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Kava eesmärk. 
Soojusmajanduse  arengukava  eesmärk  on  määratleda  Kareda valla Peetri aleviku kaugküttevõrgu 

arenguvisioon  ja  -suunad  soojusenergia  tootmisel,  jagamisel  ja  kasutamisel.  

Tagada  läbi  planeeritud tegevuste soojusenergia varustuskindlus majanduslikult  mõistliku  ja  

vastuvõetava hinnaga.  
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Paikkonna iseloomustus. 

Peetri alevik  asub Kesk-Eestis Järvamaal Kareda vallas ca 25 km kaugusel maakonna keskusest 

Paidest. Täpsem paikkonna iseloomustus on toodud Kareda valla arengukavas 2013 – 2020 (Kareda 

valla arengukava aastateks 2013-2020 ) 

 ja üldplaneeringus aastani 2017 leitavana Kareda valla kodulehelt. 

 

Peetri asula süda linnulennult. (Delfi) 

Kehtivad planeeringud.  

Kareda valla arengukava 2013 – 2020 tõdeb Soojusvarustuse osas, et Peetri alevikus puudub 

kaugküttepiirkond. Kuigi korterelamute piirkonnas on olemas tahkekütuse katlamaja, kasutab seda 

kütmiseks üks kortermaja. Kehtivas soojamajanduse arengukavas on ette nähtud keskkatlamaja 

uuendamine, tahkel biokütusel töötava katla rajamine ja soojustrasside uuendamine. Kareda Valla 

Majas, koolis ja lasteaias on vajalik energiasäästuabinõude rakendamine (tasakaalustada 

keskküttesüsteemid, tihendada aknad, soojustada pööninguvahelaed jms). 

Arengukava visiooniks aastaks 2020 taristu osas on kaasaegne, kvaliteetset elukeskkonda tagav ja 

energiatõhus infrastruktuur mille saavutamiseks korraldatakse elanike ja ettevõtjate vajadusi 

rahuldava kaasaegse infrastruktuuri loomine/renoveerimine, rakendades energiasäästu ja 

keskkonnahoiu meetmeid. Toetatakse hoonete välisilme korrastamist ja tehnosüsteemide 

parendamist. Renoveeritakse/korrastatakse munitsipaalomandis olevad ehitised parema 

elukeskkonna ja nõuetekohaste töötingimuste saavutamiseks ning energiasäästlikumaks ja 

keskkonnahoidlikumaks muutmiseks. 

Tegevuskava näeb ette Peetri keskkatlamaja ülemineku taastuvenergiale,  uue katlamaja rajamise 

ja energiasäästumeetmete rakendamise munitsipaalhoonetes energiatõhususe saavutamiseks. 

http://www.kareda.ee/avalik/Arengukava%202013_2020.pdf
http://www.kareda.ee/avalik/Arengukava%202013_2020.pdf
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Kareda valla üldplaneering aastani 2017 näeb visioonina 

„2017. aastal on Kareda vald korras ja tolmuvabade teede, hea ühistranspordi, kaasaja tasemel 

veekäitluse ning soojamajandusega piirkond….“  

Tõdeb, et „Metsad moodustavad suure osa valla territooriumist. Metsade säilitamisel on 

keskkonnaaspekti kõrval oluline tähtsus ka turismi, puhkemajanduse ning metsa- ja puiduettevõtluse 

tooraine seisukohast. Metsa kui ressursi olemasolu ning metsamajanduse ja puiduettevõtluse 

traditsioonide ja hea potentsiaali tõttu tuleks puidutööstust tugevdada ja laiendada, leida võimalusi 

kõrgemat lisandväärtust andvate toodete tegemiseks (s.h. mööbel, puitmajad jm).“  

Samuti on puiduhakke tootmine muidu metsas asjatult seisva puidu väärtustamine ja tulu allikas 

metsa omanikule ning pakub tegevust kohalikele puiduga tegelevatele ettevõtjatele. 

Üldplaneering näeb muuhulgas ette ettevõtluse osast, et  vallas tegutsevad valdavalt toodangule 

kõrget lisandväärtust andvad keskkonnasäästlikku tehnoloogiat kasutavad ettevõtted, kasutades 

maksimaalselt, kuid säästvalt kohalikku toorainet.  

Peetri katlamaja kohalikule küttele üleviimine on seega arengukava ja üldplaneeringuga kooskõlas.  

KOV võimekuse indeks. 

EV Siseministeeriumi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond tellib Kohaliku omavalitsuse 

üksuse võimekuse määramiseks  teatud metoodika alusel juba mitu aastat järgemööda uurimustöö, 

mis järjestab kõik KOV-id võimekuse indeksi abil. https://www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus 

Töö tulemused on kasutamiseks ennekõike kohalike omavalitsuste ametnikele, kes valitud statistiliste 

näitajate aegreal saavad analüüsida oma omavalitsusüksuses toimunud arenguid ja tulemusi võrrelda 

teiste kohalike omavalitsustega. Võimekuse all mõistetakse KOV-võimekuse indeksi koostamisel 

mõõtu, mis näitab subjekti võimete summat (potentsiaali) midagi ära teha. 

Kareda vald oli 2013 aasta osas 186 positsioonil 215 hulgas. 

Sellest lähtuvalt võib kaudselt hinnata KOV võimekust suuremaid investeeringuid ette võtta. 

 

  

https://www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus
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Soojusvarustussüsteemide tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad.  

1.  Olemasoleva lähteolukorra kirjeldamine Peetri aleviku kaugküttevõrgus. 

Nõukogude ühismajandi aegadel, aastatel 1980 kuni 1989 on Peetri alevikku ehitatud palju hooneid - 

põllumajandus-tootmishooneid, korruselamuid ja sotsiaalobjekte, mille tarvis 1983 aastal ehitati ka 

rasket kütteõli kasutav keskkatlamaja ning alustati kaugküttesüsteemi laialdast arendamist ja 

soojustrasside ehitamist. Kaugküttesüsteemis oli 10 korterelamut, sojatehas, kultuuri ja spordi 

arenduskeskus, lasteaed, põhikool, kontor. Kokku tagati vajalik küttevõimsus 1,4 MW, 

soojavajadusele 3 430 MWh/a. Kaugküttetrassid rajati varuga ja soojustati mineraalvilla ja 

ruberoidiga. Soojuse tarbimine oli arvestuslik, soojustrassid rajati lühemat teed pidi ja kohati läbi 

hoonete. Sojatehasest läbiviidud soojustrass asub hoone sees ja liigub läbi hoone pööningu. 

Tänapäeval tähendab see seda, et hoones asuva trassilõigu soojuskadu läheb hoone kaudseks 

kütteks. 

90-ndate aastate keskel ühendasid end peamiselt põllumajandusega  tegelevad tootmishooned ja 

korruselamud kaugküttesüsteemist välja. 1999/2000.a. kütteperioodil loobusid viimased 

korruselamud (2 tk.) kaugküttest ja seda peamiselt  soojustrasside suurte kadude ja soojusenergia 

eest maksmise raskuste tõttu. Lasteaiast Kontorini on vana soojustrass alles ja oli külmumise 

vältimises ja minimaalse soojuskandja liikumiseks trassis varustatud paipassühendusega. 

Kuna ära oli langenud oluline osa soojustarbijaid, siis töötas keskkatlamaja pidevalt alakoormusel. 

2002. aastal rekonstrueeriti keskkatlamaja, paigaldati uus 0,5 MW katel Baltur automaatse 

põlevkiviõli põletiga. Põlevkiviõli hinna muutused vabal turul on liigutanud ka soojuse hinda 

vastavalt. (Hind koos käibemaksuga.) 

                                                                             
Keskkatlamaja varustab soojusega käesoleval ajal 3 objekti: Kultuuri ja spordi arenduskeskust 

(edaspidi Valla Maja), Lasteaeda ja Peetri kooli.   

Soojuse tarbimine on alates 2008. aastast järjepidevalt vähenenud. 

Perspektiivsed soojatarbijad on endine, tänaseks hüljatud majandi Kontor (edaspidi) ja nn Sojatehas 

mida kutsutakse ka Viinaköögiks (edaspidi).  

 

  



6 
 

Kaugkütte tarbijad.   Võimalikud liitujad.   Katlamaja pakutav asukoht. 

Kesktee 6 - Peetri kool   Kesktee 10 – Viinaköök  Kesktee 8 - Tõllakuur 

Kesktee 12 – Lasteaed   Kesktee 14 - Kontor 

Kesktee 11 – Valla Maja 

 

Tarbijate, soojustrasside ja pakutava uue katlamaja (sinine ring Tõllakuuris) paiknemine kaardil. 

  



7 
 

Katlamaja tehniline seisukord. 
Vähenenud tarbimise tõttu on katlamaja hoone ülisuur võrreldes tänase vajadusega. Katlamajas asub 

väiksemõõtmeline katel, trassipumbad, veepehmendus ja kütuse mahuti. Katlamajas on 

täisautonoomne põlevkiviõli katel võimsusega 500 kW. Kasutusel on ehitusjärgne suur 

telliskivikorsten.  

   

 Fotod katlamajast. 

Katlamaja on mehitamata ja avarii korral saabub katlamaja haldaja (SW Energia) poolt 

hooldusmeeskond ning tagab soojusvarustuse. 

Katlamaja ümbritsev suur ja täna kasutamata territoorium võib osutuda sobivaks puiduhakke või 

halupuude laoplatsina. 

Tarbimistihedus. 

Eesti Energiamajanduse arengukavas on kaugküttepõhise  soojusvarustuse tarbimistiheduse piiriks 

tulevikus määratletud 1,2 – 1,6, sealt väiksema tihedusega võiksid hooned olla kohalikel 

küttelahendustel. Tarbimistihedus Peetris viimase kolme aasta andmete alusel on 1,02 MWh/m. 

Tarbimistiheduse näitaja iseloomustab kaugküttesüsteemi, selle tarbijate paiknemise kaugust 

katlamajast. Mida suurem on tarbimistiheduse näitaja, seda väiksem on soojustrasside kadude 

osakaal edastatava soojuse hulgas ehk seda suurema tõhususega jõuab soojus tarbijani.  
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Soojusvõrgu tehniline seisukord, hinnang soojuskadudele. 
Soojustrasside kogupikkus on ca 674 m, sellest 2002 aastast eelisoleeritud 277 m, õhutrass 300 m ja 

maa-alune betoonkünades trass 97 m. Trasside kao suuruseks on 200 MWh aastas.  

     

     

     

Soojusvõrgu tehniline seisukord (vt fotod) on õhuliinide osas hea, omades suhteliselt suurt 

soojuskadu, Valla Maja suunas liikuval maa-alusel trassil rahuldav, omades kaasaegsetega võrrelduna 

suhteliselt suurt soojuskadu lisaks sellele, et torustik on tunduvalt suurem kui täna köetava hoone 

varustuseks vajalik. Trassil asuvas soojakus olevad siibrid ja toru on isolatsioonita ja suure 

soojuskaoga. Eelisoleeritud osas on trasside seisund hea nii tehniliselt kui ka soojuskadude osas. 

Viinaköögi pööningut osaliselt läbiv trass on kaudne küte Viinaköögi hoonele, sest soojuskadu 

soojustrassist kütab hoonet, trassikao aga tasuvad hetkel soojusega varustatud tarbijad. 
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Soojuskadude suuruse väärtus on saadud Tarbijaile müüdud ja katlamaja haldajalt saadud toodangu 

andmete alusel.  

     

Trassikadu on viimasel kolme aastal stabiilne, ilma katlamajast lähtuva õhutrassita oleks trassikao 

suurus aastas 100 MWh lähedal.  Trassikadu tähendab sisuliselt kütuse hulka, mis kulub soojuskao 

energia taastamiseks, et vajalik soojushulk tarbijani jõuaks. Viimasel kolme aastal on trassikao 

aastane väärtus olnud keskmiselt 200 MWh, selleks kulunud soojushulga saamiseks katlamajast on 

kasutatud katla keskmise kasuteguri 90% juures kütust  19 tonni aastas. Võttes kütuse tonni hinnaks 

2013 aastal 450 EUR saan kogu soojustrassi soojuskao rahaliseks väärtuseks 8 600 EUR aastas. 

 

Suurima osa trassikadudest moodustab 300 meetri pikkune õhutrass (ülaltoodud skeemil, sh ka 

Viinaköögi sisene trass pööningul), mille arvestuslik kadu aastas on 110 MWh, kao väärtus 

põlevkiviõliga küttes  4 700 EUR. Eelisoleeritud soojustrassi kadu aastas on arvestuslikult 50 MWh ja 

väärtus põlevkiviõliga küttes 2200 EUR. Kanalis oleva soojustrassi arvestuslik kadu on  40 MWh ja kao 

väärtus põlevkiviõliga küttes 1700 EUR.   

Näitena puiduhakke (kütuse komponendi väärtus 25 EUR MWh-s katlamajast väljudes) kasutamisel 

oleksid vastavad suurused aastas kogu trassi kao puhul 4 900 EUR, sealhulgas  õhutrassi puhul 2 700 

EUR, eelisoleeritud trassi puhul 1 200 EUR ja kanalis oleva trassi puhul 1 000 EUR aastas. Toodud 

trassikao suurused on edaspidi aluseks trassikao väärtuste võrdlemisel juhul, kui soojust toodetakse 

biomassist samas kohas asuvast katlamajast või võimalikust uuest katlamaja asukohast Kesktee 8, 

endisest Tõllakuurist. Vt. eelpool Tarbijate ja pakutava uue katlamaja paiknemine kaardil.   
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Soojuse toodang ja müük tarbijatele aastate lõikes. 

Valla omandis olevad hooned, nende soojustarbimine ja tehniline seisukord.  

Soojustarbimist valla hoonetes iseloomustavad järgnevad graafikud. 

  

Suurim hoone Valla Maja  tarbib keskmisel eesti pikaajalisel aastal 353 MWh soojust, Peetri 

koolimaja 208 MWh ja Lasteaed 162 MWh. Kokku on tarbimisvajadus täna küttes olevates hoonetes 

723 MWh. Trasside kaoga koos on küttesoojuse nõudlus katlamajast 920 MWh aastas. 

Viimasel aastal on tarbijale müüdud soojust hinnaga 110 EUR MWh, selle maksumuse jaotumine 

tarbijate vahel on toodud järgneval graafikul. 

 

Koostades olemasolevatele tarbijatele soojuskoormusgraafik, näeb see välja järgnev.
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Lasteaed. 

Lasteaias on suletud netopinnana 730 ruutmeetrit, seal asub ka Kooli ja Lasteaia söökla. Küttesoojus 

saadakse läbi hiljuti valminud soojussõlme ja hoonele on võimalik sättida soojustarbe graafik 

vastavalt kasutuse aegadele. Kahetorusüsteemina ehitatud küttesüsteemile on võimalik paigaldada 

termoregulaatorventiilid, et kasutada ära ruumide kaudse kütte allikad (päike ja inimesed). 

Küttesüsteem on kasutatavate torudest valmistatud küttekehade tõttu väga veemahukas ja seetõttu 

suure reguleerimise inertsiga. 

       

Õhk vahetub loomulikul teel, aknad on kõik ehitusjärgsed ja tagavad värske õhu sissevoolu läbi 

ebatiheduste. Väljatõmbekanalid on avatud asendis restidega tagades kasutatud õhu väljatõmbe. 
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Hoone välispiirded vajavad soojustamist, selle kaasabil koos küttesüsteemi küttekeha põhise 

tasakaalustamisega, avatäidete kaasajastamisega ja soojustagastusega õhuvahetussüsteemi 

paigaldamisega langeks soojuse tarbimine tasemele 60 kWh köetava pinna ruutmeetri kohta aastas. 

Hinnanguline investeering hoone terviklikku uuendamisse 300 EUR köetava pinna kohta. 

Hinnanguline soojustarve tulevikus oleks 45 MWh aastas.  
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Peetri kool. 

Koolimaja koos hilisema juurdeehitusega kokku suletud netopinnaga 1189 ruutmeetrit ja tarbib 

soojust läbi hiljuti valminud soojussõlme. Sõlm vajab veelgi enam sättimist ja küttesüsteem 

tasakaalustamist, et kasutada võimalust küttegraafiku seadistamiseks nädalasele ja öisele 

programmile. Soojussõlm on kaasaegne ja võimaldab juhtida soojuse tarbimist vastavalt nõudlusele. 

