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Liiva soojasüsteemi tehtud  mahukamad  
investeeringud ja olulised etapid 1995-
2012 

1995/96 - Katlamaja rekonstrueerimine biokütuste kasutamiseks  2,3 milj.EEK

2000 - Saarte progr. proj. „Biokütuste varumine Muhus“ 180 000 EEK

2001 – Phare projekt „ Õlikatla paigaldamine Liiva katlamajja 230 000 EEK

2002-2007 – Erinevad energiasäästutööd valla hoonetel 1,6 milj.EEK

2007 – vallale uue traktori liisimine

2008 – MKM Energiasäästu sihtprogrammi projekt
„Muhu valla sotsiaalobjektide soojasõlmede rekonstr.“       213 000 EEK 

2008 – KIK-i projekt 
„Muhu valla Liiva küla soojamajanduse rekonstr:“ 4,7 milj.EEK

2010 – KIK-i projekt (ERF)
„Muhu valla Liiva kaugküttevõrgu rekonstrueerimine” 1,9 milj.EEK

2011-2012 – Uue kallurauto GAZ3307 ostmine 29 880 EUR



Paigaldatud süsteemi 

iseloomustus 

Installeeritud katlad:

� Põhikatel : REKA HKRSV 750 ( 0,75 MW)

paigald. 2008, max. töösurve 3,5 bar, t=110 C

� Tipukatel : REKA HKRS 500 ( 0,50 MW) : paigald. 1995, 

� Avariikatel: õlikatel VIADRUS ( 0,218 MW) : paigald 2001



Kasutatavad kütused ja 

nende kogused

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Turvas 548 452 378 302 352 383 409 396 275 210 248 185 160 0 0 0

Hakkpuit 93 185 162 288 276 269 373 368 422 505 432 510 506 716 718 621

Hakkpuidu mahukaal 0,325t/m3



Hakkpuidu ja teiste 

kohalike kütuste eelised

� Suureneb kohalike elanike tööhõive ja sissetulekud, selle kaudu 
ka valla tulubaas. Töö ja sissetuleku olemasolu hoiab nii mõnegi 
perekonna maal. On võimalik ka nn multiefekti teke, s.t tööhõive 
annab sekundaarse efekti kaupade ja teenuste suurenemise 
näol.

� Väheneb sõltuvus kütuseimpordist.

� Tegu on suhteliselt kiiresti taastuva energialiigiga (puit), s.t 
toimub säästlik ressursikasutus.

� Saastatakse keskkonda minimaalselt ja makstakse sellega 
seonduvalt vähe saastemaksu, sest puit on ökoloogiliselt 
puhtaim kütus. Atmosfääri ei lisandu süsihappegaasi heitmeid, 
sest biomassi kasvamisel seotakse atmosfäärist sama kogus 
süsihappegaasi kui põlemisel tekib. Puit on loodussõbralik 
kütus, mille tuhasisaldus on keskmiselt 1%, ka väävlisisaldus on 
tühine, s.o 0,05-0,1%, isegi turbal on vastavad näitajad 4-6% ja 
0,2-0,3%.

� Paraneb piirkonna üldine heakord, mis Muhu kui atraktiivse 
turismipiirkonna jaoks on tähtis.

� Võrreldes „kivisöeajastuga” on nii töö kui katlamaja ja selle 
ümbrus tunduvalt puhtamad.



Probleemid ja ohud

� Suhteliselt kallid investeeringud

� Majasiseste süsteemide kehv olukord, 

peremehe puudumine, isetegevus

� Tehnika vananemine

� Kohati raskused hakitava puitmaterjali 

metsast kättesaamisega



Kokkuvõte
� Väikekatlamaja käigus hoidmine on suhteliselt keeruline –

teeninduspiirkond on väike, kütus koos veokuludega kallis, 
vähe on asjatundlikku kaadrit ja kooltusvõimalusi ning palju 
on endiseid nõukogudeaegseid energiamahukaid seadmeid 
ja  amortiseerunud soojatrasse.

� Suhteliselt korralike katlamajade sisseseadete kõrval on 
muud soojussüsteemi osad reeglina väga viletsad, puudub 
raha nii majade soojustamiseks kui ka kaasaegsete 
majasiseste reguleersüsteemide ostmiseks – see loob 
eeldused suurtele kadudele ja süsteemi 
tasakaalustamatusele. Nii on ka meie puhul, kus sooja 
tootmise pool on saanud investeeringuid, kuid majasisesed 
süsteemid  ning hooned ise on enamasti viletsad.

� Mida väiksema võimsusega on katlamaja, seda tähtsam on 
seal kvaliteetse kütuse kasutamine – juba väike kogus 
mittekvaliteetset kütust mõjutab põlemisprotsessi.

� Oleme hetkel veendunud biokütuste ( eelkõige puit ) 
pooldajad, üldjuhul ei saa see kindlasti olla mingi reegel – igal 
kohal on oma geograafiline, looduslik jms eripära – kuskil 
teises kohas võib mõne muu kütuseliigi kasutamine olla 
majanduslikult palju põhjendatum.



















Tänan !

� Raido.Liitmae@muhu.ee

� Tel. 5082776

� www.muhu.ee


