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 Kokkuvõte 

Konkurentsiamet on koostanud käesoleva analüüsi eesmärgiga esitada Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumile ning Riigikogu majanduskomisjonile seisukohad mitmete 

kaugküttesektoriga seonduvate probleemide osas. Vajadus selliste seisukohtade andmiseks on 

tõusetunud eelpoolnimetatud institutsioonide huvist Konkurentsiameti tähelepanekute kohta, 

mis on tekkinud hindade kooskõlastamise protsessis viimase paari aasta jooksul. Eelkõige on 

Konkurentsiametil palutud esitada seisukoht kaugküttesektoris tegutsevate võrgupiirkondade 

jätkusuutlikkuse kohta. 

Käesolevas analüüsis on analüüsitud järgmisi küsimusi: 

 Kas väikesed kaugkütte võrgupiirkonnad (aastase müügimahuga alla 

10 000 MWh) on jätkusuutlikud? 

 Millised võiksid olla nimetatud võrgupiirkondade tulevikuarengud?  

 Kas nimetatud kaugkütte võrgupiirkondades rakendatav korraldus, mis rajaneb 

kaugküttepiirkondadega antud eelisõigustel ning Konkurentsiameti poolsel 

hinnaregulatsioonil, annab tarbijatele parima tulemuse ning tagab 

kaugkütteseadusega sätestatud eesmärgi – võimaldada tarbijale soodsa hinnaga 

kaugkütteteenus minimaalse keskkonnamõjuga? 

Kaugkütteseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel õigus määrata kaugküttepiirkond, 

millega antakse kaugküttele eelisõigus muude kütmisviiside, sh lokaalkütte ees. Seisuga 

01. juuni 2013.a on käesolevas analüüsis uuritud 89-st väikesest võrgupiirkonnast määratud 

kohaliku omavalitsuse poolt kaugküttepiirkonnad 62-s võrgupiirkonnas ehk ligi 70% osas. 

Neis piirkondades on tarbijad sunnitud kaugkütet tarbima, isegi kui selle hind ei ole võrreldes 

lokaalküttega konkurentsivõimeline. Kui kaugkütte hind oleks konkurentsivõimeline vabaturu 

tingimustes ehk tarbijad oleksid langetanud turumajandusliku valiku, oleks ka nimetatud 

kütteviis majanduslikult põhjendatud. Konkurentsiameti analüüsist nähtub, et paljudes 

väikestes võrgupiirkondades on aga kaugküte ebaefektiivne ja kallis, mistõttu on väheusutav, 

et tarbijad vaba valiku korral selle kasuks otsustaksid. 

Kaugkütte eesmärk on eelkõige kas soojuse ja elektrienergia koostootmise potentsiaali 

rakendamine või selliste kütuste kasutamine, mida on kas võimatu või keerukas 

kasutada tarbija individuaalses katlas (eelkõige põlevkivi, turvas, puiduhake ja 

jäätmed). Kui kumbki nimetatud kahest eesmärgist ei ole täidetud, on kaugkütte kasutamise 

mõttekus küsitav. Näiteks on kaheldav maagaasi kasutamine kaugküttes veekuumutuskatlaga 

toodetud soojuse tootmiseks, sest gaasiga on hõlpsasti võimalik kütta ka lokaalselt. Kaugkütte 

puhul aga lisanduvad lokaalküttega võrreldes soojustrassi kaod, mistõttu võib osutuda 

mõistlikumaks gaasi toomine ilma kadudeta otse tarbija juurde. Samuti on efektiivse 

kaugkütte üheks eeltingimuseks piisav soojuse tarbimistihedus. Kaugkütte eesmärgid on 
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sätestatud ka kaugkütteseaduse § 1 lõikes 2, mille alusel peab kaugküte vastama 

objektiivsuse, võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtetele, et tagada kindel, 

usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate 

vajadustele vastav soojusvarustus. 

Eesti kaugküttesüsteemid on valdavalt pärit endise Nõukogude Liidu aegadest, mil puudus 

efektiivne väikekatelde tehnoloogia ning kaugküte oli kütteliigina eelistatud. Kaugküte rajati 

valdavalt kõikidesse asustatud punktidesse. Nimetatud asjaolu tingib ka kaugküttepiirkondade 

suure arvu Eestis – praegusel hetkel on neid ligi 230
1
. On aga ebatõenäoline, et 

turumajanduse tingimustes oleks kõikides neis asustatud punktides kaugkütet rajatud, 

sest soojuse müügimahud ning tarbimistihedused on selleks liiga madalad. Pigem oleks 

osades piirkondades valik langenud lokaalkütte kasuks. Samas ollakse aga täna olukorras, kus 

paljudes eelkõige väiksemates asustatud punktides on säilinud ebaefektiivselt toimiv 

kaugküte.  

Seisuga 01.juuni 2013 on Konkurentsiamet kooskõlastanud müüdava soojuse ehk lõpptarbija 

piirhinnad kokku 122-le kaugkütte võrgupiirkonnale, kus tegutseb äriühingutena 

57 soojusettevõtjat. Nimetatud 122-st võrgupiirkonnast on 89 ehk 73% tinglikult väikesed 

piirkonnad, kus soojuse müügimaht aastas jääb alla 10 000 MWh. Sealhulgas jääb 56-e 

võrgupiirkonna soojuse müügimaht aastas alla 3 000 MWh ehk tegemist on 

mikropiirkondadega.   

Soojuse tootmisel väikestes võrgupiirkondades kasutatakse kõige rohkem põlevkiviõli 

(50,6%) ja maagaasi (23,6%). Tegemist on suhteliselt kulukate kütustega, millest 

toodetud soojus on tarbijale selgelt kallim puiduhakkest või turbast toodetud soojusest. 

Näiteks, väikestes võrgupiirkondades oli seisuga 01.juuni 2013 põlevkiviõlist toodetud 

müüdava soojuse kaalutud keskmine piirhind 79,78 €/MWh, samas kui puiduhakkest toodetud 

soojuse vastav näitaja oli 53,86 €/MWh. Lisaks iseloomustab paljusid väiksemaid 

võrgupiirkondi soojuse madal müügimaht ja sellest tingituna ka madal tarbimistihedus, 

tootmisseadmete kõrge vanus ning sellest tingituna madal soojuse tootmise kasutegur ning 

kõrged trassikaod.    

Konkurentsiameti analüüsist ilmneb, et väiksemates võrgupiirkondades müüdava soojuse 

hind on üldjuhul pigem kõrgem, kui suuremates võrgupiirkondades. Seisuga 01.juuni 

2013 oli 89 väikese võrgupiirkonna kaalutud keskmine soojuse piirhind 70,99 €/MWh. 

Sealjuures oli see näitaja eriti kõrge kõige väiksemates, aastase müügimahuga alla 

3 000 MWh võrgupiirkondades, ulatudes hinnani 73,09 €/MWh. 33-e suurema 

võrgupiirkonna (aastase müügimahuga üle 10 000 MWh) kaalutud keskmine soojuse piirhind 

oli 57,96 €/MWh. Selle põhjuseks on eelkõige asjaolu, et suuremates võrgupiirkondades on 

paljuski monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse tulemusena aktiivsemalt soojuse 

tootmist moderniseeritud ning mindud üle odavamale biokütusele. Väiksemates piirkondades 

domineerivad seevastu põlevkiviõli ja maagaas. Lisaks on eelkõige mikrovõrgud, kus aastane 

                                                           
1  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettekandest Riigikogu Majanduskomisjonile 

(14.03.2013). 
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soojuse müügimaht jääb alla 3 000 MWh-i, ka tehniliselt keskmisest ebaefektiivsemad, sest 

nende trassikadu on kõrge ja tarbimistihedus madal. Siinkohal tuleb siiski rõhutada, et 

erinevates gruppides on individuaalsed erinevused tihti suured ning käesoleva analüüsi 

eesmärgiks ei ole tuvastada, millised üksikud kaugküttevõrgud on efektiivsed ja millised 

mitte. 

Eeltoodu pinnal on ilmne, et väiksemates võrgupiirkondades tuleb tarbijate olukorra 

leevendamiseks riigi poolt samme astuda. Kuigi ka väiksematele ja ebaefektiivsematele 

kaugküttevõrkudele oleks üheks võimaluseks tootmise moderniseerimine (üleminek 

biokütusele, soojustrasside rekonstrueerimine jms.), on Konkurentsiameti hinnangul kaheldav 

kas sellised investeeringud oleksid väikese müügimahu juures alati põhjendatud. Kui 

suuremates linnades on tootmist laialdaselt moderniseeritud ettevõtjate omavahenditest ja 

need investeeringud on turupõhiselt kasumlikud olnud, siis vaid vähestes väiksemates 

asumites on tootmist moderniseeritud ja sedagi pigem KIK-i tagastamatu abi toel, sest muidu 

ei tasuks need investeeringud ära. Konkurentsiameti hinnangul tuleb kaaluda, kas sellistes 

väikestes piirkondades on kaugkütte jätkamine ja selle moderniseerimine üldse 

põhjendatud, või oleks majanduslikult põhjendatud minna üle lokaalküttele. Sealjuures 

tuleks ka kaaluda, kas KIK-i vms riiklikke toetusi oleks otstarbekam kasutada kaugkütte 

moderniseerimiseks või lokaalküttele üleminekuks. 

Käesoleval hetkel kehtiva kaugkütteseaduse kohaselt omab kaugküte neis piirkondades, kus 

on kehtestatud kaugküttepiirkond, 100%-liselt monopoolset staatust. Kuigi kaugküttevõrgu 

turujõud oleks ka ilma kaugküttepiirkonna kehtestamiseta suur, avaldaks sellele 

konkurentsisurvet võimalus minna üle lokaalküttele. Seejuures, mida ebaefektiivsem on 

kaugküttevõrk ning mida kõrgem on soojuse hind tarbija jaoks, seda suuremat 

konkurentsisurvet avaldaks lokaalkütte võimalus. On vähetõenäoline, et lokaalküte oleks 

ahvatlev suuremate linnade tarbijatele, kus pakutakse odavama hinnaga kütustest (puit, turvas, 

põlevkivi, prügi) toodetud võrdlemisi soodsa hinnaga kaugkütet. Küll aga võib see osutuda 

elujõuliseks alternatiiviks väiksemate asumite tarbijatele, kus kaugküttevõrk kasutab soojuse 

tootmiseks näiteks põlevkiviõli või maagaasi ning on ka mastaabisäästu puudumise tõttu 

ebaefektiivsem. Konkurentsiameti järelduse kohaselt oleks lokaalkütte hind sellisest 

kaugküttest soodsam, ulatudes  näiteks pelletikütte korral riikliku toetusega 58-61 €/MWh-ni.   

Konkurentsiamet leiab, et tarbijatele vastuvõetava hinnaga teenuse tagamiseks tuleks 

lõpetada kaugküttepiirkonnad väikestes võrgupiirkondades. Sellisel juhul saaksid 

tarbijad ise võimaluse valida neile kõige sobivaim kütmisviis, mis avaks võimaluse üle 

minna efektiivsemale lokaalküttele. Tänaste kõrgete põlevkiviõli ja maagaasi 

sisseostuhindade juures on tarbijatel mõistlik otsida alternatiivseid kütteviise 

kaugküttest loobumiseks. Sealjuures tuleks kaugkütteseadust muuta selliselt, et 

kaugküttepiirkonnad lõppeksid mõistliku ülemineku tähtaja jooksul ning organiseeritud 

viisil. Koos kaugküttepiirkondade lõpetamisega lõpeks ka Konkurentsiameti poolne 

hinnaregulatsioon asjaomastes kaugküttepiirkondades.  
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Oluline on märkida, et mitmetes meie naaberriikides (nt Soome, Rootsi) ei ole kaugkütte hind 

riiklikult reguleeritud. Kaugkütet käsitletakse turupõhise konkurendina teistele 

alternatiivsetele kütteviisidele. Kui kaugkütte hind on soodsam alternatiivsest kütteviisist (sh 

lokaalküttest), siis puudub ka vajadus seda riiklikult reguleerida. Näiteks Soomes on alates 

01.07.2013 ilma riikliku hinnaregulatsioonita soojuse kaalutud keskmine soojuse hind 

suurtele korrusmajadele 66,27 €/MWh
2
 (käibemaksuta), mis on 7% madalam Eesti väikeste 

võrgupiirkondade kaalutud keskmisest soojuse piirhinnast 70,99 €/MWh. 

                                                           
2  nimetatud soojuse hind kehtib soojusele, mis ei ole toodetud koostootmise režiimis, 

 http://energia.fi/tilastot/kaukolammon-hinnat-tyyppitaloissa-eri-paikkakunnilla. 

 

 

http://energia.fi/tilastot/kaukolammon-hinnat-tyyppitaloissa-eri-paikkakunnilla
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 Kaugküttesektori regulatsioon 

Kaugküttesektori regulatsioon rajaneb eelkõige kaugkütteseadusel (edaspidi KKütS), 

majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.06.2011 määrusel nr 51 „Soojuse müügi 

ajutise hinna kehtestamise kord“ (edaspidi Soojuse Määrus) ning Konkurentsiseadusel 

(edaspidi KonkS).  

KKütS § 1 lg 2 alusel peavad soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvad tegevused 

olema koordineeritud ning vastama objektiivsuse, võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 

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

keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus. 

KKütS § 9 lõike 1 kohaselt peab Konkurentsiametiga kooskõlastama müüdava soojuse 

piirhinna igale võrgupiirkonnale eraldi soojusettevõtja, kes:  

1) müüb soojust tarbijale;  

2) müüb soojust võrguettevõtjale edasimüügiks tarbijale;  

3) toodab soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis.  

