusta-

miseks hakkpuitu kütuseks kasutava ja suitsugaaside kondensaatoriga varustatud katlamaja 

võimsusega 6+0,6 MW. Samuti on otstarbekas paigaldada uus 6 MW maagaasil töötav katel. 

Eriti oluline on hakkpuidu katlamaja rajamine siis, kui Kiviõli Keemiatööstus peatab töö ning 

sealne soojuselektrijaam ei varusta linna soojusega. Kuni SEJ töötab ja hakkpuidu katlamaja ei 

ole rajatud, on optimaalne saada maksimaalselt soojust KKT SEJ-st ja minimaalselt toota oma 

katlamajas kasutades kütuseks maagaasi.  

 

6.4. Soojuse hind ja tarbijate maksevõime hinnang  
 

Kiviõli Soojuse Konkurentsiameti poolt kinnitatud kaugkütte piirhind on 50,57 €/MWh. See on 

odavam kui Eesti keskmine kaugküttepiirkondade soojuse piirhind. Kui võrrelda Ida-Virumaa 

naaberomavalitsusi, see hind on samal tasemel Sillamäe soojuse hinnaga (50,59 €/MWh) ning 
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odavam kui Kohtla-Järvel (55,45 €/MWh) jäädes alla vaid Narva Balti Soojuselektrijaamast 

Narva Soojusvõrkudele edastatava soojuse hinnale (34,27 €/MWh). 

 

Kui hinnata Kiviõli elanike maksevõimet, siis Kiviõli linn on Eesti 215 omavalitsuse seas 

kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi kohaselt 147 kohal. See iseloomustab ka Kiviõli 

elanike maksevõimet, mis on alla keskmise. Soojuse eest tasumisel tekkivad võlad ja raskustega 

suudetakse võlad likvideerida suve jooksul järgmise kütteperioodi alguseks. Mitmed korter-

elamud on tühjad ja kaugküttest välja lülitatud. 

 

 

6.5. Kütuse- ja energiahindade prognoos 
 

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

kütuste hinna kulgu mõjutab oluliselt toornafta hinna muutumine maailmaturul. Sellest oma-

korda sõltub teiste kütuste ja ka soojuse hind. Vaatame toornafta12 ja olulisemate Kiviõli linna 

katlamajades kasutatavate või tulevikus kasutatavate kütuste hindade kujunemist 2003 aastast 

kuni käesoleva aastani, samuti Eesti statistilist keskmist soojuse hinda13. 

 

Tabel 6.6. Kütuste hinnad14 

 

 
 

Tabelist 6.6 näeme, et toornafta hind aastatel 2003 - 2012 tõusis neljakordseks. 2013 -2015 

aastatel on toornafta hind langenud  kaks korda. Toornafta hinna muutumine on mõjutanud ka 

kõigi teiste kütuste ja soojuse hinda. 

 

Katlamaja soojuse hinnast on 40% -80% kütuse maksumus. Sellega sõltub väljastatava soojuse 

hind otseselt kütuse hinnast. Konkurentsiameti poolt on igale kaugküttepiirkonnale kinnitatud 

piirhind, millisest kõrgema hinnaga ei tohi soojusettevõtja 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 kehtes-

tamist.  

 

Arvestades maailmaturu toornafta hinna arenguid on kõigi kütuste hinnad praegu madalseisus 

võrreldes paari aasta taguse ajaga (joonis 6.5). Vastavalt sellele on korrigeeritud ka soojuse 

hindasid.  

                                                 
12 Toornafta Europe Brent Spot Price FOB; http://www.eia.gov/petroleum 
13 Kütuste hinnad Eesti Statistikaameti andmetel; http://www.stat.ee/ 
14 2015 aasta hind on prognoos 9 kuu tegelike hindade põhjal, aasta ametlikke kokkuvõtteid pole seni avaldatud. 

Kütus Ühik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Hakkpuit €/m³ 4,15 4,35 4,47 6,20 7,29 9,97 12,40 12,53 12,97 15,84 12,42 11,58 11,00

Maagaas €/tuh m³ 87,88 86,41 89,22 109,93 145,40 240,69 248,94 283,38 312,78 369,70 370,40 373,15 325,00

Põlevkiviõli €/t 127,12 122,01 176,46 269,71 239,16 302,94 251,24 296,61 407,33 484,64 458,79 439,44 320,00

Soojus €/MWh 21,92 23,90 23,58 27,10 32,15 44,16 44,10 44,29 44,45 52,69 55,61 60,12 55,00

Toornafta USD/bb 28,85 38,26 54,27 65,16 72,44 96,94 61,74 79,61 111,26 111,63 108,56 99,02 55,00
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Joonis 6.5..  Kütuste  ja soojuse hinnad 2003 – 2015 

 

Tabelis 6.6 toodud kütuste hinnad on Eesti keskmised kütuse hinnad statistikaameti andmetel. 

Piirkonniti on kütuse ja soojuse hinnad erinevad. 

 

6.5.1. Poliitilised ja makroökonoomilised suunad 

 

Kogu maailma kütuste ja energia hinnad sõltuvad kas otse või kaudselt toornafta hinnast ja selle 

muutumisest. 2014 aastal oli toornafta hind üle 100 USD/barrel. Möödunud aastal toornafta 

hind langes ja saavutas miinimumi jaanuaris 2016, kui nafta hind langes mõnel päeval alla 

30 USD/ barrel. Nüüd on toornafta hind hakanud tõusma ja mõnel aprillikuu päeval on ületanud 

juba 40 USD/barrel. Kõik see on mõjutanud teiste kütuste hindasid, millised on ka juba hakanud 

tõusma. 

 

Eesti Energiamajanduse arengukavas on analüütikud prognoosinud, et kütuste hinnad kogu 

maailmas hakkavad tõusma ja mõne aasta pärast tõusevad endisele tasemele ja ületavad selle. 

Selliste arengutega peab arvestama energiavarustuse planeerimisel.  

 

Samuti peab arvestama kütuste tarne stabiilsust. Kõige stabiilsemad on kohalikud kütused nagu 

puit, hakkpuit, turvas, põlevkivi. Nende kütuste puhul on garanteerituid stabiilne kütuse tarne 

hoolimata rahvusvahelisest olukorrast ja poliitilistest otsustest. 

 

Maagaasi ja vedelkütuste puhul peab arvestama, et nende kütuste tarnekindlust ja hinda võib 

mõjutada rahvusvaheline olukord ja poliitilised otsused. Nende kütuste puhul peab meil alati 

olema võimalus kasutada ka kohalikke kütuseid. Arvestades seda, on oluline rajada Kiviõli 

kaugkütte soojusvarustuseks hakkpuidu katlamaja.  
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6.5.2. Maksu- ja keskkonnakaitse poliitika 

 

Kaugküttesüsteemi töö planeerimisel tuleb arvestada ka seda, kuidas mõjutavad seda maksu ja 

keskkonnakaitse poliitika otsused. Olenevalt kasutatavast kütusest, võib maksude mõju soojuse 

hinnale olla oluline. 

 

Vastavalt kütuse aktsiisi seadusele tõusis maagaasi aktsiis käesoleval aastal 15%. Sellega 

kallines maagaasi tarbijahind ca 5 €/tuh m³. Samuti tõusid vedelkütuste aktsiisid. Aastateks 

2017 – 2019 on planeeritud kütuste aktsiisi tõusu 10% aastas. Sellega tõuseb iga aasta maagaasi 

ja vedelkütuste lõpphind ainuüksi aktsiisi tõusu tõttu 2 – 3% aastas. 

 

Eesti jaoks kõige olulisem kohalik kütus on põlevkivi. Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 

2016 – 2030  kinnitati Riigikogu otsusega 16.märtsil 2016. Arengukava on strateegiline 

dokument ja määrab põlevkivi kasutamise arengu strateegilised eesmärgid. Arengukava põhi-

eesmärk on tagada põlevkivi võimalikult keskkonnasäästlik ja majanduslikult efektiivne 

kasutamine. Seda peavad tagama keskkonnamaksud. Nähakse ette põlevkivi keskkonna-

maksude suurendamist, et tagada sellega keskkonnale tekitatud kahjude hüvitamine.  

 

Samal ajal on seoses nafta hinna langusega maailmas sattunud keerulisesse olukorda Eesti 

põlevkivi töötlev tööstus. Eesti põlevkiviõli tööstuse konkurentsivõime säilitamiseks plaani-

takse keskkonnatasude ajutist alandamist või sidumist nafta maailmaturu hindadega. Sellega 

võivad põlevkivi keskkonnatasud muutuda nii vähenemise kui suurenemise suunas. 

 

Põlevkivi maksustamine mõjutab otseselt põlevkiviõli hinda. Kiviõli tingimustes on oluline, et 

põlevkivi maksustamine mõjutab otseselt Kiviõli Keemiatööstuse tööd ja võib viia KKT 

seisatamiseni. See aga mõjutab otseselt Kiviõli kaugküttevõrku soojuse tarnimist. Kui KKT 

oluliselt vähendab oma tootmist ja ka soojuse tarnet Kiviõli kaugküttevõrku, peab Kiviõli 

Soojus olema valmis ise tootma soojust kogu linna soojusvarustuseks. Et tagada toodetava 

soojuse vastuvõetav stabiilne hind, on otstarbeks rajada Kiviõlisse hakkpuidu katlamaja linna 

kaugkütte soojusvarustuseks.  

 

 

6.5.3. EL energiapoliitika 

 

Euroopa Liidu energiapoliitikal on kolm olulist eesmärki: 

 Suurendada energia kasutamise efektiivsust; 

 Suurendada taastuvenergia osa kütuse kasutamisel; 

 Vähendada CO2 heidet atmosfääri. 

Seatud eesmärkide saavutamiseks on Euroopa liit välja andnud mitmeid direktiive ja juhend-

materjale, millised reguleeruvad ja määravad suunad energiatõhususe suurendamiseks. Üks 

oluline direktiiv on Euroopa Liidu direktiiv Energiatõhususest15 

 

Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv määrab põhilised nõudes hoonete energiatõhususele ja 

energia säästmisele. Järgides Euroopa liidu direktiivi suuniseid on välja töötatud Eesti 

                                                 
15 Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL 25.10.2012 Energiatõhususest. 
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seadusandlikud aktid hoonete energiatõhususele. Üks olulisemaid Euroopa Liidu energia-

tõhususe direktiivi järgides välja antud määrusi on Hoone energiatõhususe miinimum-

nõuded16  

 

Käesoleval aastal uuendatud Majandus- ja taristuministri määrus sätestab uued energiatõhususe 

nõuded ehitatavatele ja renoveeritavatele hoonetele. Nii ei tohi ehitatava büroohoone energia-

tõhususarv ületada 160 kWh/(m2·a) ja korterelamul 150 kWh/(m2·a). Oluliselt renoveeritavale 

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

180 kWh/(m2·a). 

 

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

asutuse kasutuses või omandus oleva hoone energiatõhususarv ei tohi ületada liginullenergia-

hoonele kehtestatud piirväärtusi, kui hoone ehitusluba väljastatakse või ehitusteatis esitatakse 

ja hoone püstitatakse pärast 2018 aasta 31 detsembrit. Elamutele hakkab see nõue kehtima 2021 

aastast. 

 

Kaugküttes tarbitava soojuse efektiivsuse suurendamiseks tuleb ka Kiviõlis jätkata hoonete 

renoveerimist ja soojustamist. Praeguse seisuga on Kiviõli hoonete soojuse eritarbimine 

oluliselt kõrgem Eesti keskmisest. Eesmärgiks seada, et kõik hooned vastavad vähemalt D 

energiaklassi nõuetele.  

 

Taastuvate energiaallikate laialdasemat kasutamist määrab Euroopa Liidu direktiiv Taastuvate 

energiaallikate edendamisest17 

 

Euroopa liidu taastuvenergia direktiiv seab ülesanded taastuvenergia kasutuselevõtu kohta liidu 

liikmesriikides. Arengud Eesti soojusmajanduses taastuvenergia kasutuselevõtul on soodsad ja 

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

kasutusele taastuvkütuse. Ka Kiviõli linna kaugküttevõrgus on eesmärk üle minna taastuv-

kütuse (hakkpuidu) kasutamisele katlamaja kütusena.  

 

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

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

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

Eesti seadused ja määrused Euroopa Liidu nõudmiste rakendamiseks Eestis. 

 

CO2 heitmete vähendamisele pööras suurt tähelepanu 30 nov – 11 dets 2015 a toimunud Pariisi 

kliimakonverents. Seal seati eesmärgiks, et üleilmse aastase keskmise õhutemperatuuri tõusu 

tuleb hoida alla 2 °C võrreldes tööstusajastu eelse tasemega, et vältida kliimamuutuste jõudmist 

ohtliku tasemeni. Et seda saavutada tuleb atmosfääri paisatava CO2 hulka 2050 aastaks 

vähendada 1990 aastaga võrreldes 40-70%. 

 

Ka taastuvkütuse kasutamise suurendamiseks ja CO2 heitmete vähendamise seisukohast on 

otstarbekas rajada Kiviõlisse hakkpuidul töötav katlamaja kaugküttevõrgu soojusvarustuseks.  

 

 

  

                                                 
16  Hoone energiatõhususe miinimumnõuded. MTR määrus, vastu võetud 03.06.2015, avaldatud RT I 

05.06.2015, 
17 Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ 23.05.2009 Taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia kasutamise edendamise kohta. 
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7. Soovitused energiapoliitika elluviimiseks kohaliku 

omavalitsuse tasandil 
 

7.1. Linna energiamajanduse juhtimine 
 

Kiviõli linna soojusmajandust korraldab AS Kiviõli Soojus. See on iseseisev aktsiaselts, mille 

kõik aktsiad kuuluvad Kiviõli linnale. Kiviõli Soojuse juhatuse liige on Vladimir Tšikul. Kiviõli 

Soojuse tööd suunab kolmeliikmeline nõukogu koosseisus Ilja Plaksin, Vladimir Tšurkin ja 

Igor Borissenko.  

 

Kiviõli Soojus on linnale kuuluv äriühing, millise põhitegevuseks on soojusenergia tootmine ja 

müük. Soojusenergia tootmiseks käitab Kiviõli Soojus maagaasil töötavat katlamaja. Osa kaug-

kütteks vajalikust soojusest ostab Kiviõli Soojus sisse Kiviõli Keemiatööstuse Soojuselektri-

jaamast. Kiviõli Soojus käitab ja arendab edasi Kiviõli linna kaugküttevõrke ja korraldab 

soojuse müüki tarbijatele.  

 

Kiviõli Soojuse tööd kontrollib ja suunab Kiviõli linnavalitsus. Strateegilised otsused linna 

soojusmajanduse arendamiseks (kaugküttepiirkonna määramine, soojusmajanduse arengukava 

kinnitamine) teeb Kiviõli linna volikogu.  

 

Praegune organisatsiooniline ja juhtimisskeem tagab Kiviõli linna stabiilse kaugküttega 

varustamise.  

 

 

7.2. Energiapoliitilised soovitused 
 

Praegune Kiviõli linna kaugküttesüsteemi soojusvarustus põhineb Kiviõli Soojuse katlamajas 

toodetaval soojusel ja Kiviõli Keemiatööstuse Soojuselektrijaamast ostetaval soojusel. Kui 

Kiviõli Keemiatööstus töötab edukalt tagab Keemiatööstuse Soojuselektrijaamast ostetav 

heitsoojuse madal hind linna kaugkütte soojuse stabiilse hinna. Kui Kiviõli Keemiatööstus 

vähendab tootmismahtu või seisatatakse, ei suuda KKT Soojuselektrijaam täielikult rahuldada 

Kiviõli linna vajadust kaugkütte soojuse järele. Oluline osa või kogu kaugküttes vajalik soojus 

tuleb sel juhul toota Kiviõli Soojuse oma katlamajas. Sellisel juhul tõuseb kaugküttevõrgust 

müüdava soojuse hind.  

 

Tagamaks tarbijatele stabiilset ja vastuvõetavat soojuse hinda, on majanduslikult põhjendatud 

rajada Kiviõli Soojuse katlamaja juurde hakkpuitu kütuseks kasutav katlamaja. See kindlustab 

tarbijatele stabiilse ja soodsa soojuse hinna. 

 

Teine oluline samm kaugkütte soojusvarustuse töökindluse suurendamiseks on kaugkütte 

torustike renoveerimine. Praeguse seisuga on 58% Kiviõli kaugkütte torustikest renoveeritud ja 

paigaldatud eelisoleeritud torustikud. Eesmärgiks tuleb seada arengukavas käsitletava kümne-

aastase perioodi jooksul asendada kõik kaugkütte torustikud eelisoleeritud torustikega.   
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7.3. Säästumeetmete rakendamise soovitused 
 

Kiviõli linna arenguid on analüüsitud linna arengukavas 2011 – 2020. Arengukava seab 

eesmärgiks arendada linna kaugkütet ja toetada korteriühistuid elamute energiasäästlikuks 

renoveerimisel.  

 

See on hea, et linn on seadnud eesmärgiks tegeleda ja toetab kaugküttepiirkondade edasiarenda-

mist, hoonete energiasäästlikumaks muutmist ja soojuse tarbe vähendamist. Samme selles 

suunas on igatahes näha. Kiviõli linnas on mitmed hooned soojustatud, kuid väga palju on veel 

teha.  

 

Energia säästu seisukohast on väga oluline linnale kuuluvate hoonete soojustamine ja reno-

veerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida säästlikku energiakasutust. Vastavalt 

Hoonete energiatõhususe miinimumnõetele18 ei tohi 2020 aastast ehitatavate administratiiv- ja 

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

energiatõhususe arv olla kõrgem kui 210 kWh/(m2·a).  

 

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

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

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

energiatõhususe klassile D ja renoveeritavad elamud energiatõhususe klassile E. Neid nõudmisi 

tuleb arvestada olemasolevate hoonete renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel.  

 

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

olevate hoonete energiatõhususarv vastama liginullenergiahoonetele seatud piirväärtustele. 

Uutele elamutele hakkab see nõue kehtima alates 2021 aastast. 

 

Energiatõhususe miinimumnõuetega on määratud ka nõuded hoonete välispiiretele. Elamute 

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

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

kahe või kolmekordse klaaspaketiga aknaid, seades kõrged tehnilised nõuded hoonete reno-

veerimisele ja uute hoonete ehitamisele. Kõrged tehnilised nõuded tagavad energia säästliku 

kasutamise.  

 

Vajalik on, et linn toetab ja teavitab korteriühistuid võimalustest Kredexi toetusel tehtavate 

hoonete soojustamisest, toetuse taotlemise ja ettevalmistamise korrast ning võimalustest. 

Käesoleval ajal on veel enamus korterelamud soojustamata. Kui tarbijad soojustavad oma 

hooned ja rakendavad abinõud soojuse säästmiseks tagab see kaugküttepiirkonna olemas-

olevate hoonete energia tarbimise üldise vähenemise prognoositud piirides 2 - 3% aastas. 

 

 

  

                                                 
18 Majandus- ja taristuministri määrus 03.06.2015 nr 55 Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. 
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8. Kokkuvõte ja järeldused 
 

8.1. Praegune olukord 

1. Kiviõli linna kaugküttepiirkonnas on kaugküttevõrk kogupikkusega 11,5 km, sellest 

6,6 km (58%) on eelisoleeritud torustik. Kaugküttevõrgu tarbimistihedus (soojus-

tarbimise suhe kaugküttevõrgu pikkusesse) 2,6 MWh/m. 

 

2. Kaugküttevõrku toodab soojust Kiviõli Soojuse maagaasil töötav katlamaja. Teise osa 

soojusest saab Kiviõli kaugküttevõrk Kiviõli Keemiatööstuse Soojuselektrijaamast. 

Viimastel aastatel on oma toodangu osa vähenenud. 2012 aastal tootis Kiviõli Soojuse 

katlamaja 70% kaugkütte soojusest kuid 2015 aastal vaid 10% ja ülejäänu ostis sisse 

KKT SEJ-st.  

 

3. Kiviõli Soojuse katlamaja Aasa tn 19 kütuseks on maagaas. Katlamajas on kolm vee-

kateldeks ümberehitatud aurukatelt DKVR-10-13. Katlamaja koguvõimsus on 

19,8 MW.   

 

4. Kiviõli Keemiatööstus toodab soojust amortiseerunud soojuselektrijaamas. Kaugkütte-

võrgu vee soojendamiseks kasutatakse SEJ-s turbiinide heitauru. 

 

5. Kiviõli Keemiatööstuse poolt kaugküttevõrku väljastatava soojuse hinnaks on 

Konkurentsiamet kinnitanud 23,93 €/MWh. 

 

6. Tarbijatele müüdava soojuse piirhinnaks on Konkurentsiameti kinnitanud 50,57 

€/MWh, 2015 aasta jaanuari soojuse müügihind oli 45,45  €/MWh.  

 

7. Normaalaastale taandatud kolme viimase aasta keskmine soojuse tarbimine oli 32 468 

MWh ja kaugküttevõrku tarnitud soojuse kogus 40 415 MWh. Viimastel aastatel on 

soojuse tarbimine vähenenud 2-3 % aastas. 

 

8.2. Edasised arengud 
 

1. Kiviõli linnal on detailplaneering kaugküttepiirkonda ehitada uus politsei- ja piirvalve-

ameti hoone. Sellega on arvestatud kaugküttevõrgu töö planeerimisel. 

 

2. Väljaspool kaugkütte piirkonda on Kiviõli linnal detailplaneering ja arenduskava 

mitmete arengualale (I, II, IIIA, IIIB ja IV). Kuna need asuvad väljapool kinnitatud 

kaugküttepiirkonda, ei ole neid käsitletud koos kaugküttepiirkonnaga. Nende arenduste 

puhul tuleb nende soojusvarustust käsitleda eraldi ja leida optimaalne variant, milliseks 

on ühendamine kaugküttevõrguga, soojusvarustus KKT  SEJ-st, lokaalküte või kaas-

aegsed uued lahendused (maaküte, päikesepaneelid).  

 

3. Rajada kaugküttevõrkude soojusega varustamiseks hakkpuidul töötav katlamaja 

varustades selle suitsugaaside kondensaatoriga. Katlamaja optimaalne koguvõimsus on 

6,6 MW.  

 

4. Paigaldada olemasolevasse Kiviõli Soojuse katlamajasse uus 6 MW maagaasil töötav 

katel 
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5. Renoveerida kaugküttevõrkude magistraaltorustik KKT SEJ-st ja jätkata kvartalite 

jaotustorustike renoveerimist ja torustike asendamist eelisoleeritud torustikega. 

Eesmärgiks seada, et 10 aasta jooksul oleks kõik torustikud eelisoleeritud torud ja 

suhteline soojuskadu alla 15%. 

 

6. Hakkpuidul töötava katlamaja rajamisel, olemasoleva katlamaja, kaugküttevõrkude ja 

hoonete renoveerimisel kaasata maksimaalselt KIK, Kredexi ja teisi võimalikke toetusi. 

 

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

energiatõhususe miinimumnõuetele. Sellega vähenevad kulud hoonete küttele ja kokku 

käidukulud. 

 

8. Kiviõli linnal toetada administratiivselt ja nõustamisega korteriühistuid energiamärgiste 

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

oleks energiamärgis ja tehtud energiaaudit. Seada eesmärgiks soojustada seni veel 

soojustamata hooned selliselt, et nad vastaksid hoonete energiatõhususe miinimum-

nõuetele. 
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9. Soovituslik pikaajaline arengukava 
 

1. Jätkata Kiviõli kaugküttevõrkude edasiarendamist ja torustike asendamist eelisoleeritud 

torustikega renoveerides magistraaltoruesiku KKT SEJ-st ja kvartalite sisesed seni veel 

renoveerimata jaotustorustikud.  

 

2. Rajada hakkpuidul töötav katlamaja kaugküttevõrgu põhikoormuseks vajaliku soojuse 

tootmiseks. 

 

3. Renoveerida olemasolev Kiviõli Soojuse maagaasil töötav katlamaja ja paigaldada sinna 

üks uus maagaasil töötav katel.  

 

4. Kaugküttevõrkudel olla valmis ühendama kõik kaugküttepiirkonda või selle lähedusse 

planeeritavad uued soojustarbijad. 

 

5. Hakkpuidu katlamaja rajamisel, kaugküttevõrkude ja hoonete renoveerimisel kaasata 

maksimaalselt KIK-i, Kredexi ja teisi võimalikke toetusi. 

 

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

energiatõhususe miinimumnõuetele. Sellega vähenevad kulud hoonete küttele ja kokku 

käidukulud. 

 

7. Kiviõli linnal toetada administratiivselt ja nõustamisega korteriühistuid energiamärgiste ja 

auditite tegemisel ja hoonete soojustamisel. Eesmärgiks seada, et enamikul hoonetel oleks 

energiamärgis ja tehtud energiaaudit. Seada eesmärgiks soojustada seni veel soojustamata 

hooned selliselt, et nad vastaksid vähemalt energiatarbimise miinimumnõetele. 
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