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Kokkuvöte

Seoses institutsionaalsete muutustega Viimsi valla energiamajanduse valdkonnas,
arengutega Eesti energeetikas ja eelseisva liitumisega Euroopa Liiduga, tekkis
vajadus välja töötada Viimsi valla pikaajaline energiamajanduse arengukava
aastaiks 2002 - 2017.

Viimsi valla pikaajalise €nergiamajanduse arengukava koostamise eesmäryiks oli
vaadelda kompleksselt köiki valla energiavamstuse süsteeme ja kavandada tege'"usi
nende arendamiseks pikal ajavahemikul, 2002-201'7. Koostatud kava baseerub
teaduslikel alustel (mudelitel, analüüsidel ja prognoosidel), tagab valla optjmaalse
energiavarustuse pikaajalises perspektiivis ja peab aitama valla administratsiooni
ratsionaalsete eneryiapoliitiliste otsuste vastuvötmisel. Kava oD orienteeritud
eelköige valla juhtidele, energiaettevötetele ja kinnisvaraarendajatele, kuid
kättesaadav.ja möistetav köigile valla kodanikele.
Energiapoliitika kujundamisel tuleb arv€stada energeetika erakordselt olulist rolli
riigis, energeetika iseärasusi, praegust olukorda ja arenguvöimalusi,
energraressursse ning riigi üldpoliitilisi eesmärke.

Elergeetika on üks riigi alussüsteeme, mis peab pidevalt toimima ja are[ema
vastavalt energia tarbimise muutumisele. Seejuures peab energiaga varustalnine
yastama kvaliteedi- ja keskkonnakaitsenöuetele. Elektri-, soojuse- 1a

kütustevamstussüsteemide efektiivsus möjutab otseselt toodete konlorentsivöimet
ja inimeste heaolu. Seepärast söltub energeetika arengust kogu riigi areng.

Energiamajanduse arengukava väljatöötamisel aluseks olevad energiatarbiurise ja
koomuste prognoosid koostati l:ihtudes valla senisest majandusarengust

arengutendentsidest.

Energeetika näo tulevikus märavad eelköige majandusliku ja sotsiaalse arenguga

määratud tarbimine, olemasolevate tehnoloogiate jäZikressurss, vöimalused uute
vöimsuste ehitamiseks ja mitmesugused, eeskätt keslitonnakaitselised. piirangud.

Alahinnata ei saa ka poliitilisi otsuseid. E[ergiasüsteemi arengu eesmärk peab

olema tarbijate katkematu ja töökindel varustamine kvaliteetse energiaga, tehes

selleks optimaalseid kulutusi ja täites kesktonnanöudeid.

Viimsi vallavalitsuse tegevused energiapoliitika elluviimiseks
perioodil 2003-2017

Tegevuste nimekida koostamisel on lähtutud Viimsi valla energiamajanduse

pikaajalisest arengukavast (2002-2017) ja need on abiks Viimsi valla
administratsioonile (elektdvarustuse osas ka Fortum Elekter ASJe) soojus- ja
elcktiDajanduse suunamiscks l1ing pika- ja lühiajaliste arenguplaanide
väljatöötamiseks. Soovitused pöhinevad arengukava peatükkides toodud

uurimistulemustel.

y'a I la e nergiamaj andus e j uht i mi ne

Energiamajanduse juhtimine on terve kompleks tegewsi energiamajanduse

iuhtimiscks, planeerimiseks ning arendamiseks. Valla energiamajanduse üldjuhiks



on üks abivallavanematest, kes delegeerib ülesanded täitmiseksja täitmise jälgimise
mönele vallavalitsuse ametitest (tavaliselt kommunaalametile v6i muuie
asjakohasele ametile. Vöimalik on ülesannete jaotamine mitmete ametite vahel).

Energiamajanduse arengukava elluviimiseks koostöös Fortum Te.mest As-iga,
Fortum Elekter AS-iga, Eesti Gaas AS-iga, Euogaas As-iga aga samuti valla
muude tehnosüsteemidega seotud probleemide kooskölastatud lahendamiseks oleks
soovitav sisse seada vastav valla inseneri ametikoht. Perspektiivis tuleks koolitada
välja spetsialist, kes oleks suuteline avaleva elektrituru tingimustes elektrituruga
toime tulema.

Ene r giapo I i i ti lis ed s o o|i tus e d

. Energiaettevötete arenSlkohustuste täitmise jälgimine;

. Energeetiliste tehnovörkude mjamisega kaasnevate tege',,uste koordineeimine

. tnergiasäästu dldse tege'"1rse koordineerimine:

. Energiavaldkondade kriisiprogrammide koostamine;

. Energiaauditite teostamise korraldamine munitsipaalasutustes ia -ettevötetes;

. Hoonete energeetilise sertifitseerimise korraldaminet

o Elanikkonna pidev teavitamine muudatustest tetmosüsteeme käsitlevas
seadusandluses:

. Tehnilise ja institutsionaalse valmisoleku loomine mudtsipaalasutustes Ja -
ettevötetes nende osalemiseks elektritr-rrul vastavalt turu avanemise tähtaegadele
ning ulatusele (elektrituru avamine kuni 35 % on ette nähtud hiljemalt 2009. a.

alguseks);

. Parima vöimaliku tehnika ja tehnoioogia kasutamise nöude juurutamine iinna
tehnosüsteemide arendamisel

. Viimsi valla elektrivörl-ude munitsipaliseedmine ei ole otstarbekas ei
elektrivörgu ega ka valla arengu seisukohast. Samuti ei ole näha selget kasu
valla energiaettev6tete horisontaalsest integratsioonist (elektri-, soojus-, gaasi- 1a
veevarustuse ettevötete liitmisest).

. lnvesteerimisel valla intastruktuuri, ettevötetesse. elamumajandusse jne tuleb
kasutada vöimalikult energiasäästlikke tehnoloogiaid, nagu näiteks elektrivörgu
gaasisolatsiooniga kompaktalajaamad, maa- ja öhukaablid, soojusvörgu
kahetorusüsteem eelisoleeritud torudega, automatiseeritud soojussöimed jne.
Projektide kooskdlastamisel jälgida eelpool toodud Döuet.

. Taastuvate energiaailikate (sh taastuvate kütuste) igakülgse kasutamise
soodustamine.

. Propageerida.ja soodustada taastuvate kütuste ja teiste taastuvate energiaallikate
kasutamist Viimsi valla energiavarustuses. Alates 2008. aastast tuleb
m:irSatavalt vähendada (357oni) biolagunevate jäätmere ladustanine
prügilastesse ja ette näha nende utiliseerimine kas komposteerimise r,ör
energiaks muundamise teel (iägiks samuti kompost).

. Valla ja selle külade öhukeskkorra kvaliteedi säilitamine. Euroopa Liidu
välisdhu kvaliteedi hindamise .ja kontrclli direktiiv 96/621EÜ sätestab öhu



puhtuse kaitse p6hilised eesmärgid, millest üks olulisemaid on säilitada välisöhu
kvaliteeti piirkondades, kus see on hea, ja parandada öhu kvaliteeti teistes
piirkondades. Oluline on energiatootmisest tuleneva keskkonna saaste ohjamine.
Lubamatu on mistahes tegel,us, millifle halvendab öhusaaste olukoda üksköik
millises valla osas. Öhusaaste piiramise vajadusest lähtudes on otstarbekas
säilitada ja isegi laiendada kaugkütet ja kehtestada selleks kaugküttepiirkonnad.

Energiasdästumeetmete rake damise soot itused

. Energiasäästualare selgitustöö omavalitsuse tasandil saab toimuda kui
omavalitsuses on sellealane töö vastava spetsialisti otseseks tööülesandeks.
ldeaalvariandina näeme energiaalase nöustaja (energianöuniku vöi konsultandi)
palkamist, kes töötaks omavalitsuses sellel alal kas täis- vöi osalise koormusega.
Sobivaks, kuigi mönevdra halvernaks variandiks on energiasäästu-alase
selgitustöö kohustuse panek rnönele valla ametiisikutest, kellele see valdkond
oleks üheks täiendavatest kohustustest.

. Sä:istualane selgitustööna vallas vöiks korraldada säästu-alaseid teabepäeli.
kutsudes selleks kohale lektoreid kas Tallinna Tehnikaülikoolist vöi mdrest
konsultatsioonifirmast. Kaaluda vöib ka säästualase fükitud informatsiooni
levitamist energiatarbijate hulgas.

. Viimsi Vallavalitsus vöiks moodustada valla energiasäästufondi, millest
toetatakse kaugkütte tarbijate energiasäästuüdtusi, hoonet€ auditeerimist ja
sertifitseerimist. Loomulikult toimuks toetussummade jagamine vastavate

äriplaanide v6i energiaauditite alusel. Kindlasti peaks ühe osa (vdhemalt poole)
vaj aminevast investeeringust tasuma toetuse taotleja.

Köigi valla energiatarbijate huvide arvestamiseks on vaja suuendada kohaliku
omaYalitsuse öigusi ja vastutust energiamajanduse arengu suunamisel, seda eriti
vastavate oigusaktide korastamise ja täiendamise protsessis.

ENERGIAMAJANDUSE ARENGUPROGRAMM

Sooiusvarustus

Soojusvarustuse kaasajastamise eesmärgil oleks Viimsis ja Haabneemes otstarbekas
teha rekonshueerimistöid, mida esitatakse tabelis 1. ja 2.

Lokaalkatlamajade rajamiseks igale uuele tarbijale kulub vahendeid ligikaudu kaks

korda rohkem (summasse on arvestatud gaasitrasside rajamise maksumus).

Lähtuvalt eeltoodust ei ole ASi Fortum Temest Viimsi kaugküttepiirkonnas
lokaalküttele üleminek otstarbekas.

Haabneeme soojusvarustuspiirkonnas on soovitatav jätkata kütmist olemasolevast
katlamajast seni, kui see on vöimalik, ldhtudes Lahe elamukvartali rajamisest ja siis
asuda uue katlamaja&oostootmisjaama vdljaehitamisele Söpruse tee piirkonda.
Katlamaja asukobt tuleks kindlasti rcserveerida nii üld- kui ka detailplaneerilgutes

metatud paika.



Tabel 1. Viimsi soojusvarustussüsteemi arengukava

Tabel 2. Haabneeme soojusvarustussüsteemi arengukava

Elamukvartal Etapp Aasta
Orienteeruv

maksumus, mln
kr

Kesktee + Randverc tee Ijärjekord 2003 2.0

Karulaugu II järjekord 2004 4,0

Soojusvörgu rekonstruktsioon IIjärjekord 2004 3,0

l,ahe IIIjäjekord 2007 2,0

K esk Täpsemalt mä:irademata

Randvere Täpsemalt mä:iratlemata

Katlamaja ehitus (CHP) lll järjekord 200'7 9+25

endine Co[cordia IV järjekord 2008

Kokku 47,5

Elektrivarