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Sissejuhatus 
Käesolev uurimis-arendustöö „Aravete aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse 
arengukava“ aruanne on valminud OÜs Pilvero Ambla vallavalitsuse tellimusel 2014-2015. 
aastal. 

Töö eesmärgiks on koostada Aravete aleviku kaugküttepiirkonna arengukava järgnevateks 
aastateks ja vaadelda kompleksselt ja hinnata antud kaugküttepiirkonna energia- ja 
kütusevarustuse süsteemide jätkusuutlikkust. Koostatud arengukava peab aitama Ambla 
Vallavolikogu ja -valitsust ratsionaalsete soojusmajanduslike otsuste vastuvõtmisel. 

Käesolevas töös antakse ülevaade Ambla vallast, selle arengudokumentide energiamajandust 
puudutavast osast, kirjeldatakse Aravete aleviku soojusvarustussüsteemide osi, analüüsitakse 
kohalikke taastuvate energiaressursside kasutusvõimalusi, koostatakse soojuskoormuse 
kestusgraafikud ja hinnatakse Aravete kaugküttesüsteemi jätkusuutlikkust ning esitatakse 
olulisemate energiakandjate hinnaprognoosid. Esitatakse võimalikud arenguvariandid koos 
lihtsustatud tasuvusanalüüsiga. 

Antud arengukava koostamine toimus Ambla valla spetsialistide koostöös OÜ Pilvero 
töögrupiga, kuhu kuulusid: Ülo Kask, Livia Kask ja Triin Aavik. Töö täitjad tänavad Ambla 
valla spetsialiste osutatud abi eest lähteandmete saamisel. 
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1. Mõisted ja lühendid 
Kaugküttevõrgu pikkusühiku kohta väljastatud soojushulk, ehk võrgu erikoormus [MWh/m] – 
iseloomustab soojustarbimise tihedust. 

Normaalaasta kütte kraadpäev- pikema perioodiga määratud keskmiste klimaatiline parameeter 
hoonete keskmise kütteenergia tarbimise arvutamiseks vastavalt geograafilisele punktile. 

Energiasäästu meede - iga ehituslik tegevus, iga seadme paigaldamine/seadistamine või 
automatiseerimine või iga tarbimisharjumuste muudatus, mille tagajärjel tekib arvuliselt 
väljendatav energiakasutuse vähenemine ehk energiasääst ja/või küttekulude kokkuhoid ilma 
elukvaliteeti halvendamata. 

vt- vaata 

nt- näiteks 

jne- ja nii edasi 

n-ö- nii-öelda 

KOV- kohalik omavalitsus 

v.a- välja arvatud 

a- aasta 

km2- ruutkilomeeter 

toe- ton of oil equivalent (õli tingkütusetonn) 

MW- megavatt (võimsuse ühik) 

MWh- megavatt-tund (energiaühik) 

kW- kilovatt 

kWh- kilovatt-tund 

m- meeter 

MKM- Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

EMK- Sihtasutus Erametsakeskus 

KV- kaugküttevõrk 

KKS- kaugküttesüsteem 

OÜ- osaühing 

AS- aktsiaselts 

tm- tihumeeter 

DN- nimimõõde, ühikuta suurus (võrdne ümardatud läbimõõduga millimeetrites) 

KM- käibemaks 

KÜ- korteriühistu 

LNG - liquefied natural gas (veeldatud maagaas) 

LPG - liquefied petrooleum gas (vedelgaas)   
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2. Piirkonna iseloomustus 
Ambla vald paikneb Järva maakonna põhjaosas (vt joonis 1). Ambla valla territooriumil, 
pindalaga 166 km2 (valla edela osas asuva Aravete aleviku pindala on 2 km2), paiknevad kolm 
suuremat asulat (Aravete, Ambla ja Käravete alevikud) ning 10 küla: Jõgisoo, Kukevere, 
Kurisoo, Mägise, Märjandi, Raka, Rava, Reinevere, Roosna, Sääsküla [Ambla valla 
arengukava]. 

 

Joonis 1. Ambla valla territoorium (Maa-ameti kaart) 

Looduslikult piirab Ambla valda idast Pandivere kõrgustiku edela-läänenõlv, Kõrvemaa põhjast 
ja loodest ning Kesk-Eesti tasandik lõunast ja läänest. Valdav osa valla territooriumist on tasane 
[Ambla valla arengukava]. Valla maast 44% pindala järgi on haritav maa ja 42% on kaetud 
metsaga, millest 55% on kuusikud, 18% kaasikud, 13% männikud, 2% haavikud ja 9% hall-
lepikud [Ambla vald. Teejuht uudishimulikule rändajale. Koostaja Arlet Palmiste, 2014]. 

Ambla vallas elab 2 223, Aravete alevikus 876 elanikku (seisuga 01.01.2013). Elanike arv 
väheneb tänu väljarändele, sündide ja surmade arv on olnud viimaste aastate lõikes enam-vähem 
sama. Vastavalt demograafilisele olukorrale, on nelja viimase aastaga suurenenud lasteaialaste 
arv ja jätkuvalt vähenenud õpilaste arv (vt tabel 1) [Ambla valla arengukava]. Valla poolt 
koostatud prognooside kohaselt laste arv siiski nii lasteaias kui ka koolis lähima viie aasta 
jooksul ei kasva, pigem langeb. 

Tabel 1. Laste/õpilaste arv Aravete haridusasutustes 2010. ja 2013. aastal 

Haridusasutus 2009/2010 2012/2013 muutus (+/-) 
Aravete Lasteaed Mesimumm 65 70 +5 
Aravete Keskkool, sh 187 157 -30 
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Haridusasutus 2009/2010 2012/2013 muutus (+/-) 
 I–IX klass 
 X–XII klass 

129 
58 

127 
30 

-2 
-18 

Tööealistest elanikest töötavad umbes 50% vallas ja ülejäänud väljaspool. Viis suurimat 
tööandjat olid 2013. aastal OÜ Aravete Agro, Ambla Vallavalitsus, AS Aravete Saeveski, 
Kaitsevägi ja AS Aegviidu Puit, kes andsid tööd kokku ca 295 inimesele ehk peaaegu 30% 
tulusaanutest. Ettevõtlus ja tööturg on püsinud stabiilne. Rahandusministeeriumi andmete 
analüüsi põhjal oli 2012. aastal tulusaanud isikute keskmine kuutulu Ambla vallas 755 eurot 
[Ambla valla arengukava]. 

Hindamaks kohalike omavalitsuste võimekust, on Siseministeerium tellinud vastava uuringu. 
Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks (KOV-indeks) näitab linna või valla erinevate võimete 
summat (nt kvantitatiivne võimekus ehk ressursid, süsteemi mitmekesisus, suhteline võimekus) 
ehk kohalike omavalitsuste üksuste potentsiaali midagi ära teha. Siseministeeriumi poolt tellitud 
KOV võimekuse indeksi tabeli andmetel asub Ambla vald 2010-2013. aasta üldarvestuses 
esimese saja KOV seas (92 kohal 215-st), mille all võib mõista valla keskpärast potentsiaali 
midagi ära teha või väärtust luua ja kasvatada. Samas on näha, et võimekuse indeks on 
tegelikkuses, võrreldes varasemate aastatega kehvemaks läinud; 2010. aastal oldi 43 kohal (226-
st), 2011. aastal 90 kohal, 2012. aastal 109 kohal ja 2013. aastal 103 kohal 
[https://www.siseministeerium.ee/public/KOV_indeks_2006_2013_numbrid.xls]. 

Ambla valla indeksi alusel kohad 2013. aastal (keskmise indeksi alusel koht perioodil 2010-
2013): 

• Majandus - 103 (109) – positsioon paranenud viimastel aastatel; 

• Rahvastik ja maa – 93 (77) – positsioon paranenud viimastel aastatel; 

• Heaolu - 34 (47) – positsioon paranenud viimastel aastatel; 

• KOVi organisatsioon – 122 (101) – positsioon halvenenud viimastel aastatel; 

• KOVi finantsolukord – 209 (194) – positsioon halvenenud viimastel aastatel; 

• Teenused – 105 (99) – positsioon halvenenud viimastel aastatel. 
Võimekuse indeksi väärtuse alusel määratud osade positsioonide nõrgenemine teiste Eesti 
kohalike omavalitsuste seas, ei ole eriti julgustav suuremate investeeringute tegemiseks 
elamumajandusse ja energiamajandusse (vt KOVi organisatsiooni ja finantsolukorra osa). Samas 
majanduse ja rahvastiku osa on paranenud, mis omakorda parandab üldist positsiooni. 

1.1 Elamumajandus 

Ambla vallas on kokku 649 elamut, milles on kokku 1 302 tavaeluruumi. Kortermaju on kokku 
74 tk (elatakse käesoleval ajal 65-es) milles on kokku 675 korterit. Kortermajad ja eramud on 
ehitatud põhiliselt nõukogude ajal, hajapiirkondades talumaja tüüpi elamud ehitatud enne 1945. 
aastat. Aravete alevikus on 33 korterelamut ja 105 eramut (vt tabel 2) [Ambla valla arengukava]. 
Korterelamutes on korterid enamasti erastatud ja on moodustatud korteriühistud või tegutsetakse 
ühiselt. 

Korterelamud ja nendes olevad tehnosüsteemid vajavad valdavas enamuses renoveerimist nii 
ohutuse kui energiasäästu mõttes. 

 



  Ambla valla energia arengukava 2015–2020 

 

 7. leht 39-st 
 

Tabel 2. Ülevaade Ambla valla elamutest 

 Kokku Korterelamud Eramud 
Ambla alevik 149 8 141 
Aravete alevik 138 33 105 

Käravete alevik 51 12 39 

Jõgisoo küla 56 5 51 

Kukevere küla 31 1 30 
Kurisoo küla 39 - 39 

Mägise küla 9 - 9 

Märjandi küla 26 - 26 

Raka küla 20 1 19 
Rava küla 17 - 17 

Reinevere küla 44 2 42 

Roosna küla 33 5 28 

Sääsküla küla 36 1 35 

Aravete aleviku hoonete seisukorrad on erinev. Kuna eramud ei kasuta seal enam kaugkütet, ei 
kirjeldata nende seisukorda antud arengukavas. Alevikus asuvates korterelamutes (joonis 2) on 
vähemal või rohkemal määral energiasäästu meetmeid rakendatud (peamiselt on 
kaugküttepiirkonnas olevate hoonetel korterite aknaid vahetatud), kuid leidub ka korterelamuid, 
kus ei ole midagi tehtud. Lasteaia 1 hoone on ainukesena täielikult renoveeritud (sh 
küttesüsteemi tasakaalustus ja soojusvaheti vahetus) ja tänu sellele on vähenenud soojuse 
vajadus 2014. aastal võrreldes 2012. aastaga 86 MWh (normaalaasta keskmine soojusenergia 
tarbimine oli 2012. aastal 193 MWh ja 2014. aastal 120 MWh, seega arvutuslikult on soojuse 
vajadus vähenenud 37 %). Kui kõigis kaugküttesüsteemi kuuluvates hoonetes tehtaks 
kompleksne renoveerimine (sarnaselt nagu Lasteaia 1), väheneks hinnanguliselt Aravete 
kaugküttesüsteemis normaalaasta alusel kogu soojuse vajadus kuni 1 010 MWh võrra. 2010-
2014. aastal tarbiti aleviku kaugküttesüsteemis keskmiselt 2 845 MWh soojust (normaalaasta 
arvestuses on soojuse tarve ~2 966 MWh), pärast hoonete renoveerimist oleks nende 
küttesoojuse vajadus hinnanguliselt 1 835 MWh (ehk normaalaasta järgi 1 956 MWh). 

  
Joonis 2. Korterelamud Aravete alevikus (vasakul Lasteaia 1, fotod Ü. Kask) 
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Ambla vallale kuulub 12 munitsipaalhoonet: 2 korterelamut, 3 haridushoonet, 2 kultuurimaja ja 5 
muu otstarbega hoonet. Hoonete ehituslik üldseis on kohati väga erinev. Valla hallatavate 
Aravetel asuvate munitsipaalhoonete üldehituslikust seisundist annab ülevaate tabel 3 ja 
tehnosüsteemide olukorrast tabel 4. Perioodil 2010–2013 on rakendatud munitsipaalhoonetel 
vähem energiasäästumeetmeid kui eelneval perioodil, mis on peamiselt tingitud majanduslikust 
madalseisust. Aravete lasteaiahoone välisfassaad renoveeriti (sh soojustati katus) 2007. aastal, 
hoonel vahetati ka uksed ja aknad. Renoveerimist vajavad vee-, keskkütte- ja 
kanalisatsioonitorustikud, elektri- ja ventilatsioonisüsteemid. Aravete Keskkooli uus majaosa 
renoveeriti täielikult 2010. aasta sügisel. Keskkooli vanas osas on vahetatud vaid pooled aknad ja 
renoveeritud (soojustatud) katus. Kultuurimaja vajab renoveerimist. Valla arengukava järgi on 
kavas rakendada energiasäästumeetmeid munitsipaalhoonetes energiatõhususe tõstmiseks 
käesolevast aastast kuni 2020. aastani [Ambla valla arengukava]. 

Tabel 3. Aravetel asuvate munitsipaalhoonete üldehituslik olukord 

Hoone Katus Konstruktsioon Fassaad Aknad Uksed Põrandad Vundament 

Aravete lasteaed 4 4 4 4 4 4 4 
Aravete keskkool, uus 4 4 4 4 4 4 4 
Aravete keskkool, vana 2 3 3 1 3 3 3 
Aravete kultuurimaja 1 3 3 2 3 2 4 
Aravete spordihoone 2 3 1 2 3 4 4 
Aravete külamuuseum 1 2 3 2 3 1 3 
Märkus. Hinded seisundile: 1 – kriitiline, 2 – vajab remonti 1…2 aasta jooksul, 3 – vajab 

remonti 3…5 aasta pärast, 4 – rahuldav. 

Tabel 4. Aravete munitsipaalhoonete tehnosüsteemide olukord 

Hoone Elekter ATS Küte Ventilatsioon Vesi Kanalisatsioon Valve 

Aravete lasteaed 2 4 1 P 1 1 4 
Aravete keskkool, uus 4 4 4 4 4 4 4 
Aravete keskkool, vana 2 4 1 P 2 3 4 
Aravete kultuurimaja 2 4 1 P 2 1 4 
Aravete spordihoone 2 P 2 P 2 2 4 
Aravete külamuuseum 1 P 3 P P P P 
Märkus: kasutatakse tähistust, kus P – puudub; hinded seisundile: 1 – kriitiline, 2 – vajab 

remonti 1…2 aasta jooksul, 3 – vajab remonti 3…5 aasta pärast, 4 – rahuldav. 

1.2 Soojuse tootmine 

Aravetel asub rekonstrueerimist vajav katlamaja, kuhu on installeeritud 2 põlevkiviõlil töötavat 
katelt Kiviõli-80 (soetusaastad 1984 ja 1985, vt joonis 3), soojusliku võimsusega kokku 
1,84 MW (2*0,92 MW) ja üks reservkatel Kiviõli-80 (soetusaasta 1985). 
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Joonis 3. Katel Kiviõli-80 Oilon põletiga ja hammasrataspump (foto: Ü. Kask) 

Kateldel kasutatakse põleteid Oilon KP 46H põletit (1991) ja Baltur BT120 (2006, paigaldatud 
asulat kütvale katlale) ning on olemas turbolaatorid. Kütuse pihustamiseks kasutatakse mitte 
põleti komplekti kuuluvaid Suntec pumpasid, vaid vastupidavamaid hammasrataspumpi. Katlaid 
kasutatakse puudujääva soojuse tootmiseks (sh tipukoormuste katmisel ja reservkateldena). 
Aravete katlamaja katlad on kavas välja vahetada (et katelde vahetamise kulu ei oleks liiga suur 
ega mõjutaks lõpptarbija jaoks soojuse hinda, on plaan asendada olemasolevad katlad kasutatud 
kateldega, mis on heas seisukorras; nt Nordic Boilers OY FW-16-1,0-10-120, 1 MW). 

2012. aastal ehitas OÜ Aravete Biogaas Mägise suurfarmi juurde biogaasijaama koos biogaasil 
töötava soojuse ja elektri koostootmisjaama (vt joonis 4), millest alustati 2012. aasta sügisest 
Aravete KV soojusega varustamist [Ambla valla arengukava]. Koostootmisjaam, mille 
elektriliseks ja soojuslikuks võimsuseks mõlemal juhul on 2,0 MW, kasutab kohalikest 
põllumajanduse ja loomakasvatuse kõrvalsaadustest anaeroobse lagundamise protsessis saadavat 
biogaasi [http://www.balticbiogas.ee/cms/eesti/projektid/aravete-biogaas]. Erinevatel põhjustel ei 
ole õnnestunud soojust kaugküttevõrku realiseerida algselt plaanitud mahus, 2013. aastal edastati 
Aravete kaugküttevõrku 2 415 MWh ja 2014. aastal 1 568 MWh soojust. 
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Joonis 4. Aravete biogaasijaam (foto: http://www.mapri.eu/en/archives/931) 

Ambla vallavalitsusel on OÜga N.R. Energy kehtiv katlamaja ja soojustrasside opereerimise 
rendileping, mis kestab 30. juunini 2018. Seega on tänane Aravete kaugküttevõrgu soojusega 
varustaja (operaator) OÜ N.R. Energy. Aravete Biogaas OÜ müüb soojust OÜle N.R. Energy. 

2.3 Energiamajanduse juhtimine valla tasandil 

Ambla vald on sõlminud Aravete aleviku kaugküttevõrgu käigus hoidmiseks ja soojuse müügiks 
lepingu soojusettevõtjaga OÜ N.R Energy. Vastav teenuseleping lõpeb 2018. aastal, misjärel on 
vallal võimalus konkursi teel valida uus kaugküttevõrgu operaator või luua selleks 
munitsipaalfirma või anda tegevus mõne valla omanduses oleva firma haldusalasse. 

Vallavalitsus kinnitab hoonete energiasäästliku renoveerimise projekte ja annab välja 
ehituslubasid (nt, et oleks ühtlustatud renoveeritavate hoonete välisilme), kooskõlastab 
energiamajandusega seotud infrastruktuuri objektide (nt kaugküttetorustik) projekte, algatab ja 
kinnitab detailplaneeringuid, vajadusel nõuab keskkonnamõjude hindamisi, jms. Lisaks on vallal 
võimalus organiseerida Aravete aleviku elanikele infopäevi vms energiasäästumeetmete 
rakendamise võimaluste tutvustamiseks. 

Vallal on kohustus tellida arengukavasid, s.h energiamajanduse alaseid, kui soovitakse saada nt 
kaugküttepiirkonna arendamiseks riiklikke toetusi. 

Soojuse hinna Aravete aleviku kaugküttevõrgus kooskõlastab soojusettevõtja ettepanekul 
Konkurentsiamet. 

1.4 Soojuse jaotamine ja tarbimine 

Ambla vallas, toimib ainukesena kaugküte veel Aravete alevikus, v.a KETE ehk Maarjamõisa 
piirkond (vt joonis 5), teistes alevikes köetakse kortermaju kas keskküttekateldega (lokaalküte) 
või ahjudega/elektriküttekehadega/õhk-õhk soojuspumpadega (kohtküte). 
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Joonis 5. Aravetel asuv kaugkütte piirkond (märgitud beežika katkendjoonega) [Kaart: 
Ambla vald] 

Kaugküttesüsteemi kuulub kokku 9 korteriühistut, Aravete Agro OÜ kontori hoone ning 4 valla 
haldusalasse kuuluvat hoonet (Aravete Lasteaed Mesimumm, Aravete keskkooli uus ja vana osa, 
Aravete Spordi- ja Tervisekeskus ja Aravete Kultuurimaja). Soojavarustus hajaasustuses ning 
väikeelamute piirkonnas on lahendatud üldjuhul individuaalkütte baasil (puit, elekter, 
põlevkiviõli). Ülevaade kaugküttesüsteemis olevatest soojustarbijatest on esitatud tabelis 5.  

Tabel 5. Ülevaade Aravete aleviku soojustarbijate kohta 

Tarbija aadress Hoone kubatuur, m3 

Koolimaja (uus osa) 
24508 

Koolimaja (vana osa) 

Aravete Spordi- ja Tervisekeskus 13456 

Aravete Lasteaed Mesimumm 8006 

Aravete Kultuurimaja 4326 

Uus tn 1 (8 korterit) 2880 

Uus tn 2 (18 korterit) 5879 

Uus tn 3 (8 korterit) 2927 

Uus tn 4 (18 korterit)  5901 

Lasteaia 1 (18 korterit) 5597 

Lasteaia 2 (12 korterit)  4526 

Lasteaia 3 (18 korterit)  5670 

Lasteaia 5 (18 korterit) 5750 

Lasteaia 6 (18 korterit)  6232 

Aravete Agro OÜ kontor 7220 

Katlamaja korter 1 110 

KOKKU 10 2988 m3 

Perspektiivseid kaugküttega tarbijaid praktiliselt ei ole, väikese tõenäosusega võib tulevikus 
liituda koolimaja kõrval asuv ujula, kuid selle soojuse vajadust on keeruline hinnata, kuna ei ole 
teada, millises mahus võidakse vana hoone renoveerida ja kasutusse võtta. Maarjamõisa 
piirkonnas on kaks 18-korteriga elamut ja neli 12-korteriga elamut, kus on säilinud 
keskküttesüsteem ja mis oleksid teoreetiliselt mõeldavad ühendada kaugküttesüsteemiga. 
Eelnimetatud korterelamutes ei ole rakendatud energiasäästumeetmeid (v.a mõnede korterite 
aknad on vahetatud). Hooned, milledest on omaaegne keskküttesüsteem välja võetud, jäävad 
tõenäoliselt individuaalküttele, sest reeglina puudub maa-asulate elanikel üksmeel ja 
maksevõimekus uut keskküttesüsteemi taasrajada. Investeering ei kataks soojustamisest ja 
keskküttesüsteemi taasrajamisest saadavat säästu (st pangale tuleb rohkem maksta, kui saadakse 
säästu väiksemast soojuse kasutusest, elanike kulud suurenevad ja arvestades, et renoveerimine 
ei tõsta oluliselt kinnisvara hinda (maa-asulate korterelamute korterid ei ole likviidsed, nende 
turg on üsna ahtake), siis elanikel puudub tahe oma elamistingimuste parandamisesse 
investeerida). 
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Arvutuslikult (normaalaasta alusel) on eelmainitud korterelamute kogu soojusenergiavajadus 
kütteks on ~1 240 MWh/a (arvestusega, et KV soojuskadu on ~18 %). Kui tuua 
kaugküttetorustik Aravete katlamajast (Piibe mnt - Maarjamõisa tee) Maarjamõisas asuvate kõigi 
kuue tarbijani, on torustiku hinnanguliseks kogupikkuseks ~2,6 km (DN 100 ja DN 80 ja 
tarbijate juures DN 60, DN 50 ja DN 32, eelduselt, et ∆t=20ºC, vt tabel 12). Antud juhul oleks 
soojuse tarbimine jooksva meetri kohta 0,48 MWh/m (soojuskoormus oleks arvutuslikult 
0,22 kW/m). Võttes arvesse madalat soojustarbimise indikaatorit ja vajadust hakata rajama pikka 
kaugküttetorustikku, mille hinnanguline maksumus oleks 294 000 eurot (vt tabel 6), on 
vähetõenäoline, et antud piirkond liidetakse Aravete kaugküttesüsteemiga, seepärast ei vaadelda 
seda edaspidistes alternatiivsetes arenguvariantides. 

Tabel 6. Maarjamõisa piirkonna kaugküttetorustiku maksumus (KMta) 
DN Lõigu pikkus, m Maksumus, € 
100 1700 193 775,00 
80 500 22 200,75 
60 100 30 130,00 
50 65 47 817,00 
32 180 37 053,00 

               293 922,75 

Aravete aleviku kaugküttevõrgu (KV) torustike kogupikkus on ~1 886 meetrit, millest 
~300 meetrit on eelisoleeritud ja ~900 meetrit on õhutrasse (kulgevad maakohal kinnistugedel, vt 
joonis 6 ja tabel 7). Maksimaalne töörõhk võrgus on 4 baari ja temperatuurigraafik on 80/60°C. 

OÜ N.R Energy andmetel on Aravete tarbijad peaaegu kõik ilma soojusvahetita (nt Lasteaia 1 
korterelamus on hoone renoveerimise raames paigaldatud soojusvaheti), st kaugkütte trassivesi 
liigub hoones. Pumpasid tõenäoliselt ei kasutata, seega küttesüsteemi tsirkulatsioon toimub 
trassirõhu kaudu. Vallale kuuluvatest hoonetest on keskkoolis ja spordihoones (Aravete Spordi- 
ja Tervisekeskus) soojusvahetiga soojussõlm. 

Tabel 7. Üldandmed Aravete KV torustike kohta 

Läbimõõt, mm Kogupikkus, m 
50 60 
70 655 
80 90 

100 477 
125 604 

 KOKKU 1 886 m 

Aleviku kaugküttesüsteemi tehniline seisund ei ole hea, kuna süsteem on vananenud ja küllaltki 
kehvas seisus, kohati on isolatsioon torustikelt maha tulnud (joonis 6). Viimasel kolmel aastal ei 
ole torustikega märkimisväärseid avariisid toimunud, mis ei tähenda, et torustike olukord oleks 
paranenud, kuna varasemalt on olnud igal aastal 2…3 trassi lahtikaevamist. 10. aprillil 2015 
toimus maa-aluste trassilõikude valikuline avamine ja visuaalne ülevaatus, mille käigus tuvastati, 
et kaugküttevõrgu torustiku künad on amortiseerunud (aasad on läbi roostetanud) ja rohke lume 
sulamisvee ning kõrge põhjavee seisu ajal on need vett täis olnud. Neil perioodidel on isolatsioon 
niiskunud ja torumetall korrodeerunud (vt joonis 7 ja Lisa 1). Jooniste 6 ja 7 alusel on sedastatav, 
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et torumetalli olukord on korrosiooni tõttu halvenenud ja üsna tõenäolised on torustike 
purunemised, eriti, kui külmadel talvedel soojuskoormused tõusevad. Kaugkütte säilimise korral 
tuleks Aravetes esimeses järjekorras rekonstrueerida KV. 

2009. aastal likvideeriti amortiseerunud ning äärmiselt suurte kadudega Sauna tänava poolne 
maapealne kaugküttetrass kogupikkusega 670 meetrit ning paigaldati katlamaja ja Aravete Agro 
OÜ kontori vahele uus eelisoleeritud torudest trassilõik (KV skeem, joonis 8). Lisaks vahetati 
N.R Energy`i sõnul 2011. aastal ära nii tarbijate soojusarvestid ultraheli kulumõõtjaga 
soojusarvestite vastu kui ka katlamaja soojusarvestid. Ambla valla arengukava kohaselt 
planeeritakse kaugküttetrassi torustikke rekonstrueerida aastatel 2017-2019 [Ambla valla 
arengukava]. Soojustrassi uuendamisel on oluline arvestada, et püsikulude osakaal suureneb ja 
kui soojuse vajadus ei kasva, seetõttu tõuseb soojuse ühikuhind. 

  
Joonis 6. Aravete aleviku kaugküttevõrgu torustike lõigud (Foto Ü. Kask) 
 

  
Joonis 7. Aravete maa-aluse KV torustike seisukord (fotod: Ambla vald) 
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Joonis 8. Aravete aleviku kaugküttevõrgu skeem 

N.R Energy andmetel suunati 2013. aastal kaugküttevõrku 3 475,9 MWh soojust (~69,5% saadi 
võrku suunatud soojusest biogaasijaamast ja ~30,5% põlevkiviõlist) ja sellest hoonete kütmiseks 
kasutati 2 871,1 MWh. 2013. aasta uuringus „Kaugkütte energiasääst“ [Konkurentsiamet] on 
välja toodud, et kaugküttevõrgud müügimahuga üle 3 000 MWh aastas on jätkusuutlikud, täna 
jääb Aravete kaugküttevõrk veel sellesse mahtu, kuid kui hooned renoveeritakse, väheneb 
soojuse vajadus ja sellisel juhul jääb soojuse müük kaugküttevõrgus eelnimetatud mahust alla. 

2014. aastal suunati võrku 3060,6 MWh, mida on võrreldes eelmise aastaga ~415 MWh vähem. 
Möödunud aastal toodeti suurem osa soojusest põlevkiviõlil töötavate kateldega (N.R Energy`i 
andmetel ~1 790 MWh). Tarbimine võib olla vähenenud mitte ainult soojade talvede tõttu, vaid 
ka elanike kasvava tarbimisteadlikkuse ja aktiivse tegevuse tõttu (st. reguleeritakse 
küttesüsteeme, kütte väljalülitamine varakevadel ja hilisem sisselülitamine sügiskuudel). 

Aravete kaugküttevõrgu suhteline keskmine soojuskadu on ~20% (vt tabel 8). Vastavalt 
kaugkütteseaduses viidatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 51 § 9 kohaselt 
ei tohiks see kadu aastal 2015. olla mitte üle 17%, aastal 2016 mitte üle 16% ja alates aastast 
2017 mitte üle 15%. 
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Tabel 8. Aravete kaugküttevõrgu soojuse toodang, tarbimine ja soojuskadu* 
20

10
 Võrku väljastatud, MWh 4168,00 

KOKKU tarbitud, MWh 3261,75 
Soojuskadu, MWh 906,26 
Kaugküttevõrgu soojuskadu, % 21,7 

20
11

 Võrku väljastatud, MWh 3514,91 
KOKKU tarbitud, MWh 2665,17 
Soojuskadu, MWh 849,74 
Kaugküttevõrgu soojuskadu, % 24,2 

20
12

 Võrku väljastatud, MWh 3601,00 
KOKKU tarbitud, MWh 2896,09 
Soojuskadu, MWh 704,91 
Kaugküttevõrgu soojuskadu, % 19,6 

20
13

 Võrku väljastatud, MWh 3475,70 
KOKKU tarbitud, MWh 2876,47 
Soojuskadu, MWh 599,23 
Kaugküttevõrgu soojuskadu, % 17,2 

20
14

 Võrku väljastatud, MWh 3060,60 
KOKKU tarbitud, MWh 2526,39 
Soojuskadu, MWh 534,21 
Kaugküttevõrgu soojuskadu, % 17,5 

*kütuselao soojuse tarve on nii tarbimisest kui tootmisest maha arvestatud 

Arvutuslik soojuse tarbimine (normaalaasta alusel) kaalutud keskmise diameetri kohta on 
31,2 MWh/mm. Kaugküttevõrku edastatav soojushulk (normaalaasta alusel) torustikus ringleva 
vee mahu kohta on 7,9 MWh/m3 ning soojuskoormus torustiku jooksva meetri kohta on 
0,75 kW/m. Konkurentsiameti hinnangul on jätkusuutlikud kaugküttevõrgud, kus soojuse 
tarbimine torustike jooksva meetri kohta aastas ületab 1,56 MWh/m. Aravete kaugküttesüsteemis 
on see näitaja (2010-2014 aasta baasil, normaalaastale taandatuna) 1,57 MWh/m, mis on veidi 
üle jätkusuutlikkuse piiri (kahe viimase aasta alusel on soojusenergia tarbimistihedus madalam: 
1,45 MWh/m). Kui rakendada hoonetes energiasäästumeetmeid, siis see näitaja mõnevõrra 
väheneb, samas on ebatõenäoline, et lähima 10 aasta jooksul kõik hooned täielikult 
renoveeritakse, seega ei tohiks soojusenergia tarbimistihenduse näitaja oluliselt muutuda. 

Kui võtta arvesse hoonete soojustamise ja torustiku renoveerimise tulemusena vähenevat soojuse 
toodangut ja müüki, siis korrutades tänase tarbimistiheduse väärtuse A. Vabamäe auditite alusel 
saadud tarbimise vähenemise koefitsiendiga k = 0,63, saame tarbimistiheduse renoveeritud 
hoonetega kaugküttevõrgu jaoks Aravete puhul 0,99 MWh/m (näitaja jääb oluliselt alla 
1,56 MWh/m, kuid on siiski ~1 MWh/m, mida loetakse veel n-ö jätkusuutlikuks näitajaks) 
[http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/Eesti_Arengufond_Kaugk%C3%BCtte_energia
s%C3%A4%C3%A4st.pdf]. 

Tänane soojuse hind Aravete lõpptarbijale on 69,45 €/MWh (hind käibemaksuta) 
[Konkurentsiamet, http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308], mis on küllaltki mõistlik 
õliküttel kaugküttesüsteemide hind lähtudes Konkurentsiameti 2013. aasta analüüsist. „Riikliku 
regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 
10 000 MWh)“ põhjal selgub, et väiksemates võrgupiirkondades müüdava soojuse hind on 
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enamasti kõrgem kui suuremates võrgupiirkondades. 2013. aasta 1. juuni seisuga oli 89 väikese 
võrgupiirkonna kaalutud keskmine soojuse piirhind 70,99 €/MWh. Aastase müügimahuga alla 
3 000 MWh, oli antud piirhind 73,09 €/MWh ja suuremates võrgupiirkondades, kus müügimaht 
on üle 10 000 MWh, 57,96 €/MWh (kõik hinnad on ilma käibemaksuta). 
[http://www.konkurentsiamet.ee/ 
public/Riikliku_regulatsiooni_otstarbekusest_v_ikestes_kaugk_tte_v_rgupiirkondades_aastase_
m_gimahuga_alla_10_000_MWh_.pdf]. Aravete puhul on teoreetiliselt võimalik suurema 
biogaasi tootlikkuse korral isegi soojuse hinda alandada (tänu odavamale energiaallikale), see 
tagaks omakorda kaugküttepiirkonna kindlama jätkusuutlikkuse. 

1.5 Kaugküttevõrgu soojuskoormused 

Järgneval graafikul on esitatud Aravete KV soojuskoormuse kestusgraafik, mis on koostatud 
arvutusliku tarbimise alusel (vt joonis 9). Antud graafikul on näha, et kaugküttetarbijate 
maksimaalne koormus on 1 209 kW, kui võtta lisaks tarbimisele arvesse ka kaugküttevõrgu 
kadusid, siis oleks kaugküttesüsteemi soojuskoormus koos võrgukadudega 1 411 kW. 

 
Joonis 9. Aravete KV arvutuslik soojuskoormuse kestusgraafik 

Joonistel 10a ja 10b on esitatud soojuskoormuse kestusgraafik, mis on koostatud tegeliku 
soojustarbimise alusel (joonisel 9b on kajastatud ka kütuselao tarbimist). Joonisel 9a on 
kaugküttetarbijate maksimaalne koormus 1 134 kW. Kui võtta arvesse kaugküttevõrgu kadusid, 
oleks hinnanguliselt soojuskoormus 1 334 kW. 



 

 

Joonis 10a. Aravete KV tarbimispõhine soojuskoormuse kestusgraafik (kütuselao 
tarbimine ei ole arvestatud).

Joonis 10b. Aravete KV tarbimispõhine soojuskoormuse kestusgraafik (kütuselao 
tarbimine on arvesse võetud).
Joonisel 9b on kaugküttetarbijate maksimaalne koormus 1
soojuskoormus 1 416 kW. 
Kestusgraafikute järgi on nii biogaasil töötav koostootmisjaam kui ka põlevkiviõlil töötav 
katlamaja võimelised katma iseseisvalt kogu Aravete kaugküttev
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Joonis 10a. Aravete KV tarbimispõhine soojuskoormuse kestusgraafik (kütuselao 
tarbimine ei ole arvestatud). 

Joonis 10b. Aravete KV tarbimispõhine soojuskoormuse kestusgraafik (kütuselao 
tarbimine on arvesse võetud). 

b on kaugküttetarbijate maksimaalne koormus 1 216 kW, koos võrgukadudega oleks 

Kestusgraafikute järgi on nii biogaasil töötav koostootmisjaam kui ka põlevkiviõlil töötav 
katlamaja võimelised katma iseseisvalt kogu Aravete kaugküttevõrgu soojuse vajaduse. Kui 
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Joonis 10a. Aravete KV tarbimispõhine soojuskoormuse kestusgraafik (kütuselao 

 
Joonis 10b. Aravete KV tarbimispõhine soojuskoormuse kestusgraafik (kütuselao 

kW, koos võrgukadudega oleks 

Kestusgraafikute järgi on nii biogaasil töötav koostootmisjaam kui ka põlevkiviõlil töötav 
õrgu soojuse vajaduse. Kui 
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planeerida siiski baas- ja tipukoormuse jaotamist, sobiks baaskoormuse katmiseks hinnanguliselt 
0,7 MW ja tipu katmiseks 0,6 MW katel. 

3. Kütuste ja energialiikide hinna prognoos 
Kütuste ja energiahindade muutumine on oluline aspekt nii kaugkütte kui lokaalkütte 
soojusallikate valikul ja soojuse hinna kujunemisel. Kütuste hinnad on enamasti tõusutrendis ja 
see ei muutu ka tulevikus, kuigi tänasel päeval on hästi näha, et kütuste maailmaturuhinnad (eriti 
naftakütuste osas) võivad tugevasti kõikuda ja esineb lühiajalisi hinnalangusi (joonis 11). 

 

Joonis 11. Toornafta hind [http://www.plus500.ee/Instruments/CL] 

Antud peatükis hindame ainult nende kütuste ja energiaallikate hindu, mida Aravete alevikus 
kasutatakse või oleks võimalik kasutada. 

Statistikaameti andmetel on keskmine kodutarbijate käibemaksuta elektri hind tõusnud kolme 
viimase aastaga 15 – 20 % sõltuvalt aastasest tarbimismahust. Aastaks 2020. prognoositakse 
elektri hinna kahekordset tõusu, võrreldes 2011. aastaga. 

Tabelis 9, kus on ära toodud kütuste hinnad (info: Statistikaamet) ajavahemikus 2011 – 2013 
(puitpelletite ja tööstusliku vedelgaasi kohta ei ole statistilisi andmeid, tabelis on esitatud 
konkreetsed müügihinnad) selgub, et kõige enam on muutunud põlevkiviõli hind (~11 % võrra) 
ja 2013. aasta seisuga oli odavam kütus puitjäätmed. Puitpõhiste kütuste hinnad on kolme 
viimase aasta jooksul küllaltki stabiilsetena püsinud ja on seda suure tõenäosusega ka tulevikus, 
kuigi väike tõus on ilmne. Tänaseks on põlevkiviõli hind langenud, kuna nafta hind maailmaturul 
on langenud, kuid suure tõenäosusega hakkavad nende hinnad lähitulevikus uuesti tõusma. 
Tööstusliku vedelgaasi hind on viimasel paaril aastal olnud 495 eurot/tonn piires. Kui võrrelda 
seda tabelis 10 esitatud kolme aasta keskmiste kütuste hindadega, siis selgub, et põlevkiviõli 
hind on kõige kõrgem. Lisaks põlevkiviõlile, on kõrge hinnaga veel tööstuslik vedelgaas ja 
puitpelletid, kõikide muude puitpõhiste kütuste hinnad jäävad alla 20 eurot/MWh. 

Tabel 9. Kütuste käibemaksuta hindade muutumine ajavahemikus 2011-2013 

Kütus 2011 2012 2013 
Kolme 
aasta 

keskmine  

Kütuses sisalduva 
energia keskmine 
hind, eurot/MWh 

Küttepuud, eurot/tm 24,17 25,57 23,81 24,52 19 



 

 

Kütus 

Hakkpuit, eurot/m³ 
Puitjäätmed, eurot/m³ 
Põlevkiviõli (raske fraktsioon), 
eurot/t 
Puitpellet, eurot/t 
Tööstuslik vedelgaas, eurot/t 

Kui võrrelda nafta ja puitkütuse hinda (
0,136 t naftat võrdub 0,136 toe; 1
andmetel puidu konkurentsivõime 2014. aasta lõpus pea 4
langus ja dollari hinna suhe euroga (joonis 12).

Joonis 12. Nafta ja puitkütuse hinna võrdlus

4. Kaugküttesüsteemi arendamine. Soojuskadude vähendamine 
ja kaugküttevõrgu rekonstrueerimine

N.R Energy andmete alusel on nelja viimase aasta põhjal torustike suhteline kadu soojuse 
toodangust ~20 % ehk energiahulgana väljendatuna ~719 MWh (vt tabel 8).

Kõrge soojuskadu võib olla tingitud sellest, et kaugküttetorude läbimõõt on suurem kui 
optimaalne oleks ehk torud on üle dimensioneeritud (vt tabel 10). Teiseks põhjuseks on torustiku 
kehvas seisukorras olev isolatsioon.
Oluline on, et varasemalt üle dimensionneritud torustik asendatakse või renoveerit
järgult torustiku praegust ja tulevast tarbimist ning hüdraulilist režiimi silmas pidades, sest ainult 
üksiku lõigu tunduvalt peenemate torudega asendamine rikuks ära hüdraulilise režiimi. Kui 
hoonete renoveerimisega võib soojuse tarbimine vähened
renoveerimisel seda võimalust ei arvestata, on oht torude läbimõõdud üle dimensioneerida.
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2011 2012 2013 
Kolme 
aasta 

keskmine  
12,97 15,84 12,42 13,74 

9,72 14,98 9,04 11,25 
Põlevkiviõli (raske fraktsioon), 

407,33 484,64 458,79 450,25 
- - 180 - 

 - - 495 - 

Kui võrrelda nafta ja puitkütuse hinda (võrdluse tegemisel aluseks võetud: 1 barrel naftat võrdub 
toe; 1 t puitu võrdub 1,17 tm võrdub 0,22 toe), on erametsakeskuse 

andmetel puidu konkurentsivõime 2014. aasta lõpus pea 4 % vähenenud. Seda tingib nafta hinna 
inna suhe euroga (joonis 12). 

Nafta ja puitkütuse hinna võrdlus (allikas: www.plus500.ee, EMK hinnastatistika)

Kaugküttesüsteemi arendamine. Soojuskadude vähendamine 
ja kaugküttevõrgu rekonstrueerimine 

andmete alusel on nelja viimase aasta põhjal torustike suhteline kadu soojuse 
% ehk energiahulgana väljendatuna ~719 MWh (vt tabel 8).

Kõrge soojuskadu võib olla tingitud sellest, et kaugküttetorude läbimõõt on suurem kui 
hk torud on üle dimensioneeritud (vt tabel 10). Teiseks põhjuseks on torustiku 

kehvas seisukorras olev isolatsioon. Eesti tingimustes on selline olukord küllaltki tüüpiline. 
Oluline on, et varasemalt üle dimensionneritud torustik asendatakse või renoveerit
järgult torustiku praegust ja tulevast tarbimist ning hüdraulilist režiimi silmas pidades, sest ainult 
üksiku lõigu tunduvalt peenemate torudega asendamine rikuks ära hüdraulilise režiimi. Kui 
hoonete renoveerimisega võib soojuse tarbimine väheneda enam kui 30
renoveerimisel seda võimalust ei arvestata, on oht torude läbimõõdud üle dimensioneerida.
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Kütuses sisalduva 
energia keskmine 
hind, eurot/MWh 

 17 
 16 

 42 
38 
39 

tegemisel aluseks võetud: 1 barrel naftat võrdub 
toe), on erametsakeskuse 

% vähenenud. Seda tingib nafta hinna 

(allikas: www.plus500.ee, EMK hinnastatistika) 

Kaugküttesüsteemi arendamine. Soojuskadude vähendamine 

andmete alusel on nelja viimase aasta põhjal torustike suhteline kadu soojuse 
% ehk energiahulgana väljendatuna ~719 MWh (vt tabel 8). 

Kõrge soojuskadu võib olla tingitud sellest, et kaugküttetorude läbimõõt on suurem kui 
hk torud on üle dimensioneeritud (vt tabel 10). Teiseks põhjuseks on torustiku 

Eesti tingimustes on selline olukord küllaltki tüüpiline. 
Oluline on, et varasemalt üle dimensionneritud torustik asendatakse või renoveeritaks järk-
järgult torustiku praegust ja tulevast tarbimist ning hüdraulilist režiimi silmas pidades, sest ainult 
üksiku lõigu tunduvalt peenemate torudega asendamine rikuks ära hüdraulilise režiimi. Kui 

a enam kui 30 %, ja torustiku 
renoveerimisel seda võimalust ei arvestata, on oht torude läbimõõdud üle dimensioneerida. 
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Tabel 10. Soovituslikud torude tingläbimõõdud (mm) vastavalt edastatavale võimsusele 

Edastatav võimsus, kW ∆t=50ºC korral, DN ∆t=20ºC korral, DN 

63 25 32 
123 32 50 
178 40 65 
320 50 80 
606 65 100 
904 80 125 

1 730 100 150 
2 950 125 200 

Peale kaugküttevõrgu täielikku rekonstrueerimist (rajatakse maa-alune eelisoleeritud torudest 
võrk), võib soojuskadu väheneda kuni 1,8 korda. Rekonstrueeritud võrgu suhteline soojuskadu 
võib olla ~400 MWh aastas, ehk ~11-12 %. Torude vahetamisel tuleb esmalt kindlaks määrata, 
milliseks jääb temperatuurirežiim kaugküttevõrgus (st kas valida torude läbimõõdud teisest või 
kolmandast tabeli 11 veerust). Praegusel juhul on temperatuurivahe pealevoolu ja tagasivoolu 
torustikus umbes 20°C. 

Kaugküttesüsteemi (KKS) rekonstrueerimine eeldab suuri investeeringuid ja sageli on 
tasuvusaeg mitukümmend aastat ja üle selle, mis piirab oluliselt torustike rekonstrueerimistööde 
mahtusid. Esialgsetel hinnangutel, kui rekonstrueerida Aravete alevikus KKS tänaste 
tarbimismahtude juures, võib kaugküttevõrgu (~1 500 m torustikku) täielik uuendamine maksma 
minna ~430 000 eurot (vt tabel 11). Valla poolt esitatud kalkulatsioonide alusel võib Aravete 
kaugküttesüsteemi ~1 300 m torustike (välja on jäetud need osad, mis on juba asendatud 
eelisoleeritud torudega) renoveerimise maksumus olla kuni 220 000 eurot. Tegelik maksumus 
võib eelmainitud maksumustest mõnevõrra erineda, sõltuvalt ehitusprojektist ja sellest, millal 
ehitusega alustatakse ja kes ehitab (st sõltub ehituspakkumise konkursi tulemusest). Jooksva 
meetri hinnanguline keskmine maksumus tuleb esimesel juhul 293 euro/m ja teisel juhul 
169 euro/m. 

Tabel 11. Aravete aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimise hinnanguline maksumus 
(KMta) 

DN Lõigu pikkus, m Maksumus, € 

32 439 90 368  

50 70 18 596  

60 40 12 052  

80 80 27 324  

100 380 147 269  

125 100 44 045  

150 365 182 172  

 1 474 431 457  

Kaugküttevõrgu rekonstrueerimise tasuvusaeg tänase soojuse hinna juures oleks hinnanguliselt 
kuni 20...30 aastat (720 MWh – 400 MWh = 320 MWh hoitakse aastas kokku, selle maksumus 
tänase soojuse hinna 69,45 eurot/MWh juures on 22 224 eurot aastas. 220 000/22 224 = 9,8 
aastat ja suurema maksumuse korral 430 000/22 224 = 19,3 aastat. Siin ei ole arvestatud 
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kaugküttevõrgu jooksvate aastaste kuludega, kuna selle väärtust ei olnud võimalik määrata, mis 
tähendab, et tasuvus on veelgi pikem, vähemalt 25 aastat.). Kui soojuse hind peaks langema, tänu 
biokütuse (biogaas, hakkpuit) osakaalu suurenemisele, siis pikeneb tasuvus veelgi. Seega enne 
kui alustatakse küttevõrgu rekonstrueerimisega, on vaja kindlasti arvestada viimastel aastatel 
toimunud muudatustega ning võimalike uute potentsiaalsete tarbijate liitumise võimalustega. 

Kindlasti tasub arvestada, et kaugküttevõrgu torustike läbimõõdud võivad muutuda lähtuvalt 
hoonete soojuse tarbimisvajadusest. On ebareaalne, et kõik soojusenergia tarbijad (KÜd) 
renoveerivad oma hooneid kompleksselt lähima 10 aasta jooksul, mistõttu tuleb seda arvestada 
kaugküttetorustiku vahetusel. Kaugküttevõrgu rekonstrueerimisel tuleb arvestada võimaliku 
tarbimise vähenemisega (peamiselt tänu energiasäästumeetmete rakendamisele, 
kaugküttesoojuse loobujad), et vältida üle dimensioneerimist. 

5. Aravete kaugküttevõrgu soojusmajanduse arenguperspektiivid 
Kuna Ambla vald on planeerinud eelarvestrateegias 2019. aastal kaugküttevõrgu torustike 
uuendamist, et tagada Aravete alevikus turvaline soojuse varustuskindlus kõigile kaugküttevõrgu 
tarbijatele, ja vald ise on soojuse suurtarbija (kogu Aravete kaugküttesüsteemi soojuse 
tarbimisest moodustab 45% vallale kuuluvate hoonete energiatarve), siis käsitletakse järgnevalt 
kaugküttesüsteemi arendamise variante. Eeltoodud indikaatorite alusel võib veel pidada Aravete 
aleviku kaugküttesüsteemi jätkusuutlikuks. Kaugküttesüsteemi arendamiseks nähakse 
konsultandi, soojusettevõtjate ja vallavalitsuse ühise arusaamise põhjal ette Aravete alevikus 
järgmisi võimalikke kaugküttesüsteemi variante: 

I variant: kogu Aravete alevikku hakkab soojusega varustama OÜ Aravete Biogaas 
(kaetakse nii baas- kui tipukoormus) 

OÜ Aravete Biogaas sõnul planeeritakse antud lahenduse korral asula katlamajja paigaldada uus 
tipu- ja reservkatel, mis töötaks võimalikult odaval vedelkütusel (nt põlevkiviõli, LPG jne). 
Samas tehnoloogiliselt on võimalik kasutada ka olemasolevaid OÜle N.R Energy kuuluvaid 
põlevkiviõlil töötavaid katlaid, mis võivad jääda ka varulahenduseks reserv- ja tipukoormuse 
katmiseks (sõltub, kas mõlemale osapoolele on see vastuvõetav). Mõeldav oleks kasutada ära 
olemasolevaid õlimahuteid (2 x 200 m3 ja 400 m3) akumulatsioonipaakidena soojuskoormuse 
ühtlustamiseks ja/või võrgus tekkiva soojuse puudujäägi katmiseks, kui biogaasijaamast 
edastatakse soojust mingil põhjusel ebaühtlaselt. See eeldab õlimahutite puhastamist ja 
rekonstrueerimist. 

Riskide osas on vähetõenäoline, et OÜ Aravete Biogaas lõpetab oma tegevuse (pankroti korral 
ostab selle mõni teine firma ja edastab soojust edasi) ja kuna OÜ Aravete Biogaas on seisukohal, 
et koostootmisjaam töötab vähemalt 10...15 aastat ning biogaasist toodetav soojus on mõistliku 
hinnaga, siis antud juhul on tegu peamise alternatiivse lahendusega. Tuleb vaid arvestada 
asjaoluga, et tänase seisuga on võrguettevõtjaks Aravete võrgupiirkonnas N.R. Energy OÜ. 

Antud variandi puhul ei hakata hindama OÜ Aravete Biogaasi poolt võimalike uute tipu- ja 
reservkatlamajade rajamise maksumust, kuna on selgusetu, mis kütusel ja millise võimsusega ja 
kas üldse uus katlamaja planeeritakse rajada või vana renoveerida (lähtutakse olemasolevate 
õlikatelde olemasolust, mida annab kasutada tipu- ja reservkateldena). Investeeringute osas tuleb 
vaatluse alla vaid kaugküttevõrgu rekonstrueerimise keskmine maksumus (kaugküttevõrgu 
keskmine maksumus kahe võrdlushinnangu alusel võetakse 325 000 eurot) ja õlimahutite 
renoveerimismaksumus. Hinnanguliselt võib investeering minna maksma maksimaalselt 
457 500 eurot (vt tabel 12). Täpsed hinnad selguvad peale pakkumiskonkursi korraldamist. 
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Tabel 12. I variandi hinnanguline investeeringu maksumus (hinnad KMta) 

Parameeter Maksumus, eurot 

Katlamaja maksumus -   € 
Reservkatla maksumus -   € 
KKS torustiku maksumus  325 000 € 
Õlimahuti rekonstrueerimine 
akumulatsioonipaagiks 100 000 € 
Ettevalmistus- ja 
projekteerimismaksumused koos 
järelvalvega seotud kulutustega 32 500€ 

Investeering kokku 457 500 € 

Järgnevalt esitatakse lihtsustatud hinnanguliste rahavoogude tabel (vt tabel 13), kus on aluseks 
võetud vaid kaugküttesüsteemi torustike uuendamine ning soojuse tootmisega otseselt seotud 
põhilised kulud. Lihtsustatud rahavoogude leidmisel ei ole arvestatud muutuvkuludega (nt kulu 
elektrienergiale, veele, kanalisatsioonile, kemikaalidele jt muutuva iseloomuga kuludele) ega 
keskkonnatasudega seotud kulusid. Arvutuses on võetud põhjendatud tulukuse määraks 7 % ning 
projekte analüüsitakse toetuse saamise (50 % ulatuses) ja mittesaamise korral. Antud arvutuste 
juures on eeldatud, et biogaasist toodetav aastane soojuse hulk on minimaalselt 2 200 MWh. Õlil 
töötava katlamaja käidukuluks on arvestatud 15,91 eurot realiseeritud MWh kohta (info: OÜlt 
N.R Energy). Biogaasi baasil toodetud soojuse sisseostuhinnas kajastuvad juba kõik kulutused 
(aluseks on võetud maksimaalne hind, milleks on 35 eurot/MWh). 

Finantsmajanduslike näitajate arvutamisel on lähtutud järgmisest: 

• lihttasuvusaeg, st aeg aastates, mille jooksul ilma laenuintresse arvestamata laenu 
põhiosa suudetakse tagasi maksta; 

• NPER ehk tasuvusaeg aastates, mille jooksul suudetakse tagasi maksta nii laenu 
põhiosa kui laenuintressid; kuna tööperioodiks on võetud 15 aastat, siis saab projekti 
lugeda tasuvaks kui NPER≤15 ja NPV on positiivne; 

• IRR e tulu sisenorm protsentides; näitab maksimaalset diskontomäära (investeeringu 
laenuprotsenti), mille korral projekt on majanduslikult tasuv; kuna diskontomääraks 
on arvutustes olnud 6%, siis sellest suurem IRR näitab projekti tasuvust; 

• NPV ehk tulu nüüdisväärtus eurodes, iseloomustab tööperioodi (siinkohal on 
kasutatud 15 aastat) lõpuks kogunenud tulu nüüdisvääringus; kui NPV on positiivne, 
on projekt majanduslikult tasuv. 

Kõikide alljärgnevate hindade sisse ei ole arvestatud käibemaksu. 

Tabel 13. Hinnangulised rahavood I variandi korral 

 Aravete I variant 

 

Olemasolev biogaasil töötav 
koostootmisjaam + olemasolev põlevkiviõlil 

töötav katel kasutusel reserv-/tipukatlana 
  Toetus 50% ulatuses Toetuseta 
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1. Investeering kokku 457 500,00 € 457 500,00 € 

2. KOV investeering 45 750,00 € 91 500,00 € 

3. Toetused 228 750,00 € -   € 

4. Laenud 183 000,00 € 366 000,00 € 

KOKKU 457 500,00 € 457 500,00 € 

     
Toodetav soojuse hulk kokku, MWh/a 

2764* 
Baaskatlamaja poolt toodetav soojuse 
hulk, MWh/a 2200 
Tipukatla poolt toodetav soojuse hulk, 
MWh/a 564 

Aastane põlevkiviõli kogus, t 65 

Sisse ostetud soojusenergia hind, eurot 77 000,00 € 

Vajamineva kütusekoguse maksumus 
aastas, eurot 29 375,00 € 
Käidukulu, eurot 8 973,24 € 

Kulud kokku 134 190,43 € 153 032,61 € 

Toodetavast soojusest saadav tulu, 
eurot 143 583,76 € 163 744,89 € 

Hinnanguline soojuse hind, 
eurot/MWh 51,95 € 59,24 € 

Tulud kokku 143 583,76 € 163 744,89 € 
   
Tulud-Kulud 9 393,33 € 10 712,28 € 

* kuna õlimahutid rekonstrueeritakse antud variandi kohaselt akumulatsioonipaakideks, ei ole arvestatud toodetava soojuse hulka 
kütuselao tarvet 
 

I variandi korral selgub, et projekt ei ole antud tingimustel tasuv, kuna NPV on nii toetuseta 
kui ka toetuse saamisel negatiivne. 50%-se toetuse korral on soojuse hind ~52 eurot/MWh, IRR 
oleks alla 6% ja lihttasuvusaeg üle 19 aasta. 

Projekti tasuvuse muutmiseks on võimalik näiteks suurendada KOVi poolt investeeritavat 
summat (nt kui tõsta laenatavalt summalt algselt planeeritud 20%-st omafinantseeringut 65 %-le, 
mis oleks pea 148 690 eurot), oleks soojusenergia hind ~48 eurot/MWh (toetusega). NPV 50 %-
se toetuse saamise korral positiivne, IRR oleks 7% ja NPER oleks 7,6 aastat (lihttasuvusaeg ~9 
aasta). Toetuseta projekt ei oleks ka suurema KOVi omafinantseeringu korral tasuv (soojuse 
hinnanguline hind oleks ~51 eurot/MWh). Samas tekib siin küsimus, kas ja millises mahus on 
vald suuteline omafinantseeringut maksma. Teise võimalusena võiks tõsta soojuse hinda, kuid 
põhjendatud tulukuse määr on Konkurentsiameti poolt määratud (~7%) ja seda ei anna muuta 
rohkem. 

II variant: OÜ Aravete Biogaas katab vaid baaskoormuse ja tipu- ning reservi katab N.R 
Energy õlikateldega 

Tegemist on sisuliselt olemasoleva olukorraga, mis ei ole pikemas perspektiivis mõistlik 
lahendus (oht, et ei suudeta piisavalt efektiivselt koostööd teha ja võib väheneda motivatsioon 
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investeeringute tegemiseks), kuna nii biogaasi kui põlevkiviõli kateldega oleks teoreetiliselt 
võimalik katta enamuse Aravete aleviku soojuse vajadusest. Mõnevõrra saab arvestada ka 
asjaolu, et rakendades hoonetes energiasäästumeetmeid, väheneb soojusvajadus, võrreldes 
tänasega võib soojuse vajadus väheneda kuni 30%. Majanduslikult ei ole mõttekas erinevate 
soojuse pakkujatega vajalikku soojust toota ja edastada. 

Investeeringute osas tuleb vaatluse alla vaid kaugküttevõrgu rekonstrueerimine, sest tegu on 
kõige olulisemate tegevustega Aravete soojusmajanduses. Kogu investeeringute hinnanguline 
maht oleks maksimaalselt 357 500 eurot (vt tabel 14). 

Tabel 14. II variandi hinnanguline investeeringu maksumus (hinnad KMta) 

Parameeter Maksumus, eurot 

Katlamaja maksumus                               -   €  
Reservkatla maksumus                               -   €  
KKS torustiku maksumus          325 000,00 €  
Ettevalmistus- ja 
projekteerimismaksumused koos 
järelvalvega seotud kulutustega            32 500,00 €  

Investeering kokku              357 500,00 €  

II variandi rahavoogude arvutused on põhimõtteliselt samadel alustel koostatud, mis I variandigi 
korral. Antud arvutuste juures on aga eeldatud, et ainsa investeeringuna tehakse kaugküttevõrk 
korda ja biogaasist toodetav aastane soojusenergia hulk on ~2 000 MWh ja ülejäänud toodetakse 
N.R Energy poolt (vt tabel 15). 

Tabel 15. Hinnangulised rahavood II variandi korral 

 Aravete II variant 

 
Olemasolev biogaasil töötav koostootmisjaam + 

olemasolev põlevkiviõlil töötav katel 
 Toetus 50% ulatuses Toetuseta 

1. Investeering kokku 357 500,00 € 357 500,00 € 

2. KOV investeering 35 750,00 € 71 500,00 € 

3. Toetused 178 750,00 € -   € 

4. Laenud 143 000,00 € 286 000,00 € 

KOKKU 357 500,00 € 357 500,00 € 

   
Toodetav soojuse hulk kokku, 
MWh/a 3162 
Baaskatlamaja poolt toodetav 
soojuse hulk, MWh/a 2000 
Tipukatla poolt toodetav soojuse 
hulk, MWh/a 1162 

Aastane põlevkiviõli kogus, t 134 



  Ambla valla energia arengukava 2015–2020 

 

 25. leht 39-st 
 

Sisse ostetud soojusenergia hind, 
eurot 70 000,00 € 

Vajamineva kütusekoguse 
maksumus aastas, eurot 60 520,83 € 
Käidukulu, eurot 18 487,42 € 

Kulud kokku 163 731,93 € 178 455,60 € 

Toodetavast soojusest saadav tulu, 
eurot 175 193,16 € 190 947,50 € 

Hinnanguline soojuse hind, 
eurot/MWh 55,41 € 60,39 € 

Tulud kokku 175 193,16 € 190 947,50 € 
   

Tulud-Kulud 11 461,24 € 12 491,89 € 

II variandi korral selgub, et projekt ei ole antud tingimustel tasuv, kuna NPV on nii 
toetuseta kui ka toetuse saamisel negatiivne. 50%-se toetuse korral on IRR alla 6% ja NPER 
9,6 aastat (lihttasuvusaeg on üle 12 aasta). 

Näiteks suurendades sarnaselt eelmisele variandile KOVi poolt omafinantseeringut 20%-lt 40%-
le, oleks 50 %-se toetusega projekt tasuv: soojuse hind oleks ~54 eurot/MWh, IRR oleks 6% ja 
NPER oleks 7,8 aastat (lihttasuvusaeg ~10 aasta). Toetuseta projekt ei oleks ka 50%-se 
omafinantseeringu korral veel tasuv. 

Reaalselt, kui selle variandiga jätkata, võib vajalikuks osutuda olemasolevate põlevkiviõlil 
töötavate katelde uuendamine (antud juhul seda arvutustes ei arvestatud). 

III variant: OÜlt Aravete Biogaas ostetavale soojusele ja õlikateldele lisaks paigaldatakse 
olemasolevasse katlamajja hakkpuidul töötav katel 

Biogaasi ja hakkpuidu kombineerimisel tuleb arvesse võtta juba tehtud ja tehtavaid 
investeeringuid (st kas on tasuv ehitada uut hakkpuidul töötavat katlamaja juurde) ja jälgida 
biogaasist toodetava soojuse tootmiskindlust, et selgitada välja, kas biogaas suudab katta igal 
ajahetkel baaskoormust. On ilmselge, et kui hakkpuidul töötav katlamaja saaks töötada vaid 
tipukoormust kattes, ei ole selle rajamine majanduslikult otstarbekas. Äärmisel juhul võiks 
kaaluda varianti, kus uus hakkpuidul töötav katlamaja töötaks baaskoormusel (80% aasta 
keskmine kasutegur, 0,6 MWth), biogaasist toodetav soojus jääks katma tippu ja põlevkiviõli 
katlad oleksid reservis. 

Käesoleva variandi puhul lähtutaksegi olukorrast, kus hakkpuiduga toodetaks baaskoormust, 
biogaasiga tippkoormust ning õlikatlad oleksid reservvõimsustena olemas. Investeeringute hulka 
arvestatakse kaugküttevõrgu rekonstrueerimise keskmist maksumust ja hakkpuidul töötava katla 
paigaldamist katlamajja. Hinnanguliselt võib investeering maksma minna 535 500 eurot (vt 
tabel 16). 

Tabel 16. III variandi hinnanguline investeeringu maksumus (hinnad KMta) 

Parameeter Maksumus, eurot 

Hakkpuidul töötava katlamaja maksumus              152 500,00 €  
Reservkatla maksumus                               -   €  
KKS torustiku maksumus              325 000,00 €  
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Parameeter Maksumus, eurot 

Ettevalmistus- ja projekteerimismaksumused koos 
järelvalvega seotud kulutustega                57 500,00 €  

Investeering kokku              535 000,00 €  
Lihtsustatud hinnanguliste rahavoogude (vt tabel 17) arvutamise aluseks on investeeringu 
maksumus ja soojuse tootmisega otseselt seotud põhilised kulud. Eelnevate variantidega 
sarnaselt ei ole ka antud arvutuste juures arvestatud muutuvkuludega (nt kulu elektrienergiale, 
veele, kanalisatsioonile, kemikaalidele jt muutuva iseloomuga kuludele) ega keskkonnatasudega 
seotud kulustega. Antud arvutuste juures on võetud aluseks, et hakkpuidust toodetav aastane 
soojuse hulk on minimaalselt 2 000 MWh. Biogaasi baasil toodetud soojuse sisseostuhinnas 
kajastuvad juba kõik kulutused (aluseks on võetud maksimaalne hind, milleks on 
35 eurot/MWh). Hakkpuidu hinnaks on võetud 17 eurot/MWh. 

Tabel 17. Hinnangulised rahavood III variandi korral 

 Aravete III variant 

 

Uus hakkel töötab katel (0,6MW) + 
olemasolev biogaasil töötav 

koostootmisjaam + olemasolev 
põlevkiviõlil töötav katel (reserv)  

  Toetus 50% 
ulatuses 

Toetuseta 

1. Investeering kokku 535 000,00 € 535 000,00 € 

2. KOV investeering 53 500,00 € 107 000,00 € 

3. Toetused 267 500,00 € -   € 

4. Laenud 214 000,00 € 428 000,00 € 

KOKKU 535 000,00 € 535 000,00 € 

     
Toodetav soojuse hulk kokku, MWh/a 3162 
Baaskatlamaja (hakkpuit) poolt toodetav 
soojuse hulk, MWh/a 2000 
Tipukatla (biogaas) poolt toodetav soojuse 
hulk, MWh/a 1162 

Aastane põlevkiviõli kogus, t  0 

Aastane hakkpuidu kogus, pm3 3333 

Sisseostetud biogaasist toodetava 
soojusenergia hind, eurot 40 670,00 € 
Hakke hind, eurot 56 666,67 € 
Käidukulu, eurot 28 333,33 € 

Kulud kokku 147 704,03 € 169 738,06 € 

Toodetavast soojusest saadav tulu, eurot 158 043,31 € 181 619,73 € 

Hinnanguline soojuse hind, eurot/MWh 49,98 € 57,44 € 
Tulud kokku 158 043,31 € 181 619,73 € 
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Tulud-Kulud 10 339,28 € 11 881,66 € 

III variandi korral on näha, et projekt ei ole antud tingimustel tasuv, kuna NPV on 
negatiivne. 50%-se toetuse korral oleks projekt tasuv, kui omafinantseering oleks suurem (20%lt 
70%le). 70% omafinantseeringuga (~187 300 eurot) on IRR 8% ja NPER 7,2 aastat 
(lihttasuvusaeg on üle 8 aasta).  

I, II ja III variandi kokkuvõte on toodud tabelis 18, mille põhjal saab öelda, et nii I kui ka II 
variant on 50%-se toetuse korral majanduslikult kõige otstarbekamad lahendused, kuna 
lihttasuvusajad on mõistlikud ja hinnanguline soojuse hind on konkureeriv tänase soojuse 
hinnaga Aravetel. Samuti ei eelda need variandid tehnoloogiliselt suuri muudatusi. 

Tabel 18. Arvate aleviku alternatiivide koondülevaade 
 I variant II variant III variant 
 Soojuse tootmine 

biogaasiga ning õliga 
tipu ja reservi katmine 

Tänasele vastav 
lahendus: soojust 
toodetakse biogaasist ja 
põlevkiviõlist  

Soojuse tootmine 
hakkpuiduga (0,6 MWth), 
puuduva osa katab 
biogaas ja õlikatlad on 
reserviks 

Näitaja Toetusega* Toetuseta Toetusega* Toetuseta Toetusega* Toetuseta 

Investeeringu 
maksumus 

457 500 € 357 500 €** 535 500 € 

Hinnanguline 
soojuse hind, 
euro/MWh*** 

                        
54,6 

                    
60,9  

                                 
55,4  

                        
60,4 

                                
50,1  

                    
57,4 
  

Lihttasuvus, a 16 29 13 23 21 36 

*Toetuse määr on võetud 50%. 

**Investeering hõlmab vaid kaugküttevõrgu rekonstrueerimist. 

*** Põhjendatud tulukuse määraks on 7%. 

Leitud soojuse hindu võrreldes, on kõige soodsam toetusega III variant (baaskoormus kaetakse 
hakkpuidul töötava katlaga ja biogaasiga kaetakse ülejäänud soojuse vajadus, õlikatel jääks 
reservi). Teisalt on OÜ Aravete Biogaas teinud investeeringu biogaasi tootmiseks ja mõistlik 
oleks kasutada biogaasijaama jääksoojust Aravete kaugküttevõrgus. Kui biogaasile anda 
baaskoormus, siis tipukoormuse katmiseks puitkütusel töötavat katelt ei ole otstarbekas 
paigaldada. Kulukast õliga kütmisest ja sellega kaasnevast keskkonnamõjust saab loobuda aga 
ainult juhul, kui baaskoormust katab puit ja tippu katab biogaas. 

Lähtuvalt eeltoodust ja hetkel kehtivast kaugkütte operaatori rendilepingust, analüüsime 
põhjalikumalt I ja II varianti rahavoogusid (lähtudes Konkurentsiameti arvutusmetoodikast; vt 
tabel 19). Peale operaatori rendilepingu lõppemist tuleb kindlasti kaaluda kõiki variante, kuna 
selleks ajaks on selgunud, kuivõrd töökindlalt suudab OÜ Aravete Biogaas aleviku 
kaugküttevõrku soojusega varustada. 

Rahavoogude leidmisel võeti arvesse nii kaudseid- kui ka otseseid kulusid. Arvutustesse lisandus 
täpsustatud käidukulu (sisaldab endas kulutusi elektrile, veele ja kanalisatsioonile ning sisaldab 
ka keskkonnatasusid; OÜ N.R Energy andmetel on see määr 13 eurot/MWh), tegevuskulud 
(sisaldab endas kulutusi hooldusele, remondile, materjalidele, varuosadele, teenustele, 
mõõtevahenditele ning sinna hulka on arvatud ka tööjõu- ja juhtimiskulusid; OÜ N.R Energy 
andmetel on see määr 31,7 eurot/MWh) ja kapitalikulu koos põhjendatud tulukusega (OÜ N.R 
Energy andmetel on antud määr 2014. aasta baasil 12 000 eurot). Hinnad ei sisalda käibemaksu. 
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Kuna I variandi kohaselt on oluline toota soojust võimalikult palju biogaasist (sh on võimalik 
rakendada akumulatsioonipaake, et minimeerida põlevkiviõlil töötavate katelde kasutamist), siis 
on määratud baasenergia hulgaks määratud varasema 2 200 MWh/a asemel 2 600 MWh/a ja 
tipuks 360 MWh/a. Arvutuste puhul on arvestatud, et pärast kaugküttevõrgu renoveerimist on 
soojuskadu 11%. Antud variandi korral on hinnanguline soojuse müügihind toetusega projekti 
korral 62,5 eurot/MWh ja toetuseta projekti korral 71,1 eurot/MWh. 

Tänase olukorra jätkumisel koos KV renoveerimisega ehk II alternatiivi korral, on biogaasist 
toodetava soojuse hulk mõnevõrra tagasihoidlikum ja põlevkiviõli osakaal selle võrra suurem. 
Põlevkiviõli kasutuse kasvuga suurenevad proportsionaalselt ka otsesed- ja kaudsed kulud, mida 
antud mudelis on vaadeldud, ja seoses sellega suureneb ka hinnanguline soojusenergia 
müügihind. Toetusega projekti korral on hind 84,3 eurot/MWh ja toetuseta projekti korral 90,1 
eurot/MWh. 

Tabel 19. Arvate aleviku I ja II variandi analüüs (KA metoodika alusel) 
 Aravete I variant Aravete II variant 

 

Olemasolev biogaasil töötav 
koostootmisjaam + olemasolev 

põlevkiviõlil töötav katel kasutusel 
reserv-/tipukatlana 

Olemasolev biogaasil töötav 
koostootmisjaam + olemasolev 

põlevkiviõlil töötav katel  
  Toetus 50% 

ulatuses 
Toetuseta Toetus 50% 

ulatuses 
Toetuseta 

1. Investeering kokku 457 500,00 € 457 500,00 € 357 500,00 € 357 500,00 € 

2. KOV investeering 45 750,00 € 91 500,00 € 35 750,00 € 71 500,00 € 

3. Toetused 228 750,00 € -   € 178 750,00 € -   € 

4. Laenud 183 000,00 € 366 000,00 € 143 000,00 € 286 000,00 € 

KOKKU 457 500,00 € 457 500,00 € 357 500,00 € 357 500,00 € 

         
Toodetav soojuse hulk kokku, 
MWh/a 2764 3162 
Baaskatlamaja poolt toodetav 
soojuse hulk, MWh/a 2600 2000 
Tipukatla poolt toodetav 
soojuse hulk, MWh/a 164 1162 

Aastane põlevkiviõli kogus, t 20 143 

Sisse ostetud soojusenergia 
hind, eurot 91 000,00 € 70 000,00 € 

Vajamineva kütusekoguse 
maksumus aastas, eurot 9 111,11 € 64 555,56 € 
Käidukulu, eurot 2 132,00 € 15 106,00 € 
Tegevuskulud, eurot 5 202,08 € 36 858,64 € 

Kapitalikulu ja põhjendatud 
tulukus, eurot 12 000,00 € 12 000,00 € 

Kulud kokku 138 287,38 € 157 129,56 € 213 243,87 € 227 967,55 € 

Toodetavast soojusest saadav 
tulu, eurot 147 967,49 € 168 128,63 € 230 320,35 € 246 223,09 € 



  Ambla valla energia arengukava 2015–2020 

 

 29. leht 39-st 
 

Hinnanguline müüdava 
soojuse hind, eurot/MWh 53,53 € 60,83 € 72,84 € 77,87 € 

Tulud kokku 147 967,49 € 168 128,63 € 230 320,35 € 246 223,09 € 
Tulud-Kulud 9 680,12 € 10 999,07 € 17 076,48 € 18 255,55 € 

*vedelkütusemahutite soojendamiseks kulunud energia on sisse arvestatud 

Määramaks tasuvust I ja II variandi korral, võtame aluseks KV rekonstrueerimisest saadavat nö 
tulu (I variant: vastavalt ~9 680 eurot/aastas ja ~11 000 eurot/aastas ning II variant: vastavalt 
~17 080 eurot/aastas ja ~18 260 eurot/aastas). Antud juhul saaksime I variandi tasuvusaegadeks 
19 (toetusega) ja 33 aastat (toetuseta) ja II variandi korral 8 (toetusega) ja 15 (toetuseta). 

Mõlema alternatiivi korral tuleb kaaluda kas täiesti uue või kasutatud odavama tipu- ja 
reservkatla ostmist (OÜu Aravete Biogaas nägemusel nemad I alternatiivi korral soetaksid ise 
katla, II alternatiivi korral on N.R Energy nägemus, et eelistatakse kasutatud katelt). 
Hinnanguliselt on kuni 1,5 MW põlevkiviõlil töötava katla (nt Danstoker Global No3; info Napal 
Service OÜ andmetel) hind koos lisaseadmete ja paigaldusega 173 400 eurot (ilma KMta). 

Võrdluse toomiseks on tabelis 20 esitatud III variandi arvutus KA meetodil. Hakkpuidu katla 
korral on arvestatud, et käidukulud moodustavad vähemalt poole kütuse hinnast, tegevuskulud 
jäävad ~7 500 euro piiresse ning kapitali- ja põhjendatud tulukus on ~16 000 eurot (võttes 
arvesse analoogsete hakkpuidul töötavate katlamajade näitajaid). 

Tabel 20. III variandi analüüs (KA metoodika alusel) 
 Aravete III variant 

 

Uus hakkel töötab katel (0,6MW) + 
olemasolev biogaasil töötav 

koostootmisjaam + olemasolev 
põlevkiviõlil töötav katel (reserv)  

  Toetus 50% ulatuses Toetuseta 

1. Investeering kokku 535 000,00 € 535 000,00 € 

2. KOV investeering 187 250,00 € 374 500,00 € 

3. Toetused 267 500,00 € -   € 

4. Laenud 80 250,00 € 160 500,00 € 

KOKKU 535 000,00 € 535 000,00 € 

     
Toodetav soojuse hulk kokku, MWh/a 

3162 
Baaskatlamaja poolt toodetav soojuse 
hulk, MWh/a 2000 
Tipukatla poolt toodetav soojuse hulk, 
MWh/a 1162 

Aastane põlevkiviõli kogus, t  0 

Aastane hakkpuidu kogus, pm3 3333 

Sisseostetud biogaasist toodetava 
soojusenergia hind, eurot 40 670,00 € 
Hakke hind, eurot 56 666,67 € 
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Käidukulu, eurot 28 333,33 € 
Tegevuskulud, eurot 7 500,00 € 

Kapitalikulu ja põhjendatud tulukus, 
eurot 16 000,00 € 

Kulud kokku 168 012,19 € 186 854,37 € 

Toodetavast soojusest saadav tulu, eurot 179 773,04 € 199 934,18 € 

Hinnanguline soojuse hind, eurot/MWh 56,85 € 63,23 € 
Tulud kokku 179 773,04 € 199 934,18 € 

   
Tulud-Kulud 11 760,85 € 13 079,81 € 

III variandi korral on hinnanguliseks soojuse hinnaks 56,8 eurot/MWh (toetusega) ja 
63,2 eurot/MWh (toetuseta), seega oleks tasuvusajad vastavalt 18,2 ja 32,7 aastat. 

Kõiki eelmainituid investeeringute tasuvushinnanguid tuleks vaadelda mitte lõplikena, vaid 
arvestades nii nende tundlikkust võimalikele algandmete (kütuste hinnad, soojuse tarbimine jne) 
muutustele, aga ka riskifaktoreitega (nt majanduslik olukord, seadmetest tulenevad riskid, 
seadusandlusest tingitud muutused tootmise finantsolukorras jne). 

Eelmainitud alternatiividele lisaks analüüsiti veel järgmiseid variante: 

1. OÜlt Aravete Biogaas ostetavale soojusele lisaks toota soojust maasoojuspumpadega. 
Vaatamata mugavale ja peaaegu hooldusvabale kasutusele, vajab soojuspump oma tööks 
suhteliselt suurt vaba maa-ala ja seadme tööks elektrienergiat. Kuna tegu on küllaltki 
suure investeeringuga ja teadmata on soojuspumpade primaarkontuuri jaoks vaba maa 
saamise võimalused ja tingimused, siis ei ole see lahendus antud tingimustes mõistlik. 

2. LNGl (veeldatud maagaas) töötav katlamaja. Kuna tänastes olukorras biogaasil toodetava 
soojuse tootmist ei lõpetata ja koostootmisjaamaga on teoreetiliselt võimalik katta kogu 
Aravete soojuse vajadus nagu ka põlevkiviõlil töötavate kateldega, siis ei ole see 
lahendus investeeringuna mõistlik. Võib kaaluda äärmisel juhul LPG (veeldatud 
naftagaas) kasutamist kütusena ennekõike tipukoormuse katmiseks katlamajades. 

Kõikide alternatiivide korral on olulisel kohal energiasäästumeetmete rakendamine ja soojuse 
kasutajate tarbimisharjumuste korrigeerimine. Otstarbekas on alustada olemasolevate süsteemide 
täiustamist just tarbijate juurest ja rakendada just vähem kulukaid abinõusid ning siis liikuda 
edasi kulukate poole vastavalt majanduslikule tasuvusele ja finantseerimisvõimalustele. 

6. Aravete lokaalkütte arenguperspektiivid 
Eelpool on toodud, et Aravete kaugküttevõrk on jätkusuutlik ja seda eeldusel, et soojusenergia 
hind lõpptarbijatele jääb soodsaks ja tarbimistihedus ei vähene lähiajal oluliselt. Järgnevalt 
vaadeldakse lokaalkütte lahendusi, mida tasub kaaluda just Maarjamõisa piirkonna hoonete 
lokaalkütte arendamiseks: 

1. Pelletikatel  

Kortermajade puhul on võimalik kasutada pelletkatlaid (halupuukatlaga küttelahendusi pole 
viimasel ajal enam rajatud, sest tööjõukulud on suured ja kvaliteetsete puude hankimine ei 
pruugi olla odav) koos etteandesüsteemi ja pelleti mahutiga või automaatlaoga, millest vastavalt 
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küttevajadusele söödetakse pelleteid automaatselt põletisse (koldesse). Vastupidiselt 
halupuudega köetavale katlale, kus kütmise kvaliteet sõltub palju kütja oskustest, ajalistest 
võimalustest ja varutud kütuse kvaliteedist, on pelletkatel täielikult automatiseeritav, kütuse 
kvaliteet kindlustatud ning ei vaja kütjat, kuid vajab korralist hooldust. Süsteem on suhteliselt 
vähest tööd nõudev: vajalik on perioodiliselt lisada kütust katla kõrval paiknevasse mahutisse 
(mitte sagedamini kui kord paar nädalas) ja üks kaks korda nädalas eemaldada tuhka ja 
puhastada kollet. Põhimõtteliselt on kõiki loetletud tegevusi võimalik automatiseerida ja jätta 
tegevused firmale, kes tarbijat kütusega varustab. 

Vaatame järgnevalt eri võimsustega pelletikatlaid. Kuni 50 kW pelletikatla (sh pelleti 
etteandetigu, pelletimahuti) ja selle paigaldamise maksumus on algsetel hinnangutel 6 300 eurot 
(vt tabel 21; info: SB Keskkütteseadmed OÜ). Tabelis 22 on esitatud hinnangulised rahavood, 
mille alusel on näha, et 50%-se toetuse saamisel kujuneks hinnanguliseks soojuse omahinnaks 
~57 eurot/MWh (63,6 eurot/MWh toetuseta projekti korral). Kõik alljärgnevad arvutused on 
koos käibemaksuga. 

Tabel 21. Hinnanguline pelletikatla (kuni 50 kW) investeeringu maksumus (koos KMga) 

Parameeter Maksumus, eurot 

Pelletikatla (kuni 50 kW) 
maksumus 5 704,90 € 
Ettevalmistus- ja 
projekteerimismaksumused koos 
järelvalvega seotud kulutustega 570,49 € 

Investeering kokku                   6 275,39 €  
 

Tabel 22. Hinnangulised rahavood pelletikatla (kuni 50 kW) paigaldamisel 

 Pelletikatel (kuni 50kW) 

  Toetus 50% ulatuses Toetuseta 

1. Investeering kokku                   6 275,39 €                  6 275,39 €  
3. Toetused                   3 137,70 €                              -   €  
4. Laenud                   3 137,70 €                  6 275,39 €  

KOKKU                   6 275,39 €                  6 275,39 €  
     
Toodetav soojuse hulk kokku, 
MWh/a 120 
Aastane puitpelletite kogus, t 29 
Vajamineva pelletite maksumus 
aastas, eurot                                                         5 294,12 €  
Aastane elektrienergia tarbimine, 
MWh                                                                 4,80 €  
Elektrienergia aastane maksumus, 
eurot                                                            576,00 €  
Käidukulu, eurot                                                            264,71 €  

Kulud kokku                   6 884,50 €                  7 629,38 €  
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Toodetavast soojusest saadav 
tulu, eurot                   6 884,50 €                  7 629,38 €  
Hinnanguline soojuse hind, 
eurot/MWh                        57,37 €                       63,58 €  

Tulud kokku             6 884,50 €             7 629,38 €  
   
Tulud-Kulud                       -   €                      -   €  

Kui vaadata suuremat pelletikatelt (kuni 100 kW), siis hinnanguline investeeringu maksumus 
kortermajale oleks ~11 000 eurot. Antud juhul kujuneks hinnanguliseks soojuse omahinnaks 62 
eurot/MWh. Veelgi võimsama pelletikatla (kuni 180 kW) korral oleks hinnanguline 
investeerimismaksumus ~16 700 eurot, 50%-se toetusega soojusenergia hinnanguliseks 
omahinnaks 68 eurot/MWh (soojuse hinnad koos käibemaksuga). 

2. Õhk-vesi soojuspump 

Pelletikatlamaja asemel on mõeldav paigaldada kortermajale õhk-vesi soojuspump või 
maasoojuspump. Soojuspumpade kasutamisel lokaalkütteks, peaksid hoonesisesed 
küttesüsteemid toimima efektiivselt madalatel küttevee temperatuuridel (soovitavalt 
põrandakütte korral, siis madal küttevee temperatuur), et tagada piisavalt kõrge soojusteguri 
väärtus ja majanduslik efektiivsus. Otstarbekas on lahendada vajaduse korral ka kortermaja 
soojaveevarustus soojuspumba abil. 

Antud juhul analüüsitakse ühe kortermaja (soojusenergia tarbimisvajadus on 150 MWh/a, 
COP 1,5-2,5) näitel õhk-vesi soojuspumba tasuvust ja hinnangulist soojuse omahinda. 
Investeeringu aluseks on võetud kaks 31 kW võimsusega õhk-vesi soojuspumpa, mahuti ja selle 
paigaldamise maksumus koos automaatikaga. Hinnanguline investeeringu maksumus on 63 000 
eurot (info: OÜ AIT-Nord, vt tabel 23). 

Tabel 23. Hinnanguline õhk-vesi soojuspumba (kuni 62 kW) investeeringu maksumus 
(koos KMga) 

Parameeter Maksumus, eurot 

Õhk-vesi soojuspump (kuni 62 kW) 
maksumus 60 000,00 € 
Ettevalmistus- ja 
projekteerimismaksumused koos 
järelvalvega seotud kulutustega 3000,00 € 

Investeering kokku                63 000,00 €  

Tabelis 24 on toodud hinnangulised rahavood, kus 10-aastase (6% intress) laenu korral kujuneks 
50%-se toetusega soojuse omahinnaks 74 eurot/MWh. Ilma toetuseta on hind oluliselt kõrgem 
(hinnanguliselt üle 100 euro/MWh). Kui valida suurema võimsusega õhk-vesi soojuspump (kuni 
93 kW), oleks investeeringu maksumuseks ~94 500 eurot. Soojuse omahind tuleks sellisel juhul 
83 eurot/MWh toetuse korral ja toetuseta oleks üle 115 euro/MWh. 

Tabel 24. Hinnangulised rahavood õhk-vesi soojuspumba (kuni 62 kW) paigaldamisel 

 Õhk-vesi soojuspump (kuni 62 kW) 

  
Toetus 50% ulatuses Toetuseta 
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1. Investeering kokku                63 000,00 €               63 000,00 €  

3. Toetused                31 500,00 €                            -   €  

4. Laenud                31 500,00 €               63 000,00 €  

KOKKU                63 000,00 €               63 000,00 €  

     
Tarbitav soojuse hulk, MWh/a 150 

Aastane elektrienergia kogus, MWh 56 

Kasutatava elektrienergia maksumus 
aastas, eurot 6 720,00 € 
Käidukulu, eurot 80,00 € 

Kulud kokku                11 079,84 €               15 359,68 €  

Toodetavast soojusest saadav tulu, eurot                11 079,84 €               15 359,68 €  

Hinnanguline soojuse hind, eurot/MWh                        73,87 €                     102,40 €  
Tulud kokku            11 079,84 €           15 359,68 €  

   
Tulud-Kulud                       -   €                      -   €  

 
Eelnevate näidete alusel saab öelda, et õhk-vesi soojuspumpade korral tuleb soojuse omahind 
tänasest kaugküttega edastavast soojusenergia hinnast kallim. Väga külmal perioodil tuleb kütta 
lisaks elektriga (mis teeb selle projekti väga kulukaks). 

3. Maasoojuspump 

Käesolevaga analüüsitakse ühe kortermaja (soojusenergia tarbimisvajadus on 150 MWh/a, COP 
3,5- arvestusega, et tagatud on 60°C temperatuuril -20°C) näitel maasoojuspumba tasuvust ja 
hinnangulist soojusenergia omahinda. Investeeringu aluseks on võetud 37 kW võimsusega 
maasoojuspump koos 15 kW tennidega. Kogu süsteemi maksumus koos puurimisega on 
60 000 eurot (koos KMga; info: OÜ AIT-Nord).  

Tabeli 25 põhjal on näha, (10-aastane laen, 6% intress) 50%-se toetuse korral on soojusenergia 
hind 63,6 eurot/MWh, mis on tänasest kaugküttega pakutavast soojuse hinnast madalam.  

Tabel 25. Hinnangulised rahavood maasoojuspumba (37 kW ja 15 kW elektritennid) 
paigaldamisel 

 
Maasoojuspump (37 kW) + 15 kW tennid 

  
Toetus 50% ulatuses Toetuseta 

1. Investeering kokku                60 000,00 €             60 000,00 €  

3. Toetused                30 000,00 €                          -   €  

4. Laenud                30 000,00 €             60 000,00 €  

KOKKU                60 000,00 €             60 000,00 €  

     
Tarbitav soojuse hulk, MWh/a 150 

Aastane elektrienergia kogus, MWh 45 

Kasutatava elektrienergia maksumus aastas, 
eurot 5 382,86 € 
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Käidukulu, eurot 80,00 € 
Kulud kokku                   9 538,90 €             13 614,93 €  

Toodetavast soojusest saadav tulu, eurot                   9 538,90 €             13 614,93 €  

Hinnanguline soojuse hind, eurot/MWh                        63,59 €                    90,77 €  
Tulud kokku             9 538,90 €           13 614,93 €  

   
Tulud-Kulud                       -   €                      -   €  

Lokaalkütte lahenduste kokkuvõte on toodud tabelis 26, mille alusel on näha, et majanduslikult 
kõige otstarbekamad lahendused on pelletikatla või maasoojuspumba kasutamine. 