KKütS § 8 lõike 3 kohaselt tuleb soojuse piirhind kujundada selliselt, et oleks tagatud:  

1) vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks 

tehtavate kulutuste katmine;  

2) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;  

3) keskkonnanõuete täitmine;  

4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;  

5) põhjendatud tulukus.  

KKütS § 8 lõikest 3 tulenevalt peab soojuse piirhind olema kujundatud kulupõhiselt ning 

Konkurentsiametil on KKütS § 29 punkt 4 kohaselt õigus kontrollida soojusettevõtja poolt 

rakendatavat hinnakujundust. Kontrolli teostamise õigus ei tähenda, et kontrollimine piirdub 

vaid veendumisega selles, kas ettevõtja poolt teostatud arvutused on matemaatiliselt õiged. 

Tulenevalt hinna kooskõlastamise regulatsiooni eesmärgist (KKütS § 1 lõige 2)  on 

Konkurentsiametil õigus hinnata ka seda, kas müüdava soojuse hinda arvestatud 

komponendid on vajalikud ja põhjendatud. 

KKütS § 5 lõike 2 kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogul õigus määrata 

kaugküttepiirkond oma haldusterritooriumi piires. Kaugküttepiirkonna määramise otsus peab 

lähtuma KKütS paragrahvi lõikes 1 sätestatud põhimõtetest, mille kohaselt peab kaugküte 

tagama kindla, usaldusväärse, efektiivse, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja 

tarbijate vajadustele vastava soojusvarustuse. KKütS ei sisalda kaugküttepiirkonna lõpetamise 

regulatsiooni. 

KKütS § 5 lõike 4 kohaselt tohib kaugküttepiirkonnas võrguga ühendatud tarbijapaigaldist 

võrgust eraldada ja ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamisel kasutada 

muud viisi, kui on kaugküte, kohaliku omavalitsuse volikogu määratud tingimustel ja korras.  
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KKütS § 5 lõike 4
1
 kohaselt võivad kaugküttepiirkonnas tarbijad lisaks kaugküttevõrgust 

saadavale soojusele osta ka kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat 

selle tootjatelt. KKütS § 2 punkt 12 kohaselt on kütusevabad taastuvad allikad päikeseenergia 

ja sellest muundatud soojusenergia, tuuleenergia ja sellest muundatud soojusenergia, 

maasoojus ja sellest muundatud soojusenergia, kasutades selleks taastuvallikaist valmistatud 

elektrienergiat, hoones kasutatud ja sealt (ventilatsiooni, kanalisatsiooni jms kaudu) eralduv 

soojus ja sellest muundatud soojusenergia, kasutades selleks taastuvallikaist muundatud 

elektrienergiat. Kuna tarbija lahtiühendamine kaugküttevõrgust on piiratud, siis on tegemist 

ainuõiguse omamisega KonkS mõistes. 

KKütS §-s 9 on sätestanud soojusettevõtjatele kohustus säästa energiat – Soojuse Määrusega
3
 

on kehtestatud soojusettevõtetele efektiivsuse nõuded. Tehnilised nõuded trassikaole aastate 

lõikes on järgmised: 

 2013.aastal mitte üle 19%; 

 2014.aastal mitte üle 18%; 

 2015. aastal mitte üle 17%; 

 2016. aastal mitte üle 16%; 

 alates 2017. aastast mitte üle 15%. 

Tehnilised nõuded soojuse tootmise kasutegurile on järgmised:  

 soojuse tootmisel maagaasist mitte alla 90%, uutel seadmetel mitte alla 92%; 

 soojuse tootmisel vedelkütusest mitte alla 85%, uutel seadmetel mitte alla 90%; 

 soojuse tootmisel tahkekütusest mitte alla 80%, uutel seadmetel mitte alla 85%. 

Eeltoodud tehnilised nõuded annavad tarbijale kindluse, et ta ei maksa soojuse hinna kaudu 

ebaefektiivsest soojuse tootmisest tingitud lisakulutuste eest. Kui ettevõtja ei suuda nimetatud 

nõudeid täita, siis tuleb ebaefektiivsusest tingitud lisakulutused katta kasumist (põhjendatud 

tulukusest). 

Vastavalt KonkS § 13 lõikele 1 omab turgu valitsevat seisundit seaduse tähenduses ettevõtja 

või mitu samal kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel 

kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. 

Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul 

tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. KonkS § 13 lõike 2 

kohaselt on turgu valitsev seisund ka KonkS §-s 15 sätestatud olulist vahendit omaval 

ettevõtjal. Vastavalt KonkS § 14 lõikele 1 käsitatakse eri- või ainuõigusena käesolevas 

seaduses riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ettevõtjale antud õigust, mis võimaldab 

tal olla kaubaturul teiste ettevõtjatega võrreldes eelisseisundis või ainsaks ettevõtjaks sellel 

kaubaturul. Vastavalt KonkS §-le 15 loetakse olulist vahendit, sealhulgas loomulikku 

monopoli, omavaks ettevõtja, kelle omandis, valduses või opereerimisel on võrgustik, 

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

kehtestamise kord“ 
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infrastruktuur või muu oluline vahend, mida teisel isikul ei ole võimalik või ei ole 

majanduslikult otstarbekas dubleerida, kuid millele juurdepääsuta või mille olemasoluta ei ole 

võimalik kaubaturul tegutseda. Turgu valitsevas seisundis oleval ettevõtjal või olulist vahendit 

omaval ettevõtjal on keelatud otsene või kaudne ebaõiglaste ostu- või müügihindade või 

muude ebaõiglaste äritingimuste kehtestamine. Olulist vahendit omav ettevõtja on kohustatud 

lubama teisele ettevõtjale mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel juurdepääsu 

võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile kaupadega varustamise või nende 

müügi eesmärgil. 

Konkurentsiseaduse asjaomased sätted on olulised seetõttu, et juhul, kui peale käesolevas 

analüüsis esitatud soovituste kohaselt asetleidva hinnaregulatsiooni ja ainuõiguse lõppu mõni 

kaugküttevõrk siiski säilitab turujõu, on tegemist turgu valitseva ettevõtjaga KonkS § 13 lg 1 

tähenduses. Turgu valitseval ettevõtjal on muuhulgas KonkS § 16 p 1 kohaselt keelatud 

ebaõiglaste müügihindade kehtestamine. Teisisõnu, turgu valitseva ettevõtja hinnad ei tohi 

sisaldada ebaõiglaselt kõrget kasumit. KonkS § 16 tähendab sisuliselt, et suurt turujõudu 

omavad kaugkütteettevõtjad ei tohi ka ex-ante hinnaregulatsiooni puudusel suvalisi 

hindu kehtestada, vaid peavad jälgima, et hinnad oleksid õiglased KonkS § 16 p 1 

tähenduses. Nimetatud tingimuse rikkumisel on Konkurentsiametil KonkS § 62 alusel 

võimalik kaugküttevõrgule ettekirjutus teha konkurentsi kahjustava tegevuse lõpetamise 

nõudes. Kokkuvõtvalt, hinnaregulatsiooni lõppedes ei jää tarbijad turujõudu säilitavate 

kaugküttevõrkude suhtes siiski ilma kaitseta, sest riigil on seda võimalik teha 

konkurentsiseaduse üldiseid vahendeid kasutades. Erinevus seisnebki eelkõige selles, et kui 

varem kontrollis Konkurentsiamet kõikide kaugküttevõrkude hindu ex-ante põhimõttel 

süstemaatiliselt, siis peale hinnaregulatsiooni lõppu viidaks sellist kontrolli läbi ex-post 

põhimõttel ja üksnes neis olukordades, kus see tõepoolest osutub vajalikuks. 
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 Viimased arengud kaugküttesektoris 

Viimastel aastatel asetleidnud arengud kaugküttesektoris on eelkõige seotud 01.11.2010 

jõustunud monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusega (edaspidi MHpS), millega 

tehti KKütS-i mitmed olulised muudatused. Eelkõige, Konkurentsiameti 

hinnaregulatsiooni alla liideti KKütS § 9 kohaselt ka väikesed ja keskmise suurusega 

võrgupiirkonnad, soojusettevõtjatele kehtestati kohustus esitada uus hinnataotlus ka 

kütuse sisseostuhindade langedes ning KKütS §-ga 14
1
 sätestati uute tootmisvõimsuste 

rajamisele konkurentsipõhimõtted, kusjuures Konkurentsiamet sai teatud tingimustel 

õiguse nõuda ebaefektiivsete tootmisvõimsuste asendamist.  

Enne MHpS-i rakendamist kooskõlastas Konkurentsiamet müüdava soojuse hinnad 13-ne 

soojusettevõtja 37-le võrgupiirkonnale. Alla 50 000 MWh aastase müügimahuga 

võrgupiirkondadele kooskõlastas hinnad kohalik omavalitsus. MHpS-i tulemusena peab 

Konkurentsiamet kooskõlastama müüdava soojuse hinnad kõikide soojusettevõtjate 

võrgupiirkondadele, milliste arv on hinnanguliselt ligi 230. Hinnanguliselt ligi 

100 võrgupiirkonna osas ei ole veel ametile laekunud taotlusi soojuse piirhinna 

kooskõlastamiseks (neis kehtivad jätkuvalt kohalike omavalitsuste poolt varasemalt 

kooskõlastatud hinnad). Seega, MHpS-i tulemusena on Konkurentsiameti töökoormus 

oluliselt kasvanud. Samas on selle tulemusena tagatud kaugküttepiirkondade 

hinnaregulatsiooni kvaliteet – kui varem oli hindade kooskõlastamine kohalike omavalitsuste 

poolt väga kõikuva iseloomuga, siis käesoleval hetkel kooskõlastab hindu üksnes 

Konkurentsiamet, kellel on võrreldes kohalike omavalitsustega selleks parimad 

professionaalsed eeldused ning ühtlustatud töömeetodid. 

Kuigi, nagu eelpool selgitatud,  kuulus enne MHpS-st tulenenud KKütS-i muudatusi (KKütS § 

9) Konkurentsiameti regulatsiooni alla üksnes 13 soojusettevõtjat 37-ne võrgupiirkonnaga 

(sh oli suuri, müügimahuga üle 10 000 MWh/a, 24 tk ja väikeseid, alla 10 000 MWh/a, 13
4
 

tk), hõlmasid need ülekaalukalt suurima osa kaugküttesektorist. Seisuga 01. juuni 2013 

moodustas Konkurentsiameti poolt ka enne MHpS-i rakendamist reguleeritud 

soojusettevõtjate müügimaht 90% kõikide reguleeritud ettevõtjate müügimahust. Teisisõnu, 

senini lisandunud ettevõtjad hõlmasid üksnes 10% müügimahust. Sealjuures moodustavad 

käesoleva analüüsi objektiks olevad väikesed võrgupiirkonnad aastase müügimahuga 

kuni 10 000 MWh üksnes 6,6% kõikide võrgupiirkondade müügimahust, millest annab 

ülevaate alljärgnev joonis.  

 

 

 

                                                           
4  Kontsernide kooseisus (kontserni aastane müügimaht kokku üle 50 000 MWh) kuulusid väikesed 

võrgupiirkonnad regulatsiooni alla. 
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Joonis 1. Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud soojuse piirhindu omavate väikeste 

võrgupiirkondade osakaal kõikide võrgupiirkondade müügimahust seisuga 01.juuni 2013  

 

Varasemalt Konkurentsiameti regulatsiooni all olnud 2 soojusettevõtjat ja peale 01.11.2010 

regulatsiooni alla lisandunud 36 soojusettevõtjat on ametiga kooskõlastanud soojuse hinnad 

89-le väikesele võrgupiirkonnale. Nagu eespool märgitud, moodustab nende osakaal kõikide 

reguleeritud soojusettevõtjate müügimahust vaid 6,6 % ehk lisandunud soojusettevõtjad 

opereerivad üldjuhul väga väikesi võrgupiirkondi.  

MHpS-ga kaotati olukord, kus ettevõtjatel puudus kohustus kütuse sisseostuhindade 

langedes esitada Konkurentsiametile uus senisest madalama hinna kooskõlastamise 

taotlus. MHpS-i tulemusena on KKütS-is  sätestatud, et kui kütuse hind langeb 5% võrra, siis 

peab ettevõtja esitama ametile taotluse uue müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamiseks. 

Enne seaduse muutmist tegid ettevõtjad seda peamiselt Konkurentsiameti sekkumisel ameti 

töötajate veenmisjõuga. Kütuste hindade suurenedes olid ettevõtjad koheselt valmis esitama 

taotluse soojuse piirhinna tõstmiseks, kuid kütuse hinna alanemise korral ei oldud soojuse 

piirhinna langetamisest sama kiirelt huvitatud. Konkurentsiameti hinnangul on sellest 

seadusemuudatusest olnud palju abi kütusehindade languse tarbijateni viimisel. 

MHpS-ga lisandunud KKütS §-i 14
1
 sätestati uute tootmisvõimsuste rajamisele 

konkurentsipõhimõtted. KKütS §-i 14
1
 lg 2 kohaselt, kui tekib vajadus uute 

tootmisvõimsuste järele ja/või lepingute sõlmimiseks on kirjalikult soovi avaldanud mitu 

ettevõtjat, korraldab võrguettevõtja lepingu sõlmimiseks konkursi. MHpS sätestas seega 

otsesõnu kolmanda osapoole (tootja) juurdepääsuõiguse kaugküttevõrgule.  KKütS §-i 14
1
 lg 

7 kohaselt, kui Konkurentsiametil on põhjendatud kahtlus, et soojuse tootmine 

võrgupiirkonnas on majanduslikult ebaefektiivne, on ametil õigus teha võrguettevõtjale 

ettekirjutus konkursi korraldamiseks lähtuvalt nimetatud paragrahvis sätestatud põhimõtetest. 

Selle tulemusena ei saa soojusvõrgu omanik lõputult tegevusetult oodata ja toota soojust 

kõrgehinnalisest põlevkiviõlist või maagaasist. Konkurentsiameti praktika näitab, et 

nimetatud sätete koosmõjus on eelkõige suuremad soojusettevõtjad oma tootmisvõimsuste 

moderniseerimiseks edukaid konkursse läbi viinud, kusjuures konkurentsipõhimõtete 
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kasutamine on taganud, et tehtud investeeringud on olnud efektiivsed. Selle praktiliseks 

tagajärjeks on olnud laiaulatuslik üleminek kohalikele kütustele (puidule ja turbale), mis on 

juba taganud ja tagab kindlasti ka edaspidi tarbijatele soodsamad soojuse hinnad. Võrreldes 

soojuse tootmisega näiteks põlevkiviõlist tagab puiduhakke kasutamine keskmiselt 1,5 korda 

soodsama soojuse hinna (tabeli 3 andmetel). 

Ka konkurentsiseaduse kohaselt on kaugküttevõrgu valdajal põhimõtteline kohustus 

võimaldada konkureerivatel soojuse tootjatel mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel 

ligipääs võrgule. Samas, konkurentsiseadus üldseadusena ei täpsusta sellise ligipääsu 

üksikasju. KKütS §-is 14
1
 on seevastu kehtestatud detailne ja läbiapaistev regulatsioon. Selle 

tulemusena, nagu allpool kirjeldatud, on hoogustunud vanade ja ebaefektiivsete 

tootmisüksuste asendamine uute ja moodsamatega eelkõige suuremates võrgupiirkondades, 

mille üheks ilmekaimaks näiteks on arengud Tallinna linnas. 

MHpS on andnud  tõuke eelkõige positiivseks arenguks suurtes võrgupiirkondades, sest 

just maakonnakeskustes ja suuremates linnades on valdavalt üle mindud kohalikule 

kütusele ja ka arendatud koostootmist (nt Pärnu, Rakvere, Paide, jt). Laialdasem 

maagaasi asendamine soodsama  kütusega  leiab aset ka Tallinna linnas, sest käesoleva aasta 

juunis avati Eesti Energia Iru Elektrijaama jäätmeenergiaplokk, mis on Baltimaade esimene 

segaolmejäätmetel töötav elektri ja soojuse koostootmisplokk. AS Tallinna Küte on viinud 

läbi konkursi ning eeldatavalt 2016.a valmib lisaks Tallinna Elektrijaamale (asukohaga Väos) 

veel üks kohalikul kütusel töötav katlamaja. Soojuse tootmise moderniseerinud suuremates 

võrgupiirkondades on laialdaselt kasutusel kohalikud kütused: puit, turvas, vähesel määral 

põlevkivi ning neis piirkondades on ka soojuse hinnad  madalamad. Esineb üksikuid suuri 

võrgupiirkondi (nt Adven Eesti AS Tallinna võrgupiirkonnad), kus ei ole kasutusel 

biokütused, vaid kasutatakse maagaasi. Linnade ja asulate tiheasustusega võrgupiirkondades 

võib teatud olukordades puiduhakkele või turbale üleminek raskendatud olla, sest 

olemaolevate katlamajade juures ei pruugi olla vaba maa-ala kütuselao rajamiseks ja -veokite 

manööverdamiseks. Uute katlamajade rajamine linna või asula äärealadele aga ei pruugi olla 

majanduslikult otstarbekas, sest selleks on vaja rajada täiendavalt kaugküttetrasse, mille 

tulemusena ei saavutata soojuse hinna alanemist.  

Väikeseid piirkondi iseloomustab seevastu jätkuvalt enamasti põlevkiviõli ja maagaasi 

laialdane kasutamine, mis tingib ka võrreldes suurte võrgupiirkondadega kõrgemad 

soojuse hinnad. Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) juba saadud või 

saadavatele toetustele on siiski ka mitmetes väikestes võrgupiirkondades kas üle mindud või 

alustatud üleminekut biokütusele (nt Koeru, Vana-Võidu, Paikuse-Seljametsa, Tabivere, 

Kaarepere, Uulu, Kuusalu jt). Konkurentsiametile teadaolevatel andmetel on 23-s väikeses 

võrgupiirkonnas juba üle mindud ning 10-s võrgupiirkonnas kavandatakse üleminekut 

(sõltuvalt KIK-i rahastamisotsusest) biokütusele. Soojuse tootmist moderniseerivate 

võrgupiirkondade koguarv on seega 33. Samas, väikeste võrgupiirkondade suurt arvu 

arvestades, ei ole selline protsess valdav ning endiselt toodetakse paljudes võrgupiirkondades 

soojust kõrgete hindadega kütustest – põlevkiviõlist ja maagaasist. 47-s väikeses 

võrgupiirkonnas kehtivad võrdlemisi kõrged soojuse hinnad (üle 75 €/MWh). Selle peamisteks 

põhjusteks on eelkõige kõrge hinnaga põlevkiviõli või maagaasi kasutamine soojuse 
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tootmisel, väike soojuse müügimaht, vananenud seadmed ja soojuse madal tarbimistihedus 

(soojustrassid on pikad, kuid tarbijaid vähe). Käesolevas analüüsis on edaspidi selgitatud, et 

kõrge soojuse hinnaga ja madala tarbimistihedusega võrgupiirkondades ei pruugi  

kaugküttega jätkamine olla otstarbekas (nt ei ole majanduslikult otstarbekas varustada  

kaugküttega  kahte hoonet) ning kaaluda tuleks lokaalküttele üleminekut. Seetõttu ei ole 

kõikides väikestes võrgupiirkondades KIK-i abil tootmise moderniseerimine efektiivne 

lahendus. Riigi ja EL-i vahendite kasutamisel KIK-i projektide raames tuleks kaugkütte 

investeerimisprojektide tasuvust hinnata paralleelselt lokaalküttele ülemineku tasuvusega. 

Juhul, kui viimane annab kaugküttega võrreldes suurema majandusliku efekti, siis tuleks ka 

seda eelistada lõpliku otsuse tegemisel.  

Siinkohal tuleb märkida, et kuigi Konkurentsiametil oleks KKütS §-i 14
1
 lg 7 kohaselt õigus 

nõuda konkursside korraldamist ka väiksemates piirkondades, ei ole seda võimalust seni 

aktiivselt kasutatud. Üheks põhjuseks on siinkohal asjaolu, et KKütS § 14
1
 on kehtinud vaid 

ligi kolm aastat ning siiani on keskendutud suuremate võrgupiirkondadele, kus tootmise 

moderniseerimisest saadav lisaväärtus on ühiskonnale suurem. Teiseks põhjuseks on edaspidi 

detailsemalt kirjeldatud põhjendatud kahtlus, kas kaugküte on paljudesse väiksematesse 

piirkondadesse üldse sobiv kütteviis ning kas seal oleks pigem otstarbekas üle minna 

lokaalküttele.  

Tänu seadusemuudatusele, mille tulemusena on kõik võrgupiirkonnad Konkurentsiameti 

hinnaregulatsiooni all, on eelnimetatud probleemid ka avalikuks tulnud. Varasemalt, kui need 

võrgupiirkonnad kuulusid kohalike omavalitsuste regulatsiooni alla, ei avalikustatud müüdava 

soojuse hindu üleriigiliselt, mistõttu puudus ka terviklik ülevaade rakendatud hindadest. Nüüd 

on kõik Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnad avalikustatud ameti veebileheküljel 

ning lisaks on saadud ka kõikehõlmav ülevaade soojuse tootmisega seonduvatest 

probleemidest. 

Konkurentsiamet leiab kokkuvõtvalt, et soojusvarustuse areng on viimastel aastatel 

toimunud positiivses suunas. KKütS-i eelpool kirjeldatud muudatused on olnud jõus ligi 

kolm aastat. Suurtes võrgupiirkondades on valdavalt võetud kasutusele kohalikud kütused 

ning suund on energia kokkuhoiuks nii tootmisel kui ka edastamisel. Samas, paljudes 

väikestes kaugkütte võrgupiirkondades ei ole soojuse tootmine jätkuvalt efektiivne ning riik 

peab kaaluma lahendusi selle probleemi lahendamiseks.  
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 Kaugkütte hind  

 Väikestes võrgupiirkondades kasutatav kütus 

Konkurentsiamet on analüüsis vaadelnud kokku 89-t väikest võrgupiirkonda, mis 

moodustavad ligi 73% nende võrgupiirkondade koguarvust, kus on Konkurentsiameti poolt 

kooskõlastatud müüdava soojuse piirhinnad. Konkurentsiamet on väikeseks piirkonnaks 

lugenud tinglikult võrgupiirkonnad, kus müügimaht jääb alla 10 000 MWh. Väikeste 

võrgupiirkondade grupi sees on omakorda eristatud võrgupiirkondi müügimahuga kuni 

3 000 MWh, kus on keskmiselt 9 köetavat hoonet võrgupiirkonna kohta (köetavaid hooneid 

kokku 523 tk), 3 001-6 000 MWh, kus on keskmiselt 26 köetavat hoonet võrgupiirkonna kohta 

(köetavaid hooneid kokku 514 tk), ning 6 001-10 000 MWh, kus on keskmiselt 43 köetavat 

hoonet võrgupiirkonna kohta (köetavaid hooneid kokku 568 tk).  

Alljärgneval joonisel on esitatud väikestes võrgupiirkondades soojuse tootmisel kasutatavad 

kütuste liigid, mis põhinevad soojusettevõtjate poolt esitatud andmetel. 

Joonis 2. Kütuse liigid väikestes võrgupiirkondades 
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Jooniselt 2 ilmneb, et eelnimetatud 89-st võrgupiirkonnast toodetakse soojust 

alljärgnevalt:  

 45-s (50,6%) võrgupiirkonnas põlevkiviõlist,  

 21-s (23,6%) võrgupiirkonnas maagaasist,  

 9-s (10,1%) võrgupiirkonnas puiduhakkest, 

 8-s (9,0%) võrgupiirkonnas puiduhakkest koos põlevkiviõliga, 

 2-s (2,2%) võrgupiirkonnas puiduhakkest koos maagaasiga,  

 2-s (2,2%)  võrgupiirkonnas turbast,  

 1-s (1,1%) võrgupiirkonnas turbast koos põlevkiviõliga, 

 1-s (1,1%) võrgupiirkonnas kivisöest.  
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Väikesi võrgupiirkondi on  kõige rohkem OÜ-l Avoterm – 20 tk, SW Energia OÜ-l – 18 tk ja 

Adven Eesti AS-l – 11 tk. Ülejäänud 35-l soojusettevõtjal on kokku 40 võrgupiirkonda. 

Paljudes võrgupiirkondades on probleemiks põlevkiviõli ja maagaasi kõrge sisseostuhind, 

soojuse madal müügimaht ja sellest tingituna ka madal tarbimistihedus ning eeltoodust 

tulenevalt ka kõrgemad müüdava soojuse piirhinnad. Lisaks iseloomustab paljusid 

võrgupiirkondi tootmisseadmete kõrge vanus ja sellest tingituna ka madalam soojuse tootmise 

kasutegur ning kõrge trassikadu (Soojuse Määruses
5
 on toodud piirmäärad, millest 

madalamat kasutegurit ja kõrgemat trassikadu soojuse piirhinna kujunemisel arvesse ei 

võeta).  

 Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud piirhinnad 

Soojuse piirhindade suurus sõltub olulisel määral soojuse tootmiseks kasutatud kütuse 

sisseostuhinnast, soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügitegevuseks teostatud 

investeeringute mahust ning müügimahu suurusest. Soojuse piirhind leitakse, kui soojuse 

tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks vajalikud põhjendatud kulud (lubatud müügitulu) 

jagatakse soojuse müügimahuga. Soojuse tootmisel omab olulist tähtsust mastaabisääst – 

mida väiksem on müügimaht, seda kõrgemaks kujuneb soojuse piirhind. Soojuse müügimahtu 

mõjutavad omakorda ilmastik (välisõhu temperatuur), tarbijate lisandumine ja lahkumine 

kaugküttevõrgust ning soojuse kasutamise efektiivsus tarbijate poolt (hoonete renoveerimine). 

Seisuga 01. juuni 2013 on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud müüdava soojuse 

piirhinnad 89-le väikesele ja 33-le suurele võrgupiirkonnale.  

Alljärgnevas tabelis on esitatud väikestele ja suurtele võrgupiirkondadele kooskõlastatud 

soojuse piirhindade vahemikud müügimahtude gruppide lõikes.  

Tabel 2.  Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud müüdava soojuse piirhinnad (käibemaksuta) 

müügimahtude gruppide lõikes 

 

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

kehtestamise kord“ 
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Tabelist 2 selgub, et 89 väikese võrgupiirkonna soojuse piirhinnad on vahemikus 

45-91 €/MWh ning nende võrgupiirkondade kaalutud keskmine soojuse piirhind on 

70,99 €/MWh, kusjuures neist 47-l ehk 52,8%-l jääb soojuse piirhind vahemikku 

75-91 €/MWh, 23-l ehk 25,8%-l jääb soojuse piirhind vahemikku 65-75 €/MWh, 10-l ehk 

11,2%-l jääb soojuse piirhind vahemikku 55-65 €/MWh ja 9-l ehk 10,1%-l jääb soojuse 

piirhind vahemikku 45-55 €/MWh.  

Võrdluseks  on 33-e suure võrgupiirkonna soojuse piirhinnad vahemikus 27,48-80,19 €/MWh 

ning nende võrgupiirkondade kaalutud keskmine soojuse piirhind on 57,96 €/MWh. Eelkõige 

on see saavutatud tänu biokütuse ja vähesel määral põlevkivi kasutamisele. Nimetatud 

kaalutud keskmine hind tõenäoliselt väheneb lähiajal veelgi, kui Eesti suurim soojusettevõtja 

AS Tallinna Küte täiendavalt vähendab maagaasi osakaalu soojuse tootmisel. 33-st suurest 

võrgupiirkonnast 4-l ehk 12,1%-l jääb soojuse piirhind vahemikku 75-91 €/MWh, 12-l ehk 

36,4%-l jääb soojuse piirhind vahemikku 65-75 €/MWh, 5-l ehk 15,2%-l jääb soojuse piirhind 

vahemikku 55-65 €/MWh, 11-l ehk 33,3%-l jääb soojuse piirhind vahemikku 45-55 €/MWh 

ja ühel ehk 3,0%-l jääb soojuse piirhind alla 45 €/MWh, olles 27,48 €/MWh. Viimasesse 

võrgupiirkonda ostetakse AS-s Narva Elektrijaamad koostootmise protsessis peamiselt 

põlevkivist toodetud soojust, mida võib pidada unikaalseks tehniliseks lahenduseks. 

Tabelist 2 nähtub selgelt, et suuremates võrgupiirkondades on piirhinnad üldjuhul 

madalamad, kui väikestes võrgupiirkondades. Väikeste võrgupiirkondade kaalutud 

keskmine soojuse hind 70,99 €/MWh on 22% kõrgem võrreldes suuremate 

võrgupiirkondade kaalutud keskmise soojuse hinnaga 57,96 €/MWh. Sealjuures on 

samalaadne tendents täheldatav ka väikeste võrgupiirkondade rühma siseselt – kui 

6 001-10 000 MWh/a-se müügimahuga grupi kaalutud keskmine soojuse hind 67,79 €/MWh 

on suuremate võrgupiirkondade kaalutud keskmisest soojuse hinnast 17% kõrgem, siis 

3 001-6 000 MWh/a-l grupil (70,83 €/MWh) on vastav näitaja 22% kõrgem ning kuni 

3 000 MWh/a-l grupil (73,09 €/MWh) suisa 26% kõrgem. 

Eelpool kirjeldatud korrelatsiooni illustreerib alljärgnev joonis, millel on kõrvutatud kõigi 

122-e võrgupiirkonna soojuse piirhinnad ning neile vastavad müügimahud.  
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Joonis 3. Kooskõlastatud soojuse piirhinnad ning neile vastavad müügimahud 

 

Joonisel 3 kujutab iga punkt konkreetset võrgupiirkonda, millede arv koos suurte 

võrgupiirkondadega on kokku 122. Joonise kõige vasakpoolsem punkt kuulub kõige väiksema 

müügimahuga võrgupiirkonnale ja kõige parempoolsem punkt kuulub kõige suurema 

müügimahuga soojusettevõtjale AS Tallinna Küte
6
. Joonise kõige madalam punkt kuulub 

kõige väikseima soojuse piirhinnaga (27,48 €/MWh) soojusettevõtjale AS-le Narva 

Soojusvõrk
7
 ning kõrgemad punktid vastupidiselt kõrgeima piirhinnaga väikestele 

võrgupiirkondadele. 

Joonisele on lisatud trendijoon, mis näitab soojuse piirhinna ja müügimahu vahelist keskmist 

seost. Trendijoone langev trend näitab ilmekalt, et soojuse müügimahu kasvades selle piirhind 

üldjuhul langeb. 

Alljärgnevalt on Eesti kaugkütte hinnataset võrreldud teiste riikide omaga. Mitmetes meie 

naaberriikides (nt Soome, Rootsi), kus kaugküte ei ole riiklikult reguleeritud, on see 

turupõhine konkurent teistele alternatiivsetele kütteviisidele. Näiteks Soomes, kus 

                                                           
6  AS-le Tallinna Küte seisuga 01.06.2013 kooskõlastatud soojuse piirhind (68,20 €/MWh) on kõrge, 

arvestades suurt müügimahtu põhjusel, et soojuse tootmisel kasutatakse 75% ulatuses maagaasi (hinnas ei ole 

arvestatud EE AS Iru Elektrijaama jäätmepõletusjaamast toodetava soojuse kogusega), mille sisseostuhind on 

oluliselt kõrgem võrreldes biokütuse hinnaga. Lähiajal  maagaasi osakaal soojuse piirhinnas väheneb. 

7
  Narva võrgupiirkonnas kasutatakse AS-is Narva Elektrijaamad koostootmise protsessis peamiselt 

põlevkivist toodetud odavat soojust. 
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rakendatakse diferentseeritud soojuse hindu, on alates 01.07.2013
8
 riiklikult reguleerimata kaalutud 

keskmised hinnad alljärgnevad: 

 

a) Koostootmise režiimis toodetud soojuse hinnad (käibemaksuta
9
): 

eramule    69,40 €/MWh; 

ridaelamule    61,08 €/MWh; 

suurele korrusmajale    57,96 €/MWh; 
 

b) Mitte koostootmise režiimis toodetud soojuse hinnad (käibemaksuta): 

eramule    78,91 €/MWh; 

ridaelamule    69,61 €/MWh; 

suurele korrusmajale    66,27 €/MWh. 

Kuna Eestis elavad kaugkütte tarbijad enamasti korrusmajades, siis on põhjendatud võtta 

võrdluse aluseks soojuse kaalutud keskmine hind 66,27 €/MWh suurtele korrusmajadele, mis 

ei ole toodetud koostootmise režiimis, sest koostootmise rakendamine Eesti väikestes 

võrgupiirkondades ei ole reaalne. Eestis on 89 väikese võrgupiirkonna kaalutud keskmise 

soojuse piirhind 70,99 €/MWh, mis on Soome võrreldavast hinnast 7% võrra kõrgem. Eesti 

33-e suure võrgupiirkonna kaalutud keskmine soojuse piirhind 57,96 €/MWh on aga täpselt 

sama, mis koostootmise režiimis toodetud soojuse hind Soomes. Eeltoodust järeldub, et 

Soomes, kus puudub riiklik hinnaregulatsioon, on soojuse hinnad vähemalt suurte 

võrgupiirkondade osas võrreldavad Eestis riiklikult reguleeritud hindadega.   

Soojuse kõrgem piirhind väiksemates võrgupiirkondades tuleneb eelkõige kulukamate 

kütuseliikide kasutamisest ning müügimahu väiksusest, mida analüüsitakse alljärgnevates 

peatükkides. 

 Soojuse piirhinna seos kasutatava kütuseliigiga 

Kaugkütet tarbivates võrgupiirkondades on ajalooliselt soojuse tootmiseks kasutatud eelkõige 

põlevkiviõli ja maagaasi, mis on aga suhteliselt kallid kütuseliigid, mistõttu nende 

kasutamisega kaasneb kõrgem soojuse hind. Nagu peatükis 3 selgitatud, on viimastel aastatel 

eelkõige suuremates võrgupiirkondades toimunud laialdane üleminek odavamale biokütusele 

(eeskätt puiduhake ja turvas), mille tulemusena on neis piirkondades soojuse hind ka 

langenud. Käesolevas peatükis analüüsitakse kasutatava kütuseliigi mõju soojuse hinnale. 

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed väikestele võrgupiirkondadele kooskõlastatud 

soojuse piirhindade vahemike  kohta soojuse tootmiseks kasutatavate kütusteliikide lõikes.  

 

 

 

                                                           
8  http://energia.fi/tilastot/kaukolammon-hinnat-tyyppitaloissa-eri-paikkakunnilla 
9
  Käibemaks Soomes 2013.a 24%. 

http://energia.fi/tilastot/kaukolammon-hinnat-tyyppitaloissa-eri-paikkakunnilla
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Tabel 3. Konkurentsiameti poolt võrgupiirkondadele kooskõlastatud soojuse piirhinnad 

(käibemaksuta) kütuseliikide lõikes 

alla 45 45-55 55-65 65-75 75-91

A B C 1 2 3 4 5 6

1 I. Väikesed alla 10 000 MWh/a

2 põlevkiviõli 45 0 0 0 11 34 79,78

3 maagaas 21 0 0 2 8 11 72,79

4 puiduhake+maagaas 2 0 0 0 2 0 66,94

5 turvas+põlevkiviõli 1 0 0 0 1 0 65,65

6 puiduhake+põlevkiviõli 8 0 1 4 1 2 61,91

7 kivisüsi 1 0 0 1 0 0 61,36

8 puiduhake 9 0 6 3 0 0 53,86

9 turvas 2 0 2 0 0 0 47,37

10 Kokku alla 10 000 MWh /a 89 0 9 10 23 47 70,99

11 Osakaal %-des 100 0 10,1 11,2 25,8 52,8 x

12 II. Suured üle 10 000 MWh/a

13 põlevkiviõli 1 0 0 0 0 1 76,46

14 maagaas 14 0 0 1 10 3 69,80

15 puiduhake+turvas+maagaas 15 0 10 3 2 0 62,10

16 muu kütus+maagaas 1 0 0 1 0 0 55,52

17 põlevkivi+puiduhake+turvas+maagaas 1 0 1 0 0 0 50,50

18 põlevkivi+maagaas 1 1 0 0 0 0 27,48

19 Kokku üle 10 000 MWh /a 33 1 11 5 12 4 57,96

20 Osakaal %-des 100 3,0 33,3 15,2 36,4 12,1 x

21 Kõik kokku 122 1 20 15 35 51 58,81

Rea 

nr Kütuseliigid

Võrgupiir-

kondade 

arv

Kaalutud 

keskmine 

soojuse hind 

€/MWh

Soojuse piirhinnad (käibemaksuta ) €/MWh

 

Tabelis 3 toodud andmetest selgub väikeste võrgupiirkondade kohta, et soojuse 

piirhinnad on kõige kõrgemad 47-s võrgupiirkonnas,  jäädes vahemikku 75-91 €/MWh, 

kusjuures neist 34-s on soojus toodetud vaid põlevkiviõlist ja 11-s vaid maagaasist. 

Kokku on 45-e võrgupiirkonna vaid põlevkiviõlist toodetud soojuse kaalutud keskmine hind 

79,78 €/MWh ning 21-e võrgupiirkonna vaid maagaasist toodetud soojuse kaalutud keskmine 

hind 72,79 €/MWh. 

Vahemikus 65-75 €/MWh on 23-e võrgupiirkonna soojuse piirhinnad, kusjuures neist 11-s on 

soojus toodetud vaid põlevkiviõlist ja 8-s vaid maagaasist, 4-s kas puiduhakkest koos  

põlevkiviõliga või maagaasiga või turbast koos põlevkiviõliga.  

Vahemikus 55-65 €/MWh on 10-e võrgupiirkonna soojuse piirhinnad, kusjuures neist 2-s on 

soojus toodetud vaid maagaasist, 4-s puiduhakkest koos põlevkiviõliga, 3-s vaid puiduhakkest 

ning ühes kivisöest.   

Vahemikus 45-55 €/MWh on 9 võrgupiirkonna soojuse piirhinnad,  kusjuures neist 6-s on 

soojus toodetud vaid puiduhakkest, 2-s vaid turbast ja ühes puiduhakkest koos põlevkiviõliga. 

Kokku on 9 võrgupiirkonna vaid puiduhakkest toodetud soojuse kaalutud keskmine hind 

53,86 €/MWh ning 2-s on vaid turbast toodetud soojuse kaalutud keskmine hind 

47,37 €/MWh.  
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Tabelis 3 toodud andmetest selgub suurte võrgupiirkondade kohta, et 14-s võrgupiirkonnas 

vaid maagaasist toodetud soojuse kaalutud keskmine hind on 69,80 €/MWh ning 15-s 

võrgupiirkonnas puiduhakkest koos turbaga ja maagaasiga toodetud soojuse kaalutud 

keskmine hind on 62,10 €/MWh. Üldiselt võib nentida, et suurte võrgupiirkondade seas on 

kulukama hinnaga kütuseid – põlevkiviõli ja maagaasi – kasutavate võrgupiirkondade osakaal 

ligi 45% ehk 15 piirkonda 33-st, mis on vähem kui väikeste võrgupiirkondade vastav osakaal 

74% ehk 66 piirkonda 89-st. 

Tabelist 3 nähtub selgelt, et põlevkiviõli ja maagaasi kasutavates väikestes 

võrgupiirkondades on soojuse piirhind kõrgem. Kui pea kõigis sellistes piirkondades on 

soojuse hind vahemikus 65-91 €/MWh, siis kõigis puiduhaket ja turvast kasutavates 

võrgupiirkondades on soojuse hind alla 65 €/MWh. Samalaadne trend on nähtav ka suurte 

võrgupiirkondade lõikes, kus enamikul juhtudel jääb soojuse tootmisel põlevkiviõli ja 

maagaasi kasutavates võrgupiirkondades soojuse piirhind vahemikku 65-75 €/MWh ning 

enamikus puiduhaket kasutavates piirkondades vahemikku 45-55 €/MWh. 

Selgitamaks veelgi detailsemalt hinnaerinevusi erinevate kütuste kasutamisel, on alljärgnevas 

kahes näites võrreldud soojuse piirhindade kujunemist erinevates võrgupiirkondades, kus 

soojuse tootmisel on kasutatud erinevaid kütuseid.  

NÄIDE 1 

Näites 1 on võrreldud kahte võrgupiirkonda, milles kasutatakse esimeses põlevkiviõli ning 

teises põhiliselt puiduhaket. Suuruselt (s.o müügimaht, trassipikkus) on võrgupiirkonnad 

sarnased. Tabelis 4 on esitatud põhilised andmed kahe võrreldava võrgupiirkonna kohta. 

Tabel 4. Kahe võrreldava väikese müügimahuga võrgupiirkonna põhilised näitajad 

Soojuse hind 86 €/MWh (käibemaksuta) Soojuse hind 55 €/MWh (käibemaksuta) 

1) soojus on toodetud 100% 

põlevkiviõlist; 

1) soojus on toodetud 88% osas 

puiduhakkest ja 12% osas 

põlevkiviõlist; 

2) trassipikkus 2,5 km, trassikadu 20%, 

trassid renoveeritud 28% (0,7 km) 

ulatuses; 

2) trassipikkus 2,3 km, trassikadu 11%, 

trassid renoveeritud 95,6% (2,2 km) 

ulatuses; 

3) soojuse tootmise kasutegur  90%; 3) soojuse tootmise põlevkiviõliga 88% 

ja puiduhakkega 86%; 

4) KIK-i renoveerimistoetus puudub;  4) saadud KIK-lt renoveerimistoetust; 

5) müügimaht aastas 3 800 MWh. 5) müügimaht aastas 4 300 MWh. 

Tabelis 4 toodud andmetest nähtub, et põlevkiviõlist toodetud soojuse hind 86 €/MWh on 1,6 

korda kõrgem võrreldes 88% ulatuses puiduhakkest ja 12% ulatuses põlevkiviõlist toodetud 

soojuse hinnaga 55 €/MWh. Põhiliselt puiduhaket kasutav soojuse tootja on saanud KIK-lt 

renoveerimistoetust, samas kui põlevkiviõli kasutav soojuse tootja ei ole toetust saanud. 

Joonisel 4 on esitatud eelkirjeldatud kahe väikese võrgupiirkonna kulustruktuur.  
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Joonis 4. Soojuse hindade kulustruktuur väikestes võrgupiirkondades erinevate kütuste 

kasutamisel 

   

Kuna põlevkiviõli osakaal soojuse hinnas moodustab 77%, siis soojuse hind (86 €/MWh) 

sisaldab põlevkiviõli ühikmaksumust 66 €/MWh. Seega on üksnes põlevkiviõli 

ühikmaksumus soojuse hinnas 1,2 korda kõrgem võrreldes põhiliselt puiduhakkest toodetud 

soojuse hinnaga lõpptarbijale (55 €/MWh), milles on kütusekulu osakaal tervikuna 44%, 

sellest omakorda moodustab puiduhakke osakaal 88%. 

NÄIDE 2 

Näites 2 on võrreldud soojuse hindade kujunemist kahes suures võrgupiirkonnas (aastase 

müügimahuga üle 20 000 MWh), kus soojuse tootmisel on kasutusel erinevad kütused. 

Esimeses võrreldavas võrgupiirkonnas kasutatakse maagaasi ning teises põhiliselt puiduhaket. 

Tabelis 5 on esitatud põhilised näitajad mõlema võrreldava võrgupiirkonna kohta. 

Tabel 5. Kahe võrreldava suure müügimahuga võrgupiirkonna põhilised näitajad 

Soojuse hind 76 €/MWh (käibemaksuta) Soojuse hind 52 €/MWh (käibemaksuta) 

1) soojus on toodetud 100% maagaasist; 1) soojus on toodetud 86% osas 

puiduhakkest ja 14% osas 

põlevkiviõlist; 

2) trassipikkus 10,3 km, trassikadu 

18,5%, trassid renoveeritud 48,5% (5 

km) ulatuses; 

2) trassipikkus 5,3 km, trassikadu 

15,6%, trassid renoveeritud 37,7% 

(2,0 km) ulatuses; 

3) soojuse tootmise kasutegur 92%; 3) soojuse tootmise kasutegur 

põlevkiviõliga 85% ja puiduhakkega 

80%; 

4) KIK renoveerimistoetus puudub;  4) KIK renoveerimistoetus puudub; vana 

õlikatel on ümber ehitatud puiduhaket 

kasutavaks seadmeks; 

5) müügimaht aastas 23 220 MWh. 5)  müügimaht aastas 21 080 MWh. 

Tabelis 5 toodud andmetest nähtub, et, maagaasist toodetud soojuse hind 76 €/MWh on 1,5 

korda kõrgem, kui 86% ulatuses puiduhakkest ja 14% ulatuses põlevkiviõlist toodetud soojuse 

hind 52 €/MWh.   
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Kui väikestes võrgupiirkondades kasutatakse soojuse tootmisel valdavalt põlevkiviõli, siis 

suurtes võrgupiirkondades, kus ei ole veel kasutusele võetud biokütust, on valdavalt kasutusel 

maagaas. Maagaasist toodetud soojuse hinnad on üldjuhul madalamad, kui põlevkiviõlist 

toodetud soojuse hinnad, sest maagaasist soojuse tootmise kasutegurid on kõrgemad ning 

primaarenergia hind seega madalam. Siiski jääb maagaasist toodetud soojuse hind oluliselt 

kõrgemaks peamiselt puiduhakkest toodetud soojuse hinnast.   

Joonisel 5 on esitatud eelkirjeldatud kahe erinevat kütust kasutava suure võrgupiirkonna 

kulustruktuur.  

Joonis 5. Soojuse hindade kulustruktuur suurtes võrgupiirkondades erinevate kütuste 

kasutamisel 

   

Joonisel 5 toodud näites moodustab maagaasi osakaal soojuse hinnas 80%, mis tähendab, et 

soojuse hind (76 €/MWh) sisaldab maagaasi ühikmaksumust 61 €/MWh. Seega on üksnes 

maagaasi ühikmaksumus soojuse hinnas 1,2 korda kõrgem, kui põhiliselt puiduhakkest 

toodetud soojuse hind lõpptarbijale (52 €/MWh), milles on kütusekulu osakaal tervikuna 63%, 

sellest moodustab omakorda puiduhakke osakaal 86%. Puiduhaket kasutavas võrgupiirkonnas 

on ettevõtja omavahenditest ehitanud ümber vana põlevkiviõlikatla puiduhakkele. Eeltoodu 

näitlikustab tõsiasja, et suuremates võrgupiirkondades on erinevalt väiksematest (antud näites 

aastane müügimaht üle 20 000 MWh) majanduslikult mõistlik renoveerimistöid läbi viia ka 

ilma riiklikku abi kaasamata.  

 Kütuste turuhindade volatiilsus 

Puiduhakke ja turba puhul on tegemist kohaliku kütusega, mille hinnad kujunevad eelkõige 

tulenevalt Eesti nõudlusest ja pakkumisest. Kuigi ka puiduhakke ja turba hind on 

sarnaselt mistahes muule kütusele kaudselt seotud toornafta maailmaturuhindadega, ei 

ole see seos üks-ühene. Seevastu maagaasi ja põlevkiviõli hinnad sõltuvad otseselt 

toornafta maailmaturuhinnast ja EUR/USD vahetuskursist. Maailmaturu toornafta hinnad 

on olnud viimastel aastatel võrdlemisi volatiilsed, mis on mõjutanud ka Eestis müüdava 

maagaasi hinda. 
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Alljärgneval joonisel on toodud kohaliku puiduhakke primaarenergia
10

 hindade võrdlus  

maailmaturu toornafta hinnal põhineva maagaasi primaarenergia hindadega perioodil jaanuar 

2008 kuni juuli 2013.  

Joonis 6. Puiduhakke ja maagaasi primaarenergia hindade võrdlus 

01.2008 07.2008 01.2009 07.2009 01.2010 07.2010 01.2011 07.2011 01.2012 07.2012 01.2013 07.2013

Puiduhake (sh transporditasu)

Statistikaameti andmetel
10,29 11,55 13,73 14,22 13,63 15,03 15,10 18,22 23,66 19,71 16,20 15,62

Maagaas (sh aktsiis ja

võrguteenuse tasu)
30,01 37,63 38,63 22,04 28,77 32,91 29,88 34,71 41,10 44,49 39,80 40,96

0

25

50

Kütuste pirmaarenergia hindade võrdlus, €/MWh

 

Võrreldes joonisel 6 esitatud puiduhakke ja maagaasi primaarenergia hindu selgub, et 

kohaliku kütuse, so puiduhakke primaarenergia hinnad on olnud stabiilsemad. Mõnevõrra 

muutlikumana võib välja tuua perioodi juuni 2011 kuni august 2012, kui puiduhakke 

primaarenergia hinnad jäid vahemikku 16,77 – 23,66 €/MWh. Nimetatud perioodi kaalutud 

keskmiseks primaarenergia hinnaks kujunes 20,69 €/MWh. Alates 2012.a sügisest, kui AS 

Narva Elektrijaamad lõpetas puiduhakkest elektrienergia tootmise, langesid puiduhakke 

nõudluse olulisest vähenemisest tingituna ka puiduhakke hinnad. Erinevalt puiduhakkest on 

maagaasi primaarenergia hinnad olnud muutlikumad, sõltudes maailmaturu toornafta hinnast 

ja EUR/USD vahetuskursist.   Maagaasi primaarenergia hinna oluline langus toimus perioodil 

jaanuar 2009 – juuli 2009, pärast seda on maagaasi hinnad tõusnud kuni juulini 2012 ja 

seejärel ka pisut langenud.  

Joonisel 6 kajastatud ajavahemikul jaanuar 2008 kuni juuli 2013 jäid primaarenergia hinnad 

kohaliku puiduhakke osas vahemikku 10,29 – 23,66 €/MWh ja maagaasi osas vahemikku 

22,04 – 44,49 €/MWh. Seega on maagaasi primaarenergia hinnad olnud ligi kaks korda 

kõrgemad võrreldes puiduhakke primaarenergia hindadega ning see on olnud ka põhjuseks, 

miks  puiduhakkest toodetud soojuse hinnad on samal perioodil olnud madalamad.    

Kokkuvõtteks tuleb märkida, et kõikide kütuseliikide hinnad kõiguvad teatud määral. 

Soojusettevõtja jaoks on nende hindade näol soojuse piirhinna kalkuleerimisel tegemist 

juhitamatu kulusisendiga. Maagaasi ja vedelkütuse (sh põlevkiviõli) sisseostuhinnad sõltuvad 

toornafta maailmaturuhinna kõikumistest, olles kodumaistest kütustest volatiilsemad. Suurem 

                                                           
10

  Primaarenergia on kütustes sisalduv energia kogus MWh-des, mida mõõdetakse kütuse alumise 

kütteväärtuse alusel. Kütuse kütteväärtuseks  nimetatakse kütuse massi- või mahuühiku põlemisel vabanevat 

soojushulka (GJ/t, kWh/m
3
, jne). Arvutuste tegemisel kasutatakse alumist kütteväärtust, mis ei arvesta 

suitsugaasides sisalduva veeauru kondenseerumissoojust. Mida suurem on kütuse niiskus ja vesinikusisaldus, 

seda suurem on erinevus ülemise ja alumise kütteväärtuse vahel. 
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volatiilsus suurendab tarbijate jaoks ebakindlust ja määramatust soojuse piirhinna suhtes, 

mistõttu tuleb ka sel pinnal kodumaiseid kütuseid tarbija suhtes eelistatumaks pidada. Kuigi 

kütusehindade ennustamine on äärmiselt keerukas, peab Konkurentsiamet usutavaks, et 

biokütuste hinnaeelis põlevkiviõli ja maagaasi ees on püsivama iseloomuga. Selleks, et 

näiteks puiduhakkest toodetud soojuse hind ületaks maagaasist toodetud soojuse hinda, peaks 

tabelis 3 kajastatud hinnaerinevusi arvestades toimuma kas järsk tõus puiduhakke hindades 

või järsk langus naftahindades. 

 Lokaalkütte hind 

Arvestades, et eelkõige just väiksemates ja kõrgema soojuse piirhinnaga võrgupiirkondades 

tuleks kaaluda kaugkütte asendamist lokaalküttega, selgitas Konkurentsiamet välja lokaalkütte 

hinnataseme. Vastava analüüsi aluseks on võetud energiaaudiitor Aare Vabamägi poolt 

2013.aastal teostatud viie võrgupiirkonna auditid, mille käigus hinnati viie väikese 

müügimahuga võrgupiirkonna alternatiive – kas jätkata kaugküttega või minna üle 

lokaalküttele. Nimetatud energiaaudiitori poolt teostatud analüüsi käigus: 

1) selgitati välja võrgupiirkonna tarbijate energiasäästu võimalused, kasutades hoonete 

tervikliku uuenduse (kompleksne renoveerimine) täislahendust, ning määratleti 

rahastamise vajadus täislahenduse saavutamiseks kõigi tarbijate juures, arvestades 

juba teostatud lahendustega; 

2) selgitati välja soojustrasside pikkused ja trassikaod, määratleti soojustrasside 

renoveerimise rahastamise vajadus ning võimalik energiasääst ja keskmine eeldatav 

trassikadu peale soojustrasside terviklikku renoveerimist; 

3) hinnati katlamaja soojuslikku võimsust olukorras, kus terviklikult on renoveeritud 

soojustrassid ning soojustarbijad on komplekselt ja terviklikult renoveerinud hooned; 

4) määrati rahastamise vajadus kohalike taastuvate, võimalikult vähese tööjõukuluga 

biokütuste (eelkõige puiduhakke) kasutusele võtmiseks katlamajas ning 

kütusekasutuse vahetusest  tulenev süsinikdioksiidi (CO2) vähenemine; 

5) arvutati eeldatav kaugküttesoojuse ühikuhind pärast biokütuse kasutusele võtmist 

juhtudel, kui: 

- tarbijad ei renoveeri hooneid ning ka soojustrasse ei renoveerita (vt tabel 6 rida 6 „1 

Tarbimine ja trassid mitte-efektiivsed“), 

- tarbijad on üksnes hooned terviklikult renoveerinud, kuid soojustrasse ei renoveerita 

(vt tabel 6 rida 8 „2 Tarbimine efektiivne ja trassid mitte-efektiivsed“),  

- tarbijad on hooned terviklikult renoveerinud ning ka soojustrassid on renoveeritud (vt 

tabel 6 rida 10 „3 Tarbimine ja trassid efektiivsed“); 
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6) hinnati tarbijate poolt võimalike alternatiivsete kütteviiside (pelletiküte, maasoojus, 

halupuudega küte) kasutuselevõtmist, rahastamise vajadust ja soojuse ühikmaksumust 

eeldusel, et tarbijad on hooned terviklikult renoveerinud (vt tabel 6 read 14, 16 ja 18). 

Eelkirjeldatud põhimõtetel läbiviidud auditite kokkuvõtlikud tulemused on esitatud 

alljärgnevas tabelis. 

Tabel 6. Viie väikese võrgupiirkonna alternatiivid kaugküttega jätkamisel või lokaalküttele 

üleminekul 

Rea 

nr 
Nimetus Ühik 

Võrgupiirkonnad 

1 2 3 4 5 

1 Soojuse hind  €/MWh 76 83 80 56 54 

2 
Kasutatav kütus liik maagaas maagaas põlevkiviõli 

kivisüsi / 

halupuud 
halupuud 

3 Kütuse hind soojuse hinnas €/MWh 44 45 62 34 18 

4 Tarbimine (mitte-efektiivne / efektiivne) MWh 
819 / 560 

4111 / 

2600 
615 / 340 1360 / 700 

1330 / 

800 

5 

a) kaugküttega jätkamine 

moderniseeritud, soojuse tootmisel 

kasutatakse biokütust   

80%puit + 

20%gaas 

80%puit + 

20%gaas 
puit puit puit 

6 1. Tarbimine ja trassid mitte-efektiivsed             

7 Soojuse hind: 50% toetusega / toetuseta €/MWh 66 / 78 62 / 72 66 / 76    

8 
2. Tarbimine efektiivne ja trassid mitte-

efektiivsed   
          

9 Soojuse hind: 50% toetusega / toetuseta €/MWh 77 / 91 70 / 83 81 / 98 63 / 79 59 / 74 

10 3.Tarbimine ja trassid efektiivsed             

11 Soojuse hind: 50% toetusega / toetuseta €/MWh 82 / 104 70 / 84 87 / 111 65 / 86 67 / 88 

12 

b) alternatiivne küte ja efektiivne 

tarbimine   
          

13 1.     Pelletid11              

14 Soojuse hind: 50% toetusega / toetuseta €/MWh 58 / 67 58 / 67 61 / 73 55 / 63  58 / 67 

15 2.   Maasoojuspump12             

16 Soojuse hind: 50% toetusega / toetuseta €/MWh 
62-82 /       

82-102 

54-74 /      

64-84 

52-72 /      

62-82 

52-80 /      

63-91 

60-80 /    

78-98 

17 3.  Halupuud13             

18 Soojuse hind: 50% toetusega / toetuseta €/MWh     64 / 75   54 / 61 

Tabelist 6 nähtub, nagu ka varem selgitatud, et maagaasist ja põlevkiviõlist toodetud soojus 

on oluliselt kallim (antud juhul 76-83 €/MWh), kui halupuudest ning kivisöest toodetud 

soojus (54-56 €/MWh.) Kolm analüüsitud soojusettevõtjat, kes kasutavad soojuse tootmiseks 

                                                           
11  Pelleti ja halupuude kütte hinnaprognoosil on võetud aluseks Statistikaameti poolt avaldatud andmed 

vastavate kütuste keskmiste hindade kohta aastal 2013 (aruanne KE22: kütuse tarbimine energia tootmiseks ja 

laovaru) ja tootmise kasutegur 85% (puidugraanul 39 €/MWh; halupuud 15 €/MWh). 

12
  Elektrienergia hind 110 €/MWh, keskmine hüvetegur COP=3 (kui tarbijad ei ole hooneid 

efektiivsuspiirini viinud, on hüvetegur madalam ning soojuse hind kõrgem). 

13
  Vt viide nr 11. 
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maagaasi või põlevkiviõli, kuuluksid tabeli 3 andmeid arvestades kõige arvukamasse väikeste 

võrgupiirkondade rühma, kus soojuse piirhind jääb vahemikku 75-91 €/MWh. Sellised kõrge 

hinnatasemega põlevkiviõli või maagaasi kasutavad võrgupiirkonnad moodustavad ligi poole 

kõikidest väikestest võrgupiirkondadest, täpsemalt 47 89-st ehk 53%. Kaks halupuid (antud 

näites lisaks ka kivisüsi) kasutavat soojuse tootjat on seevastu oma väikesearvulise rühma 

tüüpilised esindajad – tabeli 3 andmetel jääb enamiku puiduhaket kasutavate soojuse tootjate 

piirhind vahemikku 45-65 €/MWh. 

Analüüsi kohaselt on kolmes põlevkiviõli või maagaasi kasutavas võrgupiirkonnas vähemalt 

põhiosas puiduküttele üle minnes võimalik langetada soojuse hinda 62-66 €/MWh-ni, kuid 

selleks on vajalik riikliku toetuse kaasamine. Ilma toetuseta oleks kaugküttesoojuse hind 

tarbijale 72-78 €/MWh-ni (vt tabel 6 rida 7). Kui aga soojustrassid ja hooned renoveerida, 

tõuseks kaugküttesoojuse hind veelgi 84-111 €/MWh-ni (vt tabel 6 rida 11), sest soojuse 

tootja kaotaks mastaabisäästus ning soojuse hinnaga tuleks katta soojustrasside renoveerimise 

kulu. Tarbijatele kompenseeriks sellisel juhul suurenenud soojuse hinna nende poolt soojuse 

tarbimise vähenemine. Äärmuslikul juhul, s.t ilma riikliku toetuseta, võib kaugküttesoojuse 

hind seega tõusta kuni 111 €/MWh-ni.  

Analüüsi kohaselt kujuneks kolmes põlevkiviõli või maagaasi kasutavas võrgupiirkonnas 

lokaalküte selgelt odavamaks, kui hetkel kehtiv soojuse piirhind (76-83 €/MWh). Kui hooned 

renoveerida, kujuneks pelletitest toodetud soojuse hinnaks toetuse puudumisel 67-73 €/MWh 

ning 50%-lise toetuse puhul 58-61 €/MWh. Tegemist on seega hinnatasemega, mis jääb 

selgelt alla enamikust soojuse tootmiseks maagaasi või põlevkiviõli kasutavate 

võrgupiirkondade soojuse piirhindadest. 47-s väikeses võrgupiirkonnas 89-st kasutatakse 

soojuse tootmiseks põlevkiviõli või maagaasi ning soojuse piirhind jääb seal vahemikku 

75-91 €/MWh.  

Lokaalküttele üleminek on antud näites odavam ja seega mõistlikum valik ka kaugkütte 

moderniseerimisest. Näiteks, kui võrrelda lokaalkütte soojuse hindu (tabel 6 read 14, 16 ja 

18) tabeli 6 reaga 9, kus kaugkütte soojuse tarbimine on efektiivne (s.t hooned on 

renoveeritud samuti nagu lokaalkütte puhul), kuid soojustrassid renoveerimata, siis sellisel 

juhul kujuneks kaugkütte soojuse hinnaks ilma toetuseta 83-98 €/MWh ning koos toetusega 

70-81 €/MWh. Kui aga ka trassid renoveerida, tõuseks kaugkütte soojuse hind koos toetusega 

70-87 €/MWh-ni ning ilma toetuseta 84-111 €/MWh-ni.  Viimane stsenaarium (tabel 6 rida 

11) näitlikustab, et paljudes asumites tuleb pikemas perspektiivis kaugküttega jätkamisel 

soojustrassid renoveerida, mis aga paratamatult tõstab kaugküttesoojuse hinda. Teisisõnu, 

hetkel kehtiv madalam kaugküttesoojuse hind ei pruugi olla saavutatud mitte tänu ettevõtja 

efektiivsemale majandamisoskusele, vaid tänu sellele, et soojustrassidesse ei ole investeeritud 

(trassikadusid analüüsitakse detailsemalt peatükis 6.2). Eeltoodut kinnitab ka täna soojuse 

tootmiseks suures osas halupuid kasutava kahe võrgupiirkonna analüüs (vt tabel 6 veerg 4 ja 

5). Kui hetkel on nendes võrgupiirkondades kaugküttesoojuse hind suhteliselt soodne (54 ja 

56 €/MWh), siis peale soojustrasside ning hoonete renoveerimist tõuseks hind toetuse korral 

65-67 €/MWh-ni ning ilma toetuseta 86-88 €/MWh-ni. Seega ka nendes võrgupiirkondades, 

kus täna juba kasutatakse soojuse tootmiseks kohalikku odavamat kütust, ei pruugi 
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soojustrasside renoveerimine olla mõistlik lahendus, kuna lõppkokkuvõttes võib lokaalkütte 

hind tarbijale osutuda siiski soodsamaks.    

Analüüsist  järeldub, et eelkõige just maagaasi ja põlevkiviõli kasutavates võrgupiirkondades 

soojuse müügimahuga alla 3 000 MWh aastas on kaugküttega jätkamise mõistlikkus küsitav. 

Tulenevalt lokaalkütte madalamatest soojuse hindadest on tarbijatel otstarbekam valida 

eelpool nimetatud kütteviis. Nii lokaal- kui ka kaugkütte hind konkreetses võrgupiirkonnas ja 

hoones sõltuvad paljudest asjaoludest, näiteks soojustrasside pikkusest, tarbimistihedusest, 

elanikkonna arvulisest muutusest jm. Seetõttu, kaugkütte ja lokaalkütte hinnavõrdlus kujuneb 

erinevates asulates tõenäoliselt mõnevõrra erinevaks ning eelpool toodud näiteid ei saa 

kindlasti laiendada kõikidele olukordadele. Samas on Konkurentsiamet veendunud, et  

kolmest näitest (tabel 6 veerud 1 kuni 3) kooruv keskne järeldus, mille kohaselt on 

lokaalküttele üleminek väikestes eelkõige maagaasi ja põlevkiviõli kasutavates 

võrgupiirkondades kõige mõistlikum alternatiiv, on üldjuhul asjakohane. 

Analüüsist ilmnes ka, et maasoojuskütte valik lokaalküttena võib küll märgatavalt alandada 

soojuse hinda (kuni 52 €/MWh, vt tabel 6 rida 16), kuid see eeldab tarbijatelt 

märkimisväärseid alginvesteeringuid ning on küsitav, kas nad on majanduslikult võimelised 

seda teostama. Maasoojuskütte seadmed on suhteliselt kallid ning maasoojuspumba võimsus 

tuleb valida vastavuses hoone energiatõhususega (soojapidavusega)  ehk teisisõnu, enne selle 

paigaldamist tuleks hoone eelnevalt renoveerida. Lisaks, alates teatud välistemperatuuridest ei 

ole maaküte enam efektiivne kütteviis ning soojusvajadus tipukoormuste katmisel tuleb 

kompenseerida elektriküttega, mis on aga kõige kulukam kütmisviis. Mida halvem on hoone 

soojapidavus, seda varem selline kriitiline punkt saabub, mistõttu ei saavutata soojuspumba 

võimalikku keskmist hüvetegurit ning tegelik soojuse hind kujuneks oluliselt kõrgemaks. 

 Riiklik tugi soojusvarustuse renoveerimisel 

Peatükist 4.5 nähtub, et nii kaugküttesüsteemide renoveerimisel kui ka lokaalküttele 

üleminekul sõltub soojuse hind olulisel määral riiklikust toetusest.  Soojusmajanduse 

moderniseerimist toetatakse riiklikult peaasjalikult KIK-i kaudu. Paljudes eeskätt väiksemates 

piirkondades on KIK-i toel kaugkütet märkimisväärselt tõhustatud, minnes üle 

säästlikumatele kohalikele kütustele ning renoveerides soojustrasse. Suuremates piirkondades 

on renoveerimine toimunud peaasjalikult soojusettevõtjate omavahenditest. Tarbijatel on 

võimalik soojuse tarbimist efektiivistada hooneid soojustades, näiteks Kredex-i toel.  

Seisuga 01. juuni 2013. a on 89-st väikesest võrgupiirkonnast  määratud kohaliku 

omavalitsuse poolt kaugküttepiirkonnad 62. võrgupiirkonnas ehk ligi 70% osas. 

Kaugküttepiirkondade olemasolu nõuab muuhulgas ka KIK katlamajade ja kaugküttevõrkude 

rekonstrueerimistaotluse toetuste taotlemisel. Kaugküttepiirkonna kehtestamisega on antud 

ettevõttele ainuõigus ning selle määramisega on takistatud tarbija vaba valik kütteliigi osas. 

KIK on seisukohal, et võimalikult paljud hooned kaugküttepiirkonnas lülituksid 

kaugküttevõrku ning samuti oleks takistatud olemasolevate tarbijate kaugküttevõrgust 

lahkumine ning soovitab uute projekteerimistingimuste väljastamisel arvesse võtta 
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alternatiivsete kütteallikate mõju kogu kaugküttepiirkonnale. Kaugküte on efektiivne ainult 

mastaabiefektist tulenevalt ning just tiheasustusaladel. Kuna investeerimistoetust saanud 

kaugküttepiirkonnas on välja ehitatud biokütusel katlamaja ning rekonstrueeritud 

kaugküttetorustik, siis individuaalküttele üleminek suurendaks kaugkütte tarbijatele soojuse 

hinda, sest müügimaht väheneb.
14

   

Käesolevas analüüsis on selgitatud, et paljudes eeskätt väiksemates võrgupiirkondades on küll 

infrastruktuuri moderniseerimisse investeerides võimalik saavutada suuremate piirkondadega 

ligilähedane efektiivsus ja hinnatase, kuid seda üksnes erinevate investeerimistoetuste najal. 

Seega, sellise toetuse tulemusena võib kaugkütte hind tarbijate jaoks küll oluliselt langeda, 

kuid ühiskonna jaoks tervikuna võib langus väiksem või suisa olematu olla, kui arvestada 

juurde toetuse kulu. Konkurentsiamet peab oluliseks, et kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusele 

hinnangu andmisel arvestataks kuluna ka erinevaid investeerimistoetusi, sest ühiskonna jaoks 

tervikuna on kahtlemata tegemist lisakuluga. Kui näiteks kaugküttevõrgus müüdava soojuse 

hind investeerimistoetusi sinna juurde arvestades osutub sarnaselt peatükis 4.5 toodud 

näidetega kõrgemaks, kui lokaalkütte hind, siis ei ole kaugküttevõrgu renoveerimine 

efektiivne ega majanduslikult mõistlik, isegi kui see tarbijatele kitsalt võttes hinnalangust 

tähendab. Sellisel juhul oleks efektiivsem, kui riik toetaks hoopis üleminekut kaugküttelt 

lokaalküttele. Seega, kui riik soovib mõnes asukohas soojusvarustuse moderniseerimist 

toetada, tuleks lokaalkütet ja kaugkütet käsitleda võrdselt konkureerivate alternatiividena. 

                                                           
14  Keskkonnainvesteeringute Keskus, kiri nr 3-10/2150-41, 25.06.2013. 
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 Soojuse tootmise tehniline efektiivsus 

Käesolevas peatükis analüüsitakse soojuse tootmise tehnilist efektiivsust väikestes 

võrgupiirkondades võrreldes suurematega. Selline analüüs on soojuse hinnaanalüüsi kõrval 

oluline selgitamaks põhjuseid, miks soojuse hind väikestes võrgupiirkondades on pigem 

kõrge. 

 Soojuse tootmise kasutegur 

Soojuse tootmise kasuteguri näitaja on oluline, sest mida kõrgem on soojuse tootmise 

kasutegur, seda vähem kulub kütust ühe MWh soojuse tootmiseks. Kõrgema kasuteguri korral 

kahjustatakse vähem keskkonda ning kujundatakse tarbijatele soodsam soojuse hind. 

Soojuse Määruses
15

 ja Konkurentsiameti koostatud hinna arvutamise metoodikas on toodud 

soojuse tootmise kasuteguri tehnilised nõuded kütuse alumise kütteväärtuse alusel:  

1) soojuse tootmisel gaasist mitte alla 90%, uutel seadmetel mitte alla 92%;  

2) soojuse tootmisel vedelkütusest mitte alla 85%, uutel seadmetel mitte alla 90%; 

3) soojuse tootmisel tahkekütusest mitte alla 80%, uutel seadmetel mitte alla 85%. 

Metoodikas on toodud tehnilised nõuded soojuse tootmise kasutegurile kütuse alumise 

kütteväärtuse alusel soojuse tootmisel gaasist, vedelkütusest ja tahkekütusest eesmärgiga, et 

täita KKütS §-s 5 lg 1 sätestatut, mille kohaselt peab kaugküte olema efektiivne. Nõuded 

soojuse tootmise kasuteguri osas erinevad sõltuvalt kasutatavast kütusest ja seadme vanusest, 

sest erinevate tehnoloogiate kasutuselevõtmisega ja erinevate kütuste põletamisega nendes 

seadmetes on võimalik saavutada erinev tootmise kasutegur. Metoodikas sätestatud tootmise 

kasutegurite määramisel on arvestatud erinevate ekspertide hinnanguid ja Konkurentsiameti 

valduses olevaid andmeid.  

Alljärgnevates tabelites on esitatud andmed soojuse tootmise keskmiste kasutegurite kohta 

väikestes ja suurtes võrgupiirkondades, mis põhinevad soojusettevõtjate poolt esitatud 

reaalsetel andmetel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

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

kehtestamise kord“ 
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Tabel 7. Andmed soojuse tootmise keskmiste kasutegurite kohta müügimahtude lõikes 

alla 80 80-84,9 85-89 üle 90

Müügimaht alla 3 000 MWh/a 56 6 9 21 20

Müügimaht 3 001  - 6 000 MWh/a 20 2 3 3 12

Müügimaht 6 001 -10 000 MWh/a 13 0 3 4 6

Kokku alla 10 000 MWh/a 89 8 15 28 38

Müügimaht üle 10 000 MWh/a 33 2 3 11 17

Kõik kokku 122 10 18 39 55

Soojuse tootmise kasutegurid, %Võrgupiir-

kondade 

arv

 

Tabelis 7 toodud näitajatest selgub, et müügimahtude lõikes on 38-s võrgupiirkonnas  

soojuse tootmise kasutegur üle 90%, kusjuures neist soojuse müügimahud on 20-s 

võrgupiirkonnas alla 3 000 MWh aastas, 12-s võrgupiirkonnas vahemikus 3 001-6 000 MWh 

aastas ja 6-s võrgupiirkonnas vahemikus 6 001-10 000 MWh aastas. 

Vahemikus 85-89% on soojuse tootmise kasutegur 28-s võrgupiirkonnas, kusjuures neist 

soojuse müügimahud on 21-s võrgupiirkonnas alla 3 000 MWh aastas, 3-s võrgupiirkonnas 

vahemikus 3 001- 6 000 MWh aastas ja 4-s võrgupiirkonnas vahemikus 6 001-10 000 MWh 

aastas. 

Vahemikus 80-84,9% on soojuse tootmise kasutegur 15-s võrgupiirkonnas, kusjuures 

neist soojuse müügimahud on 9-s võrgupiirkonnas alla 3 000 MWh aastas, 3-s 

võrgupiirkonnas vahemikus 3 001-6 000 MWh aastas ja 3-s võrgupiirkonnas vahemikus 

6 001-10 000 MWh aastas. 

Alla 80% on soojuse tootmise kasutegur 8-s võrgupiirkonnas, kusjuures neist soojuse 

müügimahud on 6-s võrgupiirkonnas alla 3 000 MWh aastas ja 2-s võrgupiirkonnas 

vahemikus 3 001-6 000 MWh aastas.  

Võrdlusena on 33-st suurest võrgupiirkonnast (aastane müügimaht üle 10 000 MWh) 

soojuse tootmise kasutegur üle 90% 17-s võrgupiirkonnas, vahemikus 85-89% 11-s 

võrgupiirkonnas, vahemikus 80-84,9% 3-s võrgupiirkonnas ja alla 80% 2-s võrgupiirkonnas 

(viimasel juhul on tegemist vanade või osaliselt renoveeritud kateldega).    

Tabelis 8 on esitatud väikeste võrgupiirkondade soojuse tootmise kasutegurid kütuseliikide 

lõikes. Nende näitajate põhjal on võimalik hinnata, mil määral vastab soojuse tootmise 

efektiivsus Soojuse Määruses
16

 ja Konkurentsiameti koostatud hinna arvutamise metoodikas 

sätestatud nõuetele. 

 

 

 

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

kehtestamise kord“ 
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Tabel 8. Andmed soojuse tootmise keskmiste kasutegurite kohta väikestes võrgupiirkondades 

kütuse liikide lõikes 

Kütuse liigid Võrgupiirkondi Soojuse tootmise kasutegurid, % 

 tk osakaal alla 80 80-84,9 85-89 üle 90 

põlevkiviõli 45 50,6% 5 3 20 17 

maagaas 21 23,6% 0 0 0 21 

puiduhake 9 10,1% 0 8 1 0 

puiduhake+põlevkiviõli 8 9,0% 2 4 2 0 

puiduhake+maagaas 2 2,2% 0 0 2 0 

turvas 2 2,2% 0 0 2 0 

turvas+põlevkiviõli 1 1,1% 0 0 1 0 

kivisüsi 1 1,1% 1 0 0 0 

Kokku 89 100% 8 15 28 38 

Tabelis 8 toodud näitajatest selgub, et kasutatavate kütuste liikide lõikes on 38-s 

võrgupiirkonnas  soojuse tootmise kasutegur üle 90%, kusjuures neist toodetakse soojust 

17-s võrgupiirkonnas põlevkiviõlist ning 21-s võrgupiirkonnas maagaasist.  

Vahemikus 85-89% on soojuse tootmise kasutegur 28-s võrgupiirkonnas, kusjuures neist 

toodetakse soojust 20-s põlevkiviõlist, 1-s puiduhakkest, 2-s puiduhakkest koos 

põlevkiviõliga (viimasega kaetakse tipukoormust), 2-s puiduhakkest koos maagaasiga 

(viimasega kaetakse tipukoormust), 2-s turbast ning 1-s turbast koos põlevkiviõliga 

(viimasega kaetakse tipukoormust).   

Vahemikus 80-84,9% on soojuse tootmise kasutegur 15-s võrgupiirkonnas, kusjuures 

neist toodetakse soojust 3-s põlevkiviõlist, 8-s puiduhakkest ning 4-s puiduhakkest koos 

põlevkiviõliga (viimasega kaetakse tipukoormust).  Puiduhakkest toodetava soojuse kasutegur 

on tehnilistel põhjustel paratamatult mõnevõrra madalam, kui põlevkiviõlist või maagaasist 

toodetava soojuse kasutegur. 

Alla 80% on soojuse tootmise kasutegur 8-s võrgupiirkonnas, kusjuures neist toodetakse 

soojust 5-s põlevkiviõlist, 2-s puiduhakkest koos põlevkiviõliga (viimasega kaetakse 

tipukoormust) ning 1-s kivisöest. 

Kokkuvõttes võib järeldada, et soojuse tootmise kasutegurid väikestes 

võrgupiirkondades on pigem rahuldaval või heal tasemel ning vaid vähestes 

võrgupiirkondades on need märkimisväärselt madalad. Suurima grupi moodustavad 

38 võrgupiirkonda, kus soojuse tootmise kasutegur on üle 90%-i. Kui vaadelda kitsalt 

põlevkiviõli kasutavaid võrgupiirkondi, siis enamikus neist (s.o 28-s 45-st) jääb kasutegur alla 

90%, mis tähendab, et Soojuse Määruses kehtestatud nõudeid arvestades on tegemist kas 

vanade või uute ebaefektiivsete seadmetega.  Samalaadne pilt avaneb puiduhaket kasutavate 

võrgupiirkondade osas – 8-s piirkonnas 9-st jääb kasutegur alla 85%-i, mis Soojuse Määruses 

kehtestatud nõudeid arvestades tähendab jällegi, et tegemist on kas vanade või uute 

ebaefektiivsete seadmetega. Eeltoodu põhjuseks on asjaolu, et väikestes võrgupiirkondades on 

tagasihoidliku tarbimismahu tõttu keerukas saavutada nõuetekohaseid efektiivsusnäitajaid. 

Samuti on paljud tootmisseadmed vanad ja amortiseerunud. Suurte võrgupiirkondade 

efektiivsusnäitajad on üldjuhul paremad. Väikeste osas on 26% (s.o 23-s 89-st) selliseid 

võrgupiirkondi, kus soojuse tootmise kasutegur jääb alla 85%-i,  samas suurtel 
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võrgupiirkondadel on vastav osakaal 15% (s.o 5-s 33-st). Eeltoodu on ka üheks põhjustest, 

miks just väikeste võrgupiirkondade soojuse hinnatase on kõrgem. 

 Trassikaod  

Soojuse Määruses
17

 ja Konkurentsiameti koostatud hinna arvutamise metoodikas on toodud 

trassikadude tehnilised nõuded aastate lõikes alljärgnevalt:  

1)  2013.aastal mitte üle 19%; 

2)  2014. aastal mitte üle 18%; 

3)  2015. aastal mitte üle 17%; 

4)  2016. aastal mitte üle 16%; 

5)  alates 2017. aastast mitte üle 15%. 

Metoodikas on toodud trassikadude miinimumnõuded kaugküttetrassides eesmärgiga, et täita 

KKütS § 5 lg-st 1 tulenev nõue, mille kohaselt peab kaugküte olema efektiivne. Trassikao 

miinimumnõuete  osas on arvestatud Eestis olemasolevate kaugküttetrasside keskmist 

trassikao määra. Kaasaegse tehnoloogia kasutuselevõtmisega on saavutatud Eesti 

efektiivsemates kaugkütte võrgupiirkondades trassikadu isegi alla 10%. Samas on ka 

kaugküttevõrke, kus trassikadu moodustab endiselt üle 20%, olles isegi 35%. Trassikadude 

tehniliste nõuete sätestamise  eesmärgiks on motiveerida soojusettevõtjaid tegema uusi 

investeeringuid trassikao vähendamiseks ning kaitsta tarbijaid ebaefektiivse jaotusteenuse 

jätkamise eest. 

Trassikadu sõltub soojuse tarbimistihedusest – mida kõrgem on tarbimistihedus, seda väiksem 

on trassikadu ja vastupidi. Trassikadu suurendab veel see, kui lisaks kaugkütte soojusele 

toodetakse soojust suvise sooja tarbevee vajaduseks, sest olenevalt võrgupiirkonna tehnilisest 

seisundist võib suvekuudel  trassikadu ulatuda isegi kuni 80%-ni.  

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed kaalutud keskmiste trassikadude, soojustrassi 

pikkuste ja tarbimistiheduste kohta, mis põhinevad soojusettevõtjate poolt esitatud reaalsetel 

andmetel. 

 

 

 

 

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

kehtestamise kord“ 
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Tabel 9. Andmed kaalutud keskmiste trassikadude, soojustrassi pikkuste ja tarbimistiheduste 

kohta 

 

Tabelis 9 toodud näitajatest selgub, et 89-l väikesel võrgupiirkonnal on kokku soojustrasse 

163 721 meetrit, neist 80 238 meetrit ehk 49% on rekonstrueeritud. Seega vajaks 

rekonstrueerimist veel 83 483 meetrit soojustrasse. Selliseid investeeringuid on 

majanduslikult võimalik teha vaid juhul, kui saadakse KIK-lt (või muust fondist) 

investeerimistoetust.  Konkurentsiamet ja ka ettevõtjad ise on teostanud analüüse, millest 

selgub, et just väikestes võrgupiirkondades ei ole soojustrasside rekonstrueerimine isetasuv 

projekt (tasuvusajad kujunevad kõrgemaks trasside kasulikust/tehnilisest elueast) ning selleks, 

et muuta investeeringud tasuvaks, tuleb neid toetada KIK-i poolt. Vastasel korral kujuneks 

investeeringu maksumus väga kõrgeks, mistõttu soojuse piirhinnad suureneksid veelgi, sest 

investeeringu maksumuselt arvutatud kulum ja põhjendatud tulukus lülitatakse soojuse 

piirhinda.   

Aastase müügimahuga kuni 3 000 MWh grupis, kus on  56 võrgupiirkonda, on absoluutse 

trassikao 20 084 MWh juures kaalutud keskmine suhteline trassikadu (edasipidi trassikadu) 

18,9%, mis on tabelis 9 eristatud gruppidest kõige kõrgem. Neis võrgupiirkondades on ka 

kõige enam, 35 086 meetri (56,6%) ulatuses, rekonstrueerimata soojustrasse. Kõrgemat 

trassikadu nimetatud grupis mõjutab ka soojuse madal tarbimistihedus, olles keskmiselt 

1,4 MWh soojustrassi ühe meetri kohta (suurim tarbimistihedus 7,7 MWh/m on sellises 

võrgupiirkonnas, kus soojustrasside pikkus on 150 m ja kliente 2;  väikseim tarbimistihedus 

0,3 MWh/m on sellises võrgupiirkonnas, kus soojustrasside pikkus on 2 500 m ja kliente 4).  

Nimetatud grupis on 8 võrgupiirkonda, kus tegelik trassikadu on alla 10%, 19 võrgupiirkonda, 

kus tegelik trassikadu on vahemikus 10-17,9%, 18 võrgupiirkonda, kus tegelik trassikadu 

on vahemikus 18,1-24,1% ning 11 võrgupiirkonda, kus tegelik trassikadu on vahemikus 

27,4-35%.   

Aastase müügimahuga 3 001 – 6 000 MWh grupis, kus on 20 võrgupiirkonda, on 

absoluutse trassikao 15 971 MWh juures kaalutud keskmine trassikadu 16,5%, mis on  

madalam võrreldes eelmise grupi kaalutud keskmise trassikaoga.  Rekonstrueerimist vajavaid 

soojustrasse on samuti vähem, 25 084 meetri (51,7%) ulatuses. Soojuse tarbimistihedus on 

keskmiselt 1,7 MWh soojustrassi ühe meetri kohta (suurim tarbimistihedus 2,9 MWh/m on 

sellises võrgupiirkonnas, kus soojustrasside pikkus on 1 400 m ja kliente 12;  väikseim 

tarbimistihedus 0,9 MWh/m on sellises võrgupiirkonnas, kus soojustrasside pikkus on 3 300 m 
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ja kliente 22).  Nimetatud grupis on 2 võrgupiirkonda, kus tegelik trassikadu on vastavalt 

7,2% ja 9%, 11 võrgupiirkonda, kus tegelik trassikadu on vahemikus 10-17%, 5 

võrgupiirkonda, kus tegelik trassikadu on vahemikus 18,9-22,6% ning 2 

võrgupiirkonda, kus tegelik trassikadu on vastavalt 25,6% ja 28,6%. 

Aastase müügimahuga 6 001 – 10 000 MWh grupis, kus on  13 võrgupiirkonda, on 

absoluutse trassikao 18 995 MWh juures kaalutud keskmine trassikadu 14,9%, mis on veidi 

madalam võrreldes eelmise grupi ja märkimisväärselt madalam võrreldes esimese grupi 

keskmise  trassikaoga. Neis võrgupiirkondades on ka kõige vähem, 23 313 meetri (43,8%) 

ulatuses, rekonstrueerimist vajavaid soojustrasse. Lisaks mõjutab madalamat trassikadu 

nimetatud grupis soojuse kõrgem tarbimistihedus, olles keskmiselt 2,0 MWh soojustrassi ühe 

meetri kohta (suurim tarbimistihedus 6,2 MWh/m on sellises võrgupiirkonnas, kus 

soojustrasside pikkus on 1200 m ja kliente 15;  väikseim tarbimistihedus 1,9 MWh/m on 

sellises võrgupiirkonnas, kus soojustrasside pikkus on 5 400 m ja kliente 78).  Nimetatud 

grupis on üks võrgupiirkond, kus tegelik  trassikadu on 5,2%, 10 võrgupiirkonda, kus tegelik 

trassikadu on vahemikus 10-17,9%, üks võrgupiirkond, kus tegelik trassikadu on 18,8% ja 

üks võrgupiirkond, kus tegelik  trassikadu on 23,4%. 

Eeltoodust järeldub, et kolme rühma peale kokku jäävad 38-s võrgupiirkonnas (43%) 

tegelikud trassikaod vahemikku 18,1-35%, kusjuures neist 19-s võrgupiirkonnas jääb see 

vahemikku 18,1-22,8% ja 19-s võrgupiirkonnas vahemikku 23-35%. Kõrgete trassikadudega 

piirkondades on ka tarbimistihedused madalad (vahemikus 0,3-1,5 MWh/m). Soojuse 

Määruses ja Konkurentsiameti koostatud hinna arvutamise metoodikas on sätestatud 

trassikadude tehnilisteks piirmääradeks 2013.a mitte üle 19% ja 2014.a mitte üle 18%, seega 

on 38-s võrgupiirkonnas  probleemiks eelnimetatud tehniliste piirmäärade saavutamine. 

Sealjuures on trassikaod eriti teravaks probleemiks kõige väiksemas ehk kuni 3 000 MWh 

aastase mahuga rühmas. Nimetatud rühmas on 29 võrgupiirkonda ehk 52% rühma 

võrgupiirkondade koguarvust (56), kus tehniliste piirmäärade täitmine on problemaatiline. 

Võrdluseks on tabelis 9 toodud  suurte võrgupiirkondade (aastane müügimaht üle 

10 000 MWh) kaalutud keskmine trassikadu 17,3% ja keskmine tarbimistihedus 3,2 MWh 

soojustrassi ühe meetri kohta (võrgupiirkondadest on suurim tarbimistihedus 6,4 MWh/m ja 

väikseim 1,8 MWh/m). Kaalutud keskmist suhtelist trassikadu 17,3% mõjutab ühe suure 

müügimahuga võrgupiirkonna kõrge trassikadu (25,5%), mille vähendamiseks on 

soojusettevõtja võtnud tegevusloas vastava kohustuse. Ilma selle võrgupiirkonnata oleks 

suurte võrgupiirkondade kaalutud keskmine trassikadu 16,6%.  Lisaks selgitab suurte 

võrgupiirkondade kõrgemat kaalutud keskmist trassikadu (17,3%) ka asjaolu, et neis on 

rekonstrueerimata soojustrasside osakaal kõrgem (ligi 62%) võrreldes väikeste 

võrgupiirkondadega, kus rekonstrueerimata trasside osakaal on 51%. Erinevalt väikestest 

võrgupiirkondadest, kus soojustrasse on rekonstrueeritud KIK-i rekonstrueerimistoetuste 

kaasabil, on suured võrgupiirkonnad rekonstrueerinud soojustrasse peamiselt omavahenditest.   

Eeltoodust järeldub, et kõige väiksemate võrgupiirkondade (kuni 3 000 MWh), mille arv on 

samas kõige suurem – 56  piirkonda, on ka kaalutud keskmine trassikadu kõige kõrgem. 

Nende kaalutud keskmine trassikadu 18,9% ei vasta kaasaegse kaugküttevõrgu nõudmistele. 

Müügimahuga 3 001 kuni 6 000 MWh on trassikadu 16,5% ning müügimahuga 6 001 kuni 
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10 000 MWh vastavalt 14,9%. Suurtes kaugküttevõrkudes (üle 10 000 MWh) on kaalutud 

keskmine soojuskadu 17,3%.  Analoogne on olukord ka tarbimistiheduse osas, kus keskmine 

tarbimistihedus on kõrgem suuremate võrgupiirkondade puhul, mis võimaldab omakorda 

kõrgemat efektiivsust. Kui kõige väiksemates võrgupiirkondades on keskmine tarbimistihedus 

1,4 MWh/m, siis üle 3 000 MWh/a müügimahuga piirkondades jääb see näitaja vahemikku 

1,7-2,0 MWh/m. 

Trassikadude analüüsist järeldub kokkuvõtvalt, et kaugküte on ebaefektiivseim 

mikrovõrkudes, kus aastane müügimaht jääb alla 3 000 MWh. Sellised võrgud moodustavad 

ka ülekaalukalt suurima osa ehk 63% kõigist väikestest kaugküttevõrkudest. Konkurentsiamet 

peabki kõige kaheldavamaks kaugküttevõrkude säilitamise otstarbekust just nimelt nendes, 

kõige väiksemates mikropiirkondades. Lisaks on selle rühma kaalutud keskmine soojuse 

piirhind ka kõige kõrgem, ületades tabeli 2 andmetel koguni 26% suurte võrgupiirkondade 

kaalutud keskmist piirhinda. 
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 Konkurentsiameti ettepanek 

Konkurentsiamet on käesolevas analüüsis hinnanud kaugkütte jätkusuutlikkust väikestes 

võrgupiirkondades. Seisuga 01.juuni 2013 Konkurentsiameti hinnakooskõlastuse läbinud 122-

st võrgupiirkonnast on 89 ehk 73% tinglikult väikesed piirkonnad, kus soojuse müügimaht 

aastas jääb alla 10 000 MWh. Sealhulgas jääb 56-e võrgupiirkonna soojuse müügimaht aastas 

alla 3 000 MWh ehk tegemist on mikropiirkondadega.   

Konkurentsiameti analüüsist ilmneb, et väiksemates võrgupiirkondades müüdava soojuse hind 

on üldjuhul kõrgem, kui suuremates. Seisuga 01. juuni 2013 oli 89 väikese võrgupiirkonna 

kaalutud keskmine soojuse piirhind 70,99 €/MWh, samas kui 33-e suurema võrgupiirkonna 

(aastase müügimahuga üle 10 000 MWh) kaalutud keskmine soojuse piirhind oli 

57,96 €/MWh. Selle põhjuseks on asjaolu, et väikestes võrgupiirkondades kasutatakse kõige 

rohkem põlevkiviõli (50,6%) ja maagaasi (23,6%), mis on aga suhteliselt kulukad kütused. 

Lisaks iseloomustab paljusid väiksemaid võrgupiirkondi soojuse madal müügimaht ja sellest 

tingituna ka madal tarbimistihedus, tootmisseadmete kõrge vanus ja sellest tingituna madal 

soojuse tootmise kasutegur ning kõrged trassikaod.    

Eeltoodu pinnal on ilmne, et väiksemates võrgupiirkondades tuleb tarbijate olukorra 

leevendamiseks riigi poolt samme astuda. Kuigi ka väiksematele ja ebaefektiivsematele 

kaugküttevõrkudele oleks üheks võimaluseks tootmise moderniseerimine (biokütusele 

üleminek, soojustrasside rekonstrueerimine, jms), on kaheldav, kas sellised investeeringud 

oleksid väikese müügimahu juures alati põhjendatud. Konkurentsiameti hinnangul tuleb 

kaaluda, kas sellistes väikestes piirkondades on kaugkütte jätkamine ja selle 

moderniseerimine üldse põhjendatud või oleks majanduslikult põhjendatud minna üle 

lokaalküttele. Sealjuures tuleks ka kaaluda, kas KIK-i või teisi riiklikke investeerimistoetusi 

oleks otstarbekam kasutada kaugkütte moderniseerimiseks või lokaalküttele üleminekuks. 

Kaugkütteseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel õigus määrata kaugküttepiirkond, 

millega antakse kaugküttele eelisõigus muude kütmisviiside, sh lokaalkütte ees. Kuigi 

kaugküttevõrgu turujõud oleks ka ilma kaugküttepiirkonna kehtestamiseta suur, avaldaks 

sellele konkurentsisurvet võimalus minna üle lokaalküttele. Lokaalküte oleks kindlasti 

elujõuliseks alternatiiviks väiksemate asumite tarbijatele, kus kaugküttevõrk kasutab soojuse 

tootmiseks näiteks põlevkiviõli või maagaasi ning on ka mastaabisäästu puudumise tõttu 

ebaefektiivsem. Konkurentsiameti analüüsi kohaselt oleks lokaalkütte hind sellisest 

kaugküttest soodsam, ulatudes  näiteks pelletikütte korral riikliku toetusega 58-61 €/MWh-ni.   

Konkurentsiamet leiab eeltoodut silmas pidades, et tarbijatele vastuvõetava hinnaga 

teenuse tagamiseks tuleks lõpetada kaugküttepiirkonnad väikestes võrgupiirkondades. 

Sellisel juhul saaksid tarbijad ise võimaluse valida neile kõige sobivaim kütmisviis, mis 

avaks võimaluse efektiivsemale lokaalküttele üle minna. Tänaste kõrgete põlevkiviõli ja 

maagaasi sisseostuhindade juures on tarbijatel mõistlik otsida alternatiivseid kütteviise 

kaugküttest loobumiseks. Sealjuures tuleks kaugkütteseadust muuta selliselt, et 

kaugküttepiirkonnad lõppeksid mõistliku ülemineku tähtaja jooksul ning organiseeritud 

viisil. Koos kaugküttepiirkondade lõpetamisega lõpeks ka Konkurentsiameti poolne 

hinnaregulatsioon asjaomastes kaugküttepiirkondades.  