Sademetest juurdeehitatud osa seintele pritsinud niiskus on seina muutnud paremini soojust 

juhtivaks ja suurendab seeläbi soojuskadu. Hoone juurdeehitatud osa vajab soojuse tarbe 

vähendamiseks terviklikku uuendamist, nimelt välispiirete lisasoojustamist ja akende soojustuskihti 

tõstmist.  

Hoone vana osa on väärikas ja tuleks uuendada välisilmet säilitades. 
 
Hoone küttesüsteem on ehitatud kahetoru süsteemina ja võimaldab lisaseadmete 
(termoregulaatorventiilid) paigaldamisel kasutada küttekeha põhist reguleerimist ja kaudse kütte 
(inimesed ja päike) ärakasutamist. See võimaldab vähendada kaugküttest kasutatava soojuse hulka 
neis ruumides, kus lisasoojust eraldub ja sättida ruumid, mis ei pea olema köetud +21 °C –ni 
madalama sisetemperatuuri tasemele. Samuti võimaldab küttekeha põhine regulaator hoone 
erinevaid külgi erinevalt kütta juhul, kui näiteks päikese poolsel küljel on soojuse vajadus olematu ja 
samal ajal pargi poolsel varjulisel küljel on soojust puudu. 
Küttesüsteem on kasutatavate torudest valmistatud küttekehade tõttu väga veemahukas ja seetõttu 

suure reguleerimise inertsiga. Õhuvahetus on kavandatud toimima loomulikul teel, aknad on kõik 

vahetatud uues osas kaasaegsete õhutihedate akende vastu, mis eeldab klassiruumide õhutamist 

akende avamise abil. 

   

Kaasaegselt uuendades jääb soojuse tarbimine kütteks suurusjärku 60 kWh köetava pinna kohta 

aastas. Hinnanguline investeering hoone terviklikku uuendamisse 300 EUR köetava pinna kohta.  

Hinnanguline aastane soojustarve tulevikus 70 MWh aastas.    
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Valla Maja –Arhitekt Vilen Künnapu poolt kujundatud esinduslik eriilmeline ühiskondlik hoone, mis 

jätab mulje, et on tänase Peetri asula tarbeks liialt suuremahuline. Köetavat pinda on 3 130 m². 

Hoonet täidavad vastavalt võimalustele mitmed asutused ja ettevõtted, et mahule sisu anda, 

tegemist on mitmeotstarbeliseks kujunenud hoonega, milles asuvad Kareda Vallavalitsus, 

Raamatukogu, Spordisaal, Perearst ja mitmed büroopinnad. Hoone on mittetäieliku kasutusega 

tänases mõistes  mittetõhusalt soojust tarbiv, sest omab suurte, suhteliselt kesise soojuspidavusega 

ja ebatihedate akende ja ustega (alumiiniumraamidega klaasid, U = 3) avatäiteid ning soojustamata 

välispiirdeid (U= 1,2). 

   

Hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemid on ehitatud vastavalt erinevatele ruumidele ja pole 

terviklikult kogu hoones valminud või kasutuses. Osaliselt on küttesüsteemi küttekehad varustatud 

termoregulaatoritega, hoone ruumide suure avaruse ja klaaspindade tõttu neid aga ei saa tõhusalt 

kasutata, sest küttesoojust on justkui puudu ja termopeade asend on maksimumile sätitud. Samuti 

on osaliselt välja ehitatud ventilatsioonisüsteem, paigaldamata on aga soojustagastuse agregaadid.  
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Hoone välisilme jätab tagafassaadilt mulje, et kogu hoone pole lõplikult viimistletud ja täiskasutuses.

 

Hoone edasine kasutamine eeldab välispiirete terviklikku soojustamist ja avatäidete viimist 

soojustuskihi sisse ning asendamist madalama soojusjuhtivusega avatäidetega. 

Kogu hoone terviklikul ja pideval kasutamisel on vaja välja ehitada soojustagastusega 

õhuvahetussüsteem. 

Hinnanguline investeerimisvajadus kuni 250 EUR köetava pinna ruutmeetri kohta. 

Peale hoone uuendamist on hinnanguline aastane soojustarve 200 MWh. 

Peale hoonete terviklikku uuendamist võib hinnata Lasteaia, Peetri kooli ja Valla Maja soojuse 

tarvet  315 MWh-le aastas. 
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Võimalikud soojusvarustusega liitujad, nende soojusvajaduse hinnang. 

 

Kontor – Kesktee 14, MTÜ Energia ja Tervise Keskus hoones on suletud netopinda 1115 ruutmeetrit. 

Kui hoone täies mahus kasutusele võetakse ja kaasaegselt uuendatakse, siis hindan soojuse kuluks 

köetava pinna kohta 60 kWh aastas kogutarbega 70 MWh aastas. 

 

Viinaköök –Kesktee 10, Põhjaka Viinaköök OÜ omandas hiljuti hoone ja kavatseb hoones tasapisi 

arendada toiduainete tööstust. Esmalt plaanitakse mujalt hoonesse üle tuua kuulsa Põhjaka 

tervisenapsu tootmine ja hiljem ka muud. Sellise teabe alusel ei saa olla kindel, et hoone terves 

mahus kaugkütte soojust tarbima hakkab ja ilmselt ei hakkagi, kui hoonesse jäävad ka laoruumid ja 
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tootmisruumid. Sõltuvalt tootmisest eraldub erinevatest protsessidest jääksoojust ja sellevõrra 

vähem on tarvidust kasutada kaugkütet.  

Esialgne kavatsus 2014 aasta oktoobri seisuga ei ole kogu hoonet kütta, vaid teha seda järk järgult, 

vastavalt ruumides toimuvale. Soojusvarustusest ollakse huvitatud vaid soodsa soojuse hinna puhul, 

seniks kasutatakse periooditi elekterkütet. Viinakööki läbib pööningu kaudu Lasteaeda soojusega 

varustav soojustrass ja seetõttu ei ole soojustarbimisega liitumiseks vaja suuri investeeringuid teha. 

Novembris 2014 ei olnud teada, et hoonel oleks lähiajal kavas alustada suures mahus 

kaugküttesoojuse tarbimisega. Viidati vajadusele tarbida mitte ruumide kütteks kogu hoone mahus 

vaid sõltuvalt tootmise vajadusest. Avaldati ka arvamust, et kui soojuse hind on oluliselt odavam 

elektri hinnast, siis ollakse huvitatud selle kasutamisest. 

Tulevase tarbe hindamiseks on siiski midagi vaja eeldada ja pakun, et kolmandik hoonest (750/3=250 

ruutmeetrit) on tulevikus kaugkütte tarbija vajadusega 80 kWh ruutmeetri kohta, mis teeb aastaseks 

vajaduseks 20 - 30 MWh. Kui hoonet kasutatakse suuremas ulatuses ja ruume on vaja kütta, siis 

tarbimine kasvab kuni 40 MWh-ni. 

Kokku võib hinnata Kontori ja Viinaköögi, koos lisanduvate soojustrasside kaoga Kontorini, aastast 

soojuse tarbe kasvu 120 MWh-le aastas. 

Eeltoodud tarbimise prognoosid võtan arvesse järgnevas osas, kus vaatlen erinevaid soojusvarustuse 

võimalusi.  
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2. Kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. 
Soojusvarustuse arengu võimalused. 

Vaatluse all on kaugkütte arendamise ja kohalike katlamajade variandid. Tellija poolt on 

kooskõlastatud, et vaadeldakse tänaste tarbijate küttevajaduse alusel kütusevahetust ja katlamaja 

asukoha vahetust ning olemasolevaile uute tarbijate (Viinaköök ja Kontor) liitumisel samu variante.  

Tarbimise aastane suurus. 

Hoonete senine tarbimine (sinine tulp) ja tarbimine peale terviklikku uuendamist ning lisandunud 

tarbijatega. 

 

Edaspidi vaatleme järgnevaid kooslusi soojuse tarbimisest. 

Tabel 1. Tarbimise muutuse kirjeldus. 

Arengu kirjeldus Soojustarve 
katlamajast 
aastas, MWh 

Lisateave Tarbimis 
tihedus, 
MWh/m 

1.Tänane tarbijaskond ja trassid, katlamaja 
vanas asukohas. 