 

 

Tabel 26. Lokaalkütte alternatiivide koondülevaade 
 Pelletikatel Õhk-vesi soojuspump Maasoojuspump 
Näitaja Toetusega* Toetuseta Toetusega* Toetuseta Toetusega* Toetuseta 

Investeeringu 
maksumus 

6300 eurot             63 000 eurot 84 000 eurot 

Hinnanguline 
soojuse omahind, 
euro/MWh 

57,4 63,6 73,9 102,4 63,6 90,8 

*Toetuse määr on võetud 50%. 

Kõik eelnevalt toodud investeeringute tasuvushinnanguid tuleks vaadelda mitte lõplikena, vaid 
arvestades nii nende tundlikkust võimalikele algandmete (kütuste hinnad, soojuse tarbimine jne) 
muutustele, kui ka riskifaktoreid. Riskide arvestamine eeldab tähelepanu pööramist konkreetse 
projekti õnnestumist ohustavatele faktoreile – turusituatsiooni muutumine, pidevalt muutuv 
majandusolukord, seadusandlusest tingitud muutused tootmise finantsolukorras, aga ka 
seadmetest tulenev tehniline riskifaktor. 

Lisaks on sarnaselt kaugküttesüsteemi arendamisele oluline ka lokaalkütte edendamisel 
kortermajade terviklik renoveerimine, sest sellisel juhul võib paigaldatava soojuse 
tootmisseadme võimsus olla väiksem (sh hoone kütmiseks kasutatav soojuse hulk väheneb). 

7. Energiasäästumeetmeid hoonete soojuskasutuse 
vähendamiseks 

Aravete alevikus olevad hooned on erinevatel tasemetel energiasästu rakendamise osas. Selleks, 
et vähendada energiatarvet hoonetes, tuleb neid terviklikult renoveerida. Tervikliku 
renoveerimise all mõistetakse üldiselt: 

• kõikide piirete soojustamist (seinad, sokkel, katus, pööningu põrand jne), 

• vanade (st nõukogudeaegsete hoonete ehitamise ajal paigaldatud või juba ka vahetatud 
kuid amortiseerunud ja ebakvaliteetsete) akende asendamist kaasaegsete kahe- või 
kolmekordse klaaspaketiga akende vastu, 

• vanade välisuste asendamist kaasaegsete soojustusega ustega, 

• termostaatventiilidega kahetorusüsteemi paigaldamist (soovi korral koos individuaalse 
küttekulujaotamise süsteemiga), 
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• vajadusel soojussõlme uuendamine (nt automaatika kaasajastamine või 
plaatsoojusvahetite paigaldamine), 

• liiniseadeventiilide paigaldamist ja küttesüsteemi hüdraulilist tasakaalustamist, 

• küttetorustiku isoleerimist keldris mineraalvillast torukoorikuga, 

• ventilatsioonisüsteemi uuendamist, nt värskeõhuavad või soojustagastusega 
ventilatsioonisüsteemi rajamist (võimalikud erinevad lahendused, mis sõltuvad hoonest, 
tellija soovist jne). 

Täielik renoveerimine võib sõltuvalt hoonest olla erinevate meetmetega, kuna iga objekt on 
iselaadi ning võimalused ja põhjendatud vajadus meetmete rakendamiseks on varieeruvad. 

Lisaks tehnilistele lahendustele on võimalik säästu saavutada ka tarbimiskultuuri muutes (nt 
radiaatorite termostaatide keeramine normaalsele temperatuurile, valgustite ja muude 
elektritarvitite väljalülitamine, kui neid ei vajata, ruumide üleventileerimise vältimine). 

Energiasäästu meetmete rakendamise tulemusel võib teoreetiliselt hoone energia lõpptarbimine 
väheneda kuni 50 - 60% ning primaarenergia tarbimine olenevalt tootmise ja jaotamise 
kasutegurist veelgi suuremal määral. Tänu sellele vähenevad ka heitmete kogused, mis energia 
tootmisel keskkonda satuvad. 

8. Soojusmajanduse arenguvõimaluste kokkuvõtted ja 
järeldused. Soojusmajanduse tegevuskava. 

Aravete aleviku kaugküttesüsteemiga liitunud hoonetest ei ole kõik energiasäästumeetmeid 
rakendanud. Vähendamaks hoone energiakulu vähemalt 30 % ulatuses, on soovitatav viia läbi 
täielik renoveerimine (hea näide Lasteaia 1 alusel), kuid siinjuures on oluline silmas pidada 
planeeritavate tööde tasuvusaegu ja hoonete tulevikuperspektiive. Lisaks renoveerimistöödele on 
oluline tähelepanu pöörata ka inimese säästliku tarbimisharjumuse kujundamisele. 

Aravete kaugküttevõrk on tänaste tarbimismahtude juures veel jätkusuutlik (tarbimistihedus on 
1,57 MWh/m) ja vajaks rekonstrueerimist (mis on kooskõlas seadusest tuleneva kaugküttevõrgu 
kadude vähendamise nõudega). Kui võtame arvesse hoonetes energiasäästumeetmete 
rakendamist, potentsiaalsete võrguga liitujate puudumist (võimalik potentsiaalne liituja rajatav 
ujula, Maarjamõisa piirkonda ei tasu KV liita) ja laste arvu vähenemist nii lasteaias kui koolis 
(Ambla valla arengukavas esitatud prognooside alusel), on ette näha mõningast soojuse tarbimise 
vähenemist. Tänu sellele väheneb mõnevõrra ka tarbimistihedus (hinnanguliselt peaks 
tarbimistihedus olema 1 MWh/m ja enam), mistõttu on oluline enne kaugküttesüsteemi 
rekonstrueerimist vaadata kindlasti üle soojuse tarbijad (sh potentsiaalsed liitujad olemasoleva 
võrgu läheduses) ja hinnata nende tarbimismahte, et teha kindlaks, kas kaugküttesüsteemi 
rekonstrueerimine on antud olukorras tasuv ja leida piirväärtus, mille juures soojuse hind ei 
tõuseks oluliselt. Tuleb silmas pidada, et kaugküte on väikeasulates seda jätkusuutlikum, mida 
tihedamalt tarbijad katlamaja suhtes paiknevad. Soovitatav on suurendada kaugkütte tarbimise 
kasvu uute liitujate näol, seeläbi tõuseks tarbimistihedus ja suureneb mastaabiefekt, ning tagada 
vajalik kaugküttekoormus ja stabiilne soojuse hind läbi tarbijate investeeringute suunamise 
projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamisega KOVi poolt. 

Kaugküttega tänase tarbimismahuga (2 845 MWh) jätkates, on varustuskindlust võimalik 
tagada nii I, II kui ka III variandiga. Kaugkütte operaatori rendilepingu lõppemiseni on 
oluline jälgida, kuivõrd töökindlalt suudab OÜ Aravete Biogaas aleviku kaugküttevõrku 
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soojusega varustada, et teha kindlaks, kas hakata edaspidi tootma baaskoormust biogaasiga (I 
variant) või on kindlam jätkata senise lahendusega (II variant) või hakata katma baaskoormust 
hakkpuidul töötava katlaga (III variant). 

Mõlemal juhul, nii I kui ka II variandi korral on 50%-se toetusega projektid majanduslikult 
mõistlikud lahendused ega eelda tehnoloogiliselt oluliselt suuri muudatusi. III variandi eeliseks 
on kombineeritud hakkpuidu ja biogaasi kasutamine odavama soojuse tootmiseks, mis 
võimaldab kalli ja suure keskkonnamõjuga põlevkiviõli mittekasutamist. Igal juhul on vajalik 
teha investeeringuid, mis võib tuua (aga ei pea tooma) endaga kaasa soojuse hinna mõningase 
tõusu, kuid seejuures on soovituslik arvestada, et MKMi hinnangul on mõistlik kaugkütte hind 
kuni 75 eurot/MWh. Antud hinda ületades on üldjuhul majanduslikult mõttekam kaaluda 
alternatiivsete lahenduste rakendamist ja varustada köetavad hooned lokaalkütteallikatega (nt 
pelletiküte, maasoojuspump). 

Lokaalkütte arendamisel (oluline just Maarjamõisa piirkonnas) tasub kaaluda kas pelletikatla või 
maasoojuspumba paigaldamist. Esialgsete arvutuste kohaselt olid antud variantidel kõige 
soodsamad soojuse hinnad 50 %-se toetuse saamise korral (hinnad ei ole lõplikud ja täpne hind 
selgub siiski peale konkreetse hinnapakkumise saamist). 

Ambla valla soojusmajanduse tegevuskava 

Ambla valla soojusmajanduse tegevuskava esitatakse tabeli kujul (vt tabel 27). Vald võiks 
kaaluda investeeringuid kahes jaos (seda pärast OÜga N.R Energy lepingu lõppemist): 1) 
kaugküttevõrgu investeering; 2) katlamaja rekonstrueerimine kas I alternatiivi või III alternatiivi 
(kui on näha, et biogaasil toodetava soojusvarustusega on jätkuvalt häireid) rakendades. 
Võimalus on jätkata ka olemasoleva olukorraga ehk II variandiga. 

Tabel 27. Soojusmajanduse tegevuskava 
Tegevus Teostajad Maksumus Periood 

Teadlikuse tõstmine, informeerimine, planeerimine 
Aravete kaugküttevõrgu 
renoveerimistööde maksumuse 
hindamine täpseks planeerimiseks ja 
elluviimiseks (projektid) 

Vallavalitsus koostöös 
konsultantidega 

7 000 € 2015-2016 

Energiamajandusega seotud valla 
ametnike ja korteriühistute (KÜ) 
juhatuse liikmete energiamajanduse 
alase teadlikkuse tõstmine (seminarid, 
koolitused, teabepäevad, õpitoad, 
jaotusmaterjalid jms). 

Vallavalitsus koostöös 
koolitusfirmadega ja 
konsultantidega 

Keskmiselt 
3 000 €/a 

2015-2025 

KÜte toetamine energiasäästu 
meetmete elluviimiseks taotluste 
kirjutamisel, tehniliste tingimuste 
saamisel/vormistamisel, 
investeeringutoetuste leidmisel 

Vallavalitsus koostöös 
konsultantidega 

Keskmiselt 
4 000 €/a 

2015-2025 

Soojuse tootjate tegevuse ja arengu 
seire 

Vallavalitsus 
(vajadusel koostöös 
konsultantidega) 

Kulud 
palgafondis 

pidev 
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Tegevus Teostajad Maksumus Periood 
Energiatarbimise juhtimine valla 
tasandil vallale kuuluvates hoonetes 

Vallavalitsus 
(vajadusel koostöös 
konsultantidega) 

Kulud 
palgafondis 

pidev 

Investeeringud 
Aravete kaugküttevõrgu torustike 
kompleksne rekonstrueerimine 

Vallavalitsus koostöös 
konsultantidega ja 
kaugkütte teenust 
pakkuva firmaga 

~325 000 € 2016-2019 

Tagada kõikide kaugkütte tarbijate 
varustamine automaatsete 
soojussõlmedega ja hoonesiseste 
küttetorustike püstikute 
tasakaalustamine, mis parandab 
hoonete küttekvaliteeti (kaob 
temperatuuri ebaühtlus korterite 
vahel) 

Vallavalitsus koostöös 
konsultantidega/ 
spetsialistidega 

KOVi 
hoonetes 
vallavalituse 
eelarvest. 
Korterelamud 
KÜde 
eelarvest. 
Hinnad 
selguvad peale 
pakkumiste 
võtmist. 

2016-2019 

Energiasäästumeetmete rakendamine 
munitsipaalhoonetes energiatõhususe 
tõstmiseks 

Vallavalitsus koostöös 
ehitusfirmaga 

Hinnad 
sõltuvad 
kavandatud 
meetmetest ja 
valla rahalisest 
võimalusest  

2015- 2020 

I, II või III alternatiivi rakendamine 
 

Vallavalitsus koostöös 
konsultantidega ja 
kaugkütte teenust 
pakkuva firmaga 

I alternatiiv: 
457 500 €;         
II alternatiiv: 
357 500 € ja    
III variant: 
535 500 € 

2019-2025 

Käesolevas energiamajanduse arengukavas on antud iseloomustus Aravete aleviku 
soojusvarustuse tänasele olukorrale, toodud välja soojustarbijate energianõudlus ja lihtsustatud 
majandusliku analüüsi tulemusena leitud võimalikud perspektiivsed meetmed soojusvarustuse 
arenguks tulevikus. Koostatud arengukava peaks olema abivahendiks konkreetsete projektide 
väljavalimisel ja alusmaterjaliks Aravete soojusvarustussüsteemide põhjalikumate 
majandusanalüüside läbiviimiseks, projektide tellimiseks ja pakkumiskonkursside läbiviimiseks. 
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Lisa 1. Aravete kaugküttevõrgu maa-aluste trassilõikude ülevaatuse 
ajal tehtud fotod 
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