923 Hetkeolukord 1,0 
 

2.Tänane tarbijaskond ja trassid ning uued 
tarbijad liitunud, katlamaja vanas asukohas. 

1033 Kontori trass 
taaskasutuses. 

1,1 

3.Tänased tarbijad uuendatud, trassid endised 
ja uued tarbijad liitunud, katlamaja vanas 
asukohas.  

625 Terviklikult uuendatud 
hooned ja 
tehnosüsteemid. 

0,5 

4.Katlamaja uues asukohas (Tõllakuur), 
tänased tarbijad, õhuliini pole. 

823 Katlamaja on uues 
asukohas. 

1,9 

5.Katlamaja uues asukohas (Tõllakuur), 
tänased tarbijad ja uued liitunud, õhuliini 
pole. 

933 Katlamaja on uues 
asukohas. 
 

1,7 

6.Katlamaja uues asukohas (Tõllakuur), 
tänased tarbijad uuendatud ja uued liitunud, 
õhuliini pole.  

525 Terviklikult uuendatud 
hooned ja 
tehnosüsteemid 

0,8 
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Kaugkütte variandid. 

Kasutatavad kütused. 

Statistika (www.statistikaamet.ee) andmetel on sisendkütuse hinnad ilma käibemaksuta olnud 

järgmised.  

 

Et soojuse hinda madalamaks viia on vajalik kaaluda madalama hinnaga sisendkütuse kasutamist. 

Edaspidi vaatlen  võimalusi, kus tänasesse katlamajja paigaldatakse hakkepuidu katel ja 

soojusvarustus toimub variantides 1-3 kirjeldatud tarbimise hulgale. 

Sobiva hakkepuidu katelseadme valik ja maksumus.  

Kuna kindlalt ei ole teada, millal esimesest kolmest variandist võib suurima soojuse nõudlusega areng 

vajalikuks osutuda, siis valin katlamaja seadme selliselt, et soojuse nõudlus oleks kaetud koos 

õlikatlaga ka suurima hulga tarbeks.  Soojuskoormusgraafik 2. variandi tarbeks viitab katelseadme 

võimsusele 0,4 MW. 

 

http://www.statistikaamet.ee/
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Pakun valikuks 400 -  500 kW võimsusega hakkepuidu katla koos hakkelaoga olemasolevasse 

katlamaja hoonesse. Investeeringu suuruseks senitehtud ja toetuse saanud sarnaste katlamajade 

puhul on olnud kuni 230 000 EUR, (keskmine 468 000 EUR 1 MW võimsust, ilma käibemaksuta). 

Põhupalle ja halupuid põletav katlamaja asukohaga katlamajas. 

  

Kuna see variant on valitud võimaluseks, et kasutada olemasoleva põllumajanduses tekkiva põhu 

kasutamine kõigi seniste tarbijate soojusega varustamiseks, siis on vaadeldud arenguvarianti 2. Valin 

katlamaja seadme selliselt, et soojuse nõudlus oleks kaetud koos õlikatlaga ka suurima hulga tarbeks. 

Kavandatud on salvestusmahuti kasutamine, et võimaldada pallide põletuse soojust salvestada 8 

tunnise kütmise järgselt järgmiseks 16-ks tunniks vältides pidevat vajadust tehnikat katlamaja juures 

ööpäevaringselt valmisolekus hoida. Valin võimsama katelseadme, mis suudaks lühikese ajaga 

salvesti soojust täis toota. Katelseade kuni 800 kW-se võimsusega peaks selleks sobima ja koos 

varukatlaga põlevkiviõlil tagaks soojusega varustatuse. Investeeringu suuruseks hindan 150 000 EUR. 

(teave www.umega.lt) 

Põhukütuse hind kütteväärtusena on võetud ilma käibemaksuta 15 – 20 EUR MWh katlamajas 

kohapeal. Hind on küsitud kohalikust põllumajanduse ettevõtjalt. 

Katlamaja asukohaga Tõllakuuris. 

Teiseks võimaluseks pakun varianti 4-6, kus katlamaja asukohaks saab rohkem tarbijate läheduses 

asuv Tõllakuur. Selle variandi kasuks räägib oluline tarbimistiheduse kasv 1,7 - 1,9-ni. Kuna ei ole 

kindlalt teada, millal variantidest 4-6 võib suurima soojuse nõudlusega areng vajalikuks osutuda, siis 

valin katlamaja seadme selliselt, et soojuse nõudlus oleks kaetud ka suurima hulga tarbeks.  

Soojuskoormusgraafik variandi 5 tarbeks viitab sobiva katelseadme võimsusele 0,37 MW. 
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Sisuliselt on investeering soojuse tootmise seadmetesse sama kui vanasse katlamajja, uue katlamaja 

ehitamine võib kujuneda aga kallimaks, sest Tõllakuuri on vaja tuua elekter, vesi ja kanalisatsioon, 

ehitada sobiv laoruum ja korsten ja uus katus. Investeering 290 000 EUR. 

 Säästu suurus katlamaja asukoha muutusena oleks õhutrassi soojuskao väärtus, mis puiduhakke 

(hinnaga 20 EUR MWh kütusena) kasutuse puhul on 2 700 EUR aastas, järgneval 20. aastal kokku 54 

000 EUR. 

Seega juhul, kui olemasolevasse katlamajja oleks uue katlamaja ehitamine odavam, kui tõllakuuri, siis 

20 aasta jooksul on trassikao väärtus tõstnud soojusvarustuse hinda 54 000 EUR võrra (eeldusel, et 

hakke hind soojusena on 25 EUR MWh kogu perioodil) võrreldes Tõllakuuris asuva katlamajaga. 

Hakkekütuse hind kütteväärtusena on ilma käibemaksuta 15 – 20 EUR MWh kohapeal. Hind on 

arvestuslik ja ei ole võetud hetkel madalseisus oleva hakke hinna baasilt, vaid ajast, kui hakke 

nõudlus oli kõrge (Elektrijaamas põletati koos põlevkiviga ka hakkepuitu). 

Kui katlamaja asukoht on senises katlamajas, siis lisandub tarbitud soojusele trassi soojuskao väärtus 

(200 MWh) summas 4 900 EUR, mis jaguneb tarbitud soojuse hulgale.  

Kui katlamaja asub Tõllakuuris siis lisandub tarbitud soojusele õhutrassi võrra väiksem soojuskao (100 

MWh) väärtus 2 200 EUR, mis jaguneb tarbitud soojuse hulgale. Juhul, kui tarbimises osaleb 

uuendatud Kontor, siis suureneb soojuskao (20 MWh) väärtus 500 EUR aastas. 

Pelletikatlamaja asukahaga Tõllakuuris.  

Tõllakuuri väiksemate mõõtmete ja suurema hakke laoplatsi puudumise tõttu vaatan ka varianti, kus 

Pelletikatlamaja asub Tõllakuuris. Hinna leidmisel arvestasin 16 tonnise pelleti mahuti ja 500 kW-se 

katlaga, mis katab võimaliku suurima soojusnõudluse. Katlamaja hooldust hakkaks tegema üks 

inimene ja tema töö piirduks vaid tuhakonteineri vahetusega kord paari nädala tagant ning 24 h rikke 

valmisolekust. Katlamaja juhtimine on arvestatud selliselt, et kogu info on visualiseeritud alates 

soojamõõtja näidust, kuni pelletimahuti nivooni. Antud katlamaja ehituse hinnaks pakuti  110 000  

EUR, lisanduvad veel elektri, vee ja kanalisatsiooniga liitumised. Soojahinna kalkuleerimise aluseks on 

võetud tarbimine 900 MWh.  
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Puidugraanulite hind on saadud Pelletiküte OÜ poolt pakutuna kohapeal Peetris ja see on 2014 aasta  

seisuga 185 EUR tonn kui tuuakse kohapeale mahutitesse autoga 14 tonni (21 m³) korraga. 

Kütteväärtuseks puidugraanulitele on võetud 4,6 MWh tonn, katla keskmiseks kasuteguriks 85%. 

Pelletisoojuse hind teenusena ostes. 

Soojatootmise hinnaks 900 MWh-se tarbimise juures pakutakse 10 aastase lepingu puhul AS 

Pelletiküte poolt soojuse hinda 83,4 EUR/MWh (käibemaksuga). Antud hinda korrigeeritakse 

vastavalt tootmismahule. Suurema tootmise puhul läheb hind väiksemaks ja väiksema puhul 

suuremaks. Soojuse hind võib muutuda kuni 3% aastas, sõltudes pelleti turuhinnast. Pelletite 

turuhind Eestis on olnud vahemikus 180 – 200 EUR tonn, kütteväärtusena 36 – 42 EUR MWh 

kohapeal ilma käibemaksuta. 

Pakutud hind on katlamajast võrku müümisel, tarbijani jõudes kajastub hinnas ka trassikadu ja 

pumba elekter. Trassikao väärtus (120 MWh)  pelletitega küttes on 5300 EUR. Kui arvestus käib trassi 

antud soojuse koguse ja kokkulepitud müügihinna järgi, siis tuleb 120 MWh trassikao hind 10 000 

EUR ja selle jagunemisel lõpptarbijale hind 96 - 100 EUR MWh (käibemaksuga).  

Pelletisoojuse lõpphind tarbijale pelletisoojuse sisseostu teenuse puhul on tarbimise variantide 5 

ja 6 juhul 96 – 100 EUR MWh (käibemaksuga). 

Halukatlamaja asukohaga Tõllakuuris. 

Kui vaadelda võimalust, kus Tõllakuuris on halupuudega köetav katlamaja maksumusega 100 000 

EUR, siis on vajalik ka 4 katlakütjat  vähemalt 8 kuulise väärika ja motiveeriva püsikuluga (30 000 

EUR). 

Motiveeriv palgakulu välistab katlakütjate ebakvaliteetse töö. 

Halukatla kütmine on füüsiliselt raske töö, sest kogu kütus tuleb katlakütjatel terve aasta tarbeks 

eelmisel kütteperioodil ette valmistada ja selle ladustamine (1000 rm) Tõllakuuri juures ei ole sobiv. 

Seetõttu tuleb aastas 5 – 6 korda tuua näiteks vana katlamaja maa-alal asuvast halupuude laost kuu 

aja halgude varu Tõllakuuri. Lähedalasuval puidu ja põllumajandusettevõttel on ilmselt olemas sobiv 

tehnika halgude transpordiks ja usutavasti on neil ka huvi sellist lepingulist ja kindlat teenust osutada. 
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Kaugküttepõhise soojusvarustuse arengu võimalused, tehniline teostatavus. 

Kaugküttepõhine soojusvarustus on Peetri asulas tänases olukorras sobiv lahendus, sest peamiste 

tarbijate juurde viivad soojustrassid on 2002. aastal uuendatud. On ülimalt oluline, et ka uued 

tarbijad kasutaksid kaugkütet, sest sel juhul on võimalik püsikulude osakaalu hinnas kõigile 

madalamal hoida. 

Hinnad uue kaugkütte katlamaja rajamiseks „võtmed kätte“ lahendusena  2014. aastal olid 
pakutavalt järgmised; 

 Hakkekatlamaja 0,5 MW – 0,29 MEUR Tõllakuuris 

 Hakkekatlamaja 0,5 MW – 0,24 MEUR vanas katlamajas 

 Pelletikatlamaja 0,5 MW – 0,12 MEUR Tõllakuuris 

 Halukatlamaja 0,5 MW  - 0,1 MEUR Tõllakuuris 

 Põhukatlamaja 0,6 MW - 0,15 MEUR vanas katlamajas 
 
Katlamajad rajatakse 50%- lisa toetusega. 
 
Soojuse hinna leidmiseks  kasutan järgnevaid näitajaid; 

 Uue katlamaja eeldatava keskmine kasutegur 85%,  

 Muutuvkulud (vesi, elekter, tuha ladestus, side, transport) 3 – 6 EUR MWh,  

 Kütuse kuluks primaarenergiana 20 põhk, 20 hake, 25 halud, 40 pellet - EUR MWh,  

 Tegevuskuludeks  10 000 (pellet), 20 000 (hake ja põhk) - 30 000 (halupuud) EUR, 

 Kapitali kuluks 50% investeeringu kulust (toetus 50%). 

 Põhjendatud tulukuseks 6% 50%-le investeeringu maksumusest. 

 Laenu intress 5% 

 Laenu periood 15 a. 

 Amortisatsioon 50% seadmete hinnast 20 a st 4%. 
Tulemused on toodud tabelis. 

Tabel 1.Soojuse hinnad. 

 
 
Rohelise tekstiga on tabelis 50% toetusega arvud.  
Soojuse hind 90 EUR MWh, millele lisandub käibemaks annab soojuse hinnaks 108 EUR ja võrreldes 
senise põlevkiviõlist toodetud soojuse hinnaga 110 EUR MWh on hinna langus väga väike. Õli 
maailmaturu hinna langedes isegi olematu.  
Ühe võimalusena tekkis arutelu käigus soov kajastada ka põhukütte varianti olemasolevast 
katlamajast. Põhu hinnaks sisendkütusena võtan 20 EUR MWh, investeeringuks 150 000 EUR. Selleks 
koostatud hinnamudelist võrreldavalt hakkeküttega olemasolevast katlamajast tarbimisega 813 
MWh ja trassikaoga 220 MWh aastas saan Tabelis 2 toodud tulemused. 

Soojuse hinna 

komponendid
Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Kütus 24 306 30 21 953 27 43 906 54 27 441 34

Muutuvkulud 4 065 5 4 065 5 2 439 3 4 878 6

Tegevuskulud 20 000 25 20 000 25 10 000 12 30 000 37

Kapitalikulu katlamajale 11 561 14 13 970 17 6 744 8 4 817 6

Põhjendatud tulukus 

katlamajale 7 200 9 8 700 11 4 200 5 3 000 4

Amortisatsioon 6 000 7 7 250 9 3 500 4 2 500 3

Kokku 73 132 75 938 70 789 72 636

Soojuse hind 90 EUR MWh 93 EUR MWh 87 EUR MWh 89 EUR MWh

Hakkeküte katlamajast Hakkeküte Tõllakuurist Pelletiküte Tõllakuurist Haluküte Tõllakuurist
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Tabel 2. Põhu ja hakkekütte soojuse hind. 

 

Soojuse hind on kõige tundlikum püsikulude osas tööjõule ja muutuvkulude osas sisendkütuse 

hinnale. Tabelis 3 toon ära tundlikkuse näited. 

Tabel 3.Soojuse hinna tundlikkus põhu, hakke ja operaatorite kulude suhtes. 
Põhu hind 10 15 20 20 EUR MWh 

Hakke hind  10 15 20 20 EUR pm³ 

Tegevuskulud operaatoritel 12000 12000 12000 20000 EUR aastas 

Soojuse hind hakkest 65 73 80 90 EUR MWh 

Soojuse hind põhust 55 63 71 80 EUR MWh 

Soojuse hinna alandamise võimalused. 

Ühine opereerimine. 

Hakkekatla opereerimise kulud sõltuvad märkimisväärselt sellest, kas katla operaatorid on täiskohaga 
palgal või kasutatakse operaatori teenust (nt Koeru Kommunaal, SW Energia, Avoterm - st mitme 
katlamaja ühist opereerimist, mis võimaldab kulusid ühiku kohta vähendada). See on soojuse hinnas 
kõige olulisem komponent peale kütuse komponenti. Eelnevalt on toodud välja ka katlamaja 
opereerimise kulud ja kütte hinnast sõltuv soojuse hinna muutus.  
Samas on kohapealsed töötajad ka vallale maksumaksjad ja sellest komponendist tuleb kõige suurem 
osa valla eelarvesse tagasi juhul, kui need töötajad on valda sisse kirjutatud. 

Kohaliku kütuse kasutamine. 

Hakke, põhu ja eriti halupuude kasutamisel on tõenäoline, et see kütus varutakse kohalikust 
kogukonnast ja neilt, kes elavad valla territooriumil. Seega selle kütuse ost jätab osa soojuse 
tootmiseks tehtud kuludest valla territooriumile ja turgutab kohalikku majandust ja eelarvet.  

Põhjendatud tulukus. 

Võimalus on põhjendatud tulukust mitte taotleda, kui katlamaja omanik sellega lepib.  

Kapitali kulu. 

Kui katlamaja omaosalust ei laenata turult, vaid leitakse osalise omakapitali võimalus eelarvest, siis 
see vähendab samuti soojuse hinna kapitali kulu komponenti.  

Amortisatsioon. 

Ka amortisatsiooni on võimalik täies mahus mitte arvestada, sel juhul aga puuduvad edaspidi 
vahendid seadmete remondiks ja taastootmiseks. 
 

Soojuse hinna 

komponendid
Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Kütus 24 306 30 25 825 32

Muutuvkulud 4 065 5 4 065 5

Tegevuskulud 20 000 25 20 000 25

Kapitalikulu katlamajale 11 561 14 7 226 9

Põhjendatud tulukus 

katlamajale 7 200 9 4 500 6

Amortisatsioon 6 000 7 3 750 5

Kokku 73 132 65 366

Soojuse hind 90 EUR MWh 80 EUR MWh

Hakkeküte katlamajast Põhuküte katlamajast
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Kokku on minu hinnangul eeltooduga arvestades soojuse hinna madalaim väärtus 60 - 70 EUR MWh 
ilma käibemaksuta. 
 
Katlamaja tegelik hind ja sealtläbi ka soojuse hind selgub hankelt saadud hindadest. On ülimalt 
oluline, et hanke hind ilma käibemaksuta oleks madalam kui 250 000 EUR 0,5 MW-se katlamaja 
hanke korral, iga väiksem pakkumine 10 000 EUR võrra vähendab soojuse hinda 1 EUR võrra. Kui 
soojuse tarbimine väheneb 20 MWh võrra, siis soojuse hind tõuseb 1 EUR võrra. 
Näiteks, kui Kontor ei tule küttesse ja Valla Maja lahkub küttest, siis on soojuse hind neid küttesse 
arvestades tehtud investeeringu järgselt ilma hooneid terviklikult soojustamata ja Tõllakuuri rajatud 
katlamajast ilmselt talumatu kõigile tarbijaile. 

Soojuse hinnad, kui Kontor ei tule küttesse ja Valla Maja lahkub peale investeeringu tegemist. 

 
 

Toimiva kaugkütte asenduslahendused. 

Kuna tegemist on tulevikku suunatud lahendusega, siis eeldan, et keskses asulas on lähiaastail 
vähemalt säilinud Lasteaed-Algkool ja vanurite hooldeasutus (Kontor). Selleks eeldan, et küttesse on 
jäänud Peetri kooli, Lasteaia ja Kontori hoone. 
 
Pakun kaugküttele võrreldavateks asenduslahendusteks lahendused, mis tagavad sarnase 
mugavusastme tänase kaugküttesoojusvarustusega võrreldes, mis tähendab, et hoonetes säilib 
keskne vesikeskküttesüsteem põranda- või radiaatorküttena. Seetõttu õhksoojuspumpi võrreldava 
lahendusena ei vaadelda (pumpade tipukoormuse vajak ja sisekliima kvaliteet, sest osad ruumid 
jäävad kütteta). 
Soojuse allikaks on kas puidupelleti kütusel või halukütusel põhinev soojusvarustus. 
 
Sisuliselt tähendaks kaugkütte asenduslahendus kolmele hoonele (Valla Maja, Peetri kool ja 
Lasteaed) eraldi küttelahenduse leidmist. Kuna Peetri kool ja Lasteaed on ühise juhtimise all, asuvad 
looduskaunis pargis ja väga lähestikku, ning nendevaheline soojustrass (skeemil must joon) on 
eelisoleeritud valdavas osas, siis ei ole otstarbekas kahele lähestikku asuvale hoonele eraldi 
katlamaju ehitama hakata, vaid kasutada olemasolevat korras soojustrassi. Siit edasi hargneb 
võimalus ehitada katlamaja Peetri Kooli uue ja vana osa vahele, asukohta, kus soojustrass siseneb 
hoonesse (skeemil roheline ring), samas on kõrval kütuse hoidmiseks ja katelseadmetele sobiv 
Tõllakuur (skeemil sinine ring). 
Katlamaja ei ole sobiv Koolimaja, Kontori või Lasteaia hoone osana nii müra, kütuse käitlemise kui ka 
tuleohutuse mõttes. 

Soojuse hinna 

komponendid
Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Kütus 11 529 30 23 059 59 14 412 37

Muutuvkulud 1 950 5 1 170 3 2 340 6

Tegevuskulud 20 000 51 10 000 26 30 000 77

Kapitalikulu katlamajale 13 970 36 6 744 17 4 817 12

Põhjendatud tulukus 

katlamajale 8 700 22 4 200 11 3 000 8

Amortisatsioon 7 250 19 3 500 9 2 500 6

Kokku 63 399 48 673 57 069

Soojuse hind 163 EUR MWh 125 EUR MWh 146 EUR MWh

Hakkeküte Tõllakuurist Pelletiküte Tõllakuurist Haluküte Tõllakuurist
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Eraldi katlamaja ehitamine Valla Majale ei ole samuti otstarbekas, sest Tõllakuuri rajatava katlamaja 
kuludest ei moodusta ühe tarbija liitumine suuremat kulu, kui vaid võimsama katelseadme 
maksumus.  
Vaatleme siinkohal piltlikult olukorda, kus mingil põhjusel Valla Maja ei ole kaugkütte tarbija ja 
leiame sellisele olukorrale küttelahenduse. 
Aastane tarbitav soojuse kogus oleks sellisel puhul 460 MWh aastas ja trassi kadu 70 MWh aastas. 
Katelde võimsus uuendamata Kooli ja Lasteaia ja uuendatud Kontori hoone puhul oleks 220 kW.  

Katlamaja asukoht. 

 

Katlamaja võimsus Lasteaia, Koolimaja ja Kontori tarbeks asukohaga Tõllakuuris. 

 

Pelletitega köetav katlamaja.  

Katlamaja asukohaks Tõllakuur, investeering 80 000 EUR. 
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Halgudega köetav katlamaja.  

Katlamaja asukohaks Tõllakuur, investeering 70 000 EUR. Lisandub salvestuspaak, et võimaldada 

vähendada kütjate arvu kolmeni ja seeläbi ka püsikulu. 

Tabel 4. Soojuse hinnad Pelleti ja Haluküttega Tõlakuurist. 

 

Halupuude kasutamise puhul ei ole ilma piisava palgata võimalik korralikke katlakütjaid tööl hoida, 
see aga kergitab (toetusega!) soojuse hinna üle tarbija taluvuspiiri (132 EUR MWh koos 
käibemaksuga). Käibemaksu lisandumine soojuse hinnale tuleb kõneks vaid juhul, kui soojuse 
müügiga tegeleb äriühing, omatarbeks tootmise puhul käibemaksu ei lisandu, aga sisendkäibemaksu 
ei saa ka tagasi arvestada. 
Salvestuspaagi kasutamine võimaldab halukatla puhul vähendada vahetuste arvu katla kütmiseks, 
aga eeldab võimsamat katelseadet ja õigesti valitud ja soojustatud salvestit, et salvesti 8 tunniga 
järgmiseks 16 tunniks varuga üles kütta (sarnasus öise elektri salvestusele), arvestades, et ka kütmise 
ajal on soojusel tarbimine. Eeldab siiski suhteliselt rasket füüsilist tööd tegevate vähemalt kolme 
töötaja palgal olemist, mis siiski oluliselt soojuse hinda madalamaks ei too . 
Kriitiliseks suuruseks soojuse hinnas osutub tegevuskulude suurus, mis viitab asjaolule, et korraliku 
palgaga kolme katlakütjat pidada on soojuse madalat hinda soovides võimatu. 
 

Maasoojusel põhinev soojusvarustus. 

 Maasoojusel põhinevat küttelahendust saab tõhusalt kasutada vaid juhul, kui köetavad hooned 

(Kontor, Lasteaed ja Koolimaja) on kõik kaasaegselt terviklikult uuendatud, kasutusele on võetud 

põrandaküte või madalale soojuskandjale sobivate küttepindadega küttekehad. 

Maasoojuspumba kütte kasutusele võtuks on arvestatud järgnevad eeldused 

 maasoojuse ammutamiseks paigaldatavad soojusvahetite kontuurid on võimalik viia 

läheduses asuvale maale, soovitavalt niiske ja suurema soojusmahutavusega pinnasesse.  

Kollektorialune maa on kasutatav ja maa kasutuse osas lisakulusid ei teki. 

 võimalus on kasutada mitme hoone tarbeks ühiskontuuri majades asuvate erinevate 

võimsustega soojuspumba seadmete soojuse allikana.  

 hoonetesse on viidud piisava võimsusega elektritoitekaablid soojuspumba seadmete 

ühendamiseks. 

 hoonete välispiirded on kaasaegselt lisasoojustatud. 

 hoonete küttesüsteemid toimivad soojusgraafikus 50 – 30 °C või madalamal. 

Selliste eelduste alusel rajatakse sobiva pikkusega maakütte kollektorid, paigaldatakse 

kollektorkaevud ja torustikud, sealt tuuakse magistraalid hooneteni, milleks võib võimalusel kasutada 

Soojuse hinna 

komponendid
Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Aastane 

kulu, EUR

Erikulu, EUR 

MWh

Kütus 24 941 64 15 588 40

Muutuvkulud 1 380 3 2 760 6

Tegevuskulud 10 000 26 25 000 64

Kapitalikulu katlamajale 3 854 10 3 372 9

Põhjendatud tulukus 

katlamajale 2 400 6 2 100 5

Amortisatsioon 2 000 4 1 750 4

Kokku 44 575 50 570

Soojuse hind 97 EUR MWh 110 EUR MWh

Pelletiküte Tõllakuurist Haluküte Tõllakuurist
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ka soojustrasside vanu asukohti, kus asuvad soojuspumbaseadmed. Kollektorid on ühised kõigile 

hoonetele. Sellise investeeringu kogumaksumus 120 000 EUR*, sellest kollektoritega seotud osa 

64 000 EUR (hinnad käibemaksuga.) *Hinnang põhineb Movek Grupp OÜ hinnapakkumisel. 

Soojuse hinna komponendid kujuneksid küttesoojuse ja sooja tarbevee tarbimise hulga 300 MWh 

alusel järgnevalt  

• Soojuspumba seadmete kapitalikulu toetusega (120 000/2) (15 a, 5%)  10 EUR MWh 

• Hoolduskulud ja tegevuskulud aastas 2 EUR MWh kohta. 

• Amortisatsioonikulu Soojuspumba seadmetele toetusega (56 000/2) (10 a, 10%) 9 EUR MWh 

• Amortisatsioonikulu Maakollektorile toetusega (64 000/2) (25 a,4%) 4,3 EUR MWh. 

• Põhjendatud tulukus 6% (50% investeeringu maksumusest) 12 EUR MWh 

• Elektri kulu lisakütteks avarii või ootamatu tipu katmiseks 3 EUR MWh kohta 

• Elektri kulu soojuspumba käitamiseks (COP = 2,8 - hooned on täielikult soojustatud) 107 MWh 

(13 senti kWh) on 14 000 EUR aastas ehk 46 EUR MWh-s.  

• Rohelise elektri (RE) ostu korral (15 senti kWh) 33 020 EUR ehk 53 EUR MWh 

Lahendusena tipukoormuse katmiseks või avariiküttena on otsene elekterküte (küttekeha 

salvestuspaagis), mis võib teadmatult suurendada elektri kulu kogu soojuse hinnas. 

Maakütte soojuse hind on 50% toetusega 86 EUR MWh või RE kasutamisel 92 EUR MWh.  

Kaugküttevälisele lahendusele käibemaksu ja põhjendatud tulukust ei lisandu, kui see investeering 

ise teha ja tulukust ei taotle, täielikku amortisatsiooni ja kapitalikulu saab ise kujundada vastavalt 

rahastusele. Väga tähtis on alginvesteeringu suurus, kuna see on kapitalimahukas. Kapitalikulu on 

suurim kulu osa soojuse hinnas peale elektri kulu. 

Tuleb hinnata, kas kõigil tarbijail korraga on võimekus teha investeering sama aasta suve jooksul 

(piltlikult kevadel kaugküte lõpetab ja sügisel lokaalküte alustab) ning kas kohalik omavalitsus 

koordineerib kogu protsessi. Hetkel sellise investeeringu 50%-line toetusmehhanism puudub, aga 

eelseisval EL vahendite 2014 - 2020 rahastusperioodil on planeeritud rakendada kaugkütte 

asenduslahenduste rahastamiseks toetusi.  

Erinevate variantide soojuse hind, tarbijate maksevõime.  

Tarbijatena on kõik kaugkütte senised tarbijad Valla eelarvelised tarbijad, seega soojuse hind on 

otsene kulu valla eelarvele. Valla kui tarbija maksevõimes ei saa kahelda, aga mida rohkem kulub 

hoonete kütmisele, seda vähem jääb võimalusi muude valdkondade arendamiseks. 

Järgnevalt esitan koondi erinevate arvestatud soojusvarustuse variantidest. 
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Soojusvarustuse variantide koondtabel. 

Katlamaja asukoht Soojuse 
(km. -ta) 
hind  
EUR 
MWh 

Tarbijad Aastane 
tarbimine 
vallal 
MWh 

Aasta 
kulud, 
vallale
EUR. 

Rahastus 
vajadus, 
(KM + H),  
Ilma 
toetuseta
tuh. EUR. 

Panus kohalikku 
majandusse või 
eelarvesse. 

Õlikatlamaja vanas 
katlamajas  

92 VM, PK, 
LA. 

723 66 500 - Puudub 

Hakkekatlamaja 
vanas katlamajas 

90 VM, PK, 
LA,K, V. 

723 65 070 240 Kaudne, hakkepuidu 
toorme ost 

kogukonnast 

Põhukatlamaja 
vanas katlamajas 

80 VM, PK, 
LA. 

723 57 840 150 Otsene, põhu ost 
oma valla ettevõtjalt, 

tööjõukulud 
tulumaksuna valla 

eelarvesse 

Hakkekatlamaja 
Tõllakuuris 

93 VM, PK, 
LA,K, V. 

723 67 200 290 Kaudne, hakkepuidu 
toorme ost 

kogukonnast 

Pelletikatlamaja 
Tõllakuuris 

87 VM, PK, 
LA,K, V. 

723 63 000 120 Kaudne pelletite 
toorme ost 

kogukonnast 

Halukatlmaja 
Tõllakuuris 

89 VM, PK, 
LA,K, V. 

723 64 300 100 Otsene tulu 2300 
EUR tulumaksuna, 

eelarvesse, 
halupuude ostu raha 

jääb kogukonda 

Pelletikatlamaja 
Tõllakuuris 

97 PK, LA, 
K, V 

370 36 000 80 Kaudne, pelletite 
toorme ost 

kogukonnast 

Halukatlamaja 
Tõllakuuris 

110 PK, LA, 
K, V 

370 40 700 70 Otsene tulu 1900 
EUR eelarvesse, 

halupuude ostu raha 
jääb kogukonda 

Soojuspumba küte 
koos stv-ga 

86 PK, LA, K 135 11 610 +120 SP 
+200 LA 
+360 PK 

Puudub 

Tarbijate koodid; Valla Maja – VM, Peetri Kool – PK, Lasteaed – LA, Kontor – K, Viinaköök – V. 

Lühendid; SP- Soojuspump, stv – soe tarbevesi , km – käibemaks, H – Valla hooned, KM – katlamaja.  

Tarbijaiks on valla eelarvelised asutused, eelistada tuleks sellist kütteviisi, millest jääks suurim osa 

kogukonda. Kulud uuele soojusvarustusele üleminekul jäävad tänaste tarbijate juures suhteliselt 

sarnaseks olemasolevate tänaste kuludega. Seega kui valla maksevõime ei halvene, siis on ta 

võimeline küttekulude eest tasuma, aga edaspidi küttekulud ei vähene ilma hoonete soojustarbe 

vähendamiseta.  
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Järeldused ja ettepanekud. 

Ettepanekuid valla omandis olevate hoonete uuendamiseks. 

Kui on otsustatud, et hooned leiavad oma sisule sobiva otstarbe ja pikas vaates kasutamist, siis tuleb 
leida võimalus eelkõige toetuste kaasabil Lasteaed ja Kool terviklikult uuendada, et saavutada madal 
energiatarve ja tervislik sisekliima. Valla maja otstarbest edaspidi sõltub, kas maja terviklikult 
uuendada. 
Kolme hoone kaasaegsele energiatõhususele viimine tähendab sisuliselt kaugkütte tarbimise 
vähenemist 50% võrra. Ka lisandunud Kontorihoone ja Viinaköök ei suurenda tarbimist oluliselt, sest 
ka need hooned tuleb kaasajastada. Kui Valla Maja tarbimisest mingil põhjusel loobub ja kasutatakse 
hakkest ja põhust kallimat kütust, siis on õigustatud katlamaja asukoht Tõllakuuris, sest soojustrassi 
kadude väärtus kasvab ja eeldusena on võetud, et Koolimaja, Lasteaed ja Kontor on ka edaspidi 
tarbimises ja nende kütmiseks tehtavad investeeringud ühekaupa annaksid sama tulemuse kui ühine 
katlamaja Tõllakuuris.  
 
Kortermajade ehitamine ja inimeste tulek maapiirkonda oli tingitud tööstusliku või suure tööhõivega 
tootmise olemasolul. 
Tänaseks on põllumajanduslik tootmine niivõrd väikese tööjõu kuluga, et selle tarbeks kortermaja 
täitele inimestele tööhõivet ei jätku. Samas on just suure tööhõive ajastul ehitatud välja Lasteaed, 
Koolimaja juurdeehitus ja Valla Maja. 
Paratamatult on sellise mahuga hoonete ülalpidamine võimalik vaid juhul, kui asulas või selle vahetus 
läheduses on hoonete vajadusele vastav hulk lapsi, õpilasi, töötajaid ja inimesi, kes hoonete 
olemasolu õigustaksid.  
Selle tagab vaid töökohtade olemasolu. 

Ettepanekuid  katlamaja renoveerimiseks ja selle asukoha muutmiseks. 

Kui katlamajas kasutada põhupalle ja pikki halge, siis on katlamaja asukoha muutus raskendatud, sest 
kütuse suurtes mahtudes käitlemine ei sobi Tõllakuuri ümbrusesse.  
Kaaluda tuleb olemasolevasse katlamajja soojussalvesti ehitamist, et vähendada investeeringut 
eraldiseisva põhukatlamaja ehitamiseks, kuna katlamaja hoone on juba olemas ja korsten samuti.  
Soojussalvesti maht valida võimalusel selline, et teda küttes suudetakse salvestada soojushulk, mis 
võimaldaks 16 tundi (õhtul ja öösel) kasutada salvestuspaagis olevat soojust. Sellega välditakse öine 
traktori töö.  
Põhupallid ja halukuhilad on sobilikud olemasoleva katlamaja asukohas, mitte asula keskele 
rohealadele. Põhupallide kuivas hoidmiseks on vajadus leida neile kas katusealusega hoidla või see 
ehitada katlamaja juurde või olemasolevasse hoonesse. 
Põhu tarnekindluse saab tagada asenduskütusega, milleks sobivad metsakuivad või eelkuivatatud 
katla mõõduga sobivad halupundid, mida saab mehhaniseeritult kiiresti ja korraga katlasse tõsta. 
Kütused peavad olema kuivad! 
 
Tõllakuuri saab katlamaja viia siis, kui kütusevaru mahub Tõllakuuri hoonesse.  
Tulevikus tarbijate asukohta ja hoonete otstarvet silmas pidades leian, et pelletikatlamaja tuleks 
ehitada Tõllakuuri, sest sellega lõpevad 330 meetrise õhusoojustrassi kasutuskulud, paraneb 
varustuskindlus ja soojuse tarbijad asuvad katlamaja läheduses. Tarbimistiheduse näitaja kasvab 
tänaste tarbijate olemasolul 1,7 – 1,9-ni praeguse 1,0 asemel. 
Kindlasti hinnata enne hankesse minekut, kui suured kulud kaasnevad Tõllakuuri katlamajaks 
ehitusega (hoone ümberehitus, vajalike ühenduste rajamine)  võrrelduna katlamaja vana asukohaga.  
On ülimalt oluline, et kavandatud tarbijad ka peale investeeringut soojust tarbiksid. 

Ettepanekuid soojavõrkude lammutamiseks. 

Lammutada tuleb õhusoojustrass peale seda kui katlamaja asukoht on viidud Tõllakuuri või kui on 
valitud maasoojusküte. 
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Ettepanekuid energiasäästuvõimaluste kohta hoonetes. 

Kõik senised valla hooned Peetri asula kaugküttesüsteemis vajavad edaspidise kasutuse tarbeks 
terviklikku ja põhjalikku uuendamist kaasaegsetele energiatõhususe nõuetele vastavaks viimiseks.  
Lihtsamad tegevused ilma suurte ja põhjalike investeeringuteta oleksid Lasteaia ja Kooli küttekehade 
varustamine termoregulaatorventiilidega, et võimaldada ruumide temperatuuri reguleerida 
ruumipõhiselt vastavalt regulaatori sättele ja väliste soojusallikate (päike, õpilased) ärakasutamine. 
Soojussõlmede juhtpuldid sättida nõnda, et kasutusaegadel oleks tagatud mugavustemperatuur ja 
muul ajal hoone soojusinertsi ärakasutav säästu tagav küte. 

Ettepanekuid valla energiamajanduse juhtimiseks. 

Kareda vallas on praktiliselt soojusmajandust vaja korraldada Peetri asulas, kus täna on kaugküttes 3 
hoonet, võimalik, et liitub veel MTÜ Energia ja Tervise Keskuse uuendatav endine Kontori hoone. 
Tänaseks on soojusmajandus korraldatud nõnda, et SW Energia varustab kaugküttesoojusega 
nimetatud kolme hoonet läbi endise katlamaja ja soojustrasside kasutades selleks õlikatelt. Kui 
senine leping lõpeb, siis tuleb Kareda vallal taas soojamajandust korraldada. Selle korralduse 
lihtsustamiseks on eeltooduna välja arvestatud erinevad soojusvarustuse võimalused ja nende alusel 
tuleb otsustada milliseid hooneid ja millise asukohaga katlamajast või küttelahenduselt soojusega 
varustada. 
 
Sellest lähtuvalt korraldada soojusmajandust kas  
1. olemasolevast katlamajast madalahinnalise kütusega (hake, põhk või pikad halupuud põhukatlas),  
2. uue asukohaga katlamajast kõrgema hinnaga kütusega (puidupelletid, hake) või  
3. terviklikult ja põhjalikult uuendatud hoonetele maasoojuskütte või puidupõhise automatiseeritava 
(pelletiküte) soojatootmise kaudu.  
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3. Kohaliku omavalitsuse soojusmajanduse arengukava tegevuskava 
 
Tegevused. 
 
Pole selgust, milline on Valla Maja kasutus järgmise 10- 15 aasta vaates, kas seda hoonet köetakse 
kindlasti järgnevad 10 aastat. 
Pole selgust, millise aja jooksul valmib Kontorisse kavandatud otstarbega asutus, milline on selle 
hoone soojustarve ja soojusallikas. 
 
Sellest lähtuvalt  

- Investeerida toetuse abil järgmiseks kümneks aastaks madala hinnaga kütust kasutava 
salvestuspaagiga põhukatlamaja väljaehitusse olemasolevasse katlamajja ja selle katlamaja 
kasutuse aja jooksul selgitada lõplikult, milline saatus ootab ees Valla maja ja kas Kontori 
hoonesse tekib Energia ja Tervise keskus. 

- Sõlmida mitmeaastane põhu varumise leping kindla tasemega hinnaga ja leppida kokku hinna 
muutuse reeglid. 

- Varuda piisav kogus kuivatatud puitkütust põhule asenduseks. 
 

Kui põhukatlamaja ei ehitata ja Valla maja jääb küttest välja, siis   
- valida sobiva võimsusega kohaliku kütuse katlamaja Lasteaia, Koolimaja ja Kontori kütmiseks 

asukohaga Tõllakuuris, kasutades võimalikke toetusi katlamaja ehituseks. 
- või terviklikult uuendada Lasteaia ja Koolimaja hooned vähese energiatarbega hoone 

tasemele (A kuni C) ja vaid sel juhul kaaluda võimalusena kasutada nende hoonete 
soojusvarustuseks maakütet, eelistades siiski kohalikku taastuvat automatiseeritavat 
puidupõhist (pelletid) kütust, kasutades võimalikke toetusi küttesüsteemide ehituseks ja 
hoonete terviklikuks uuendamiseks. 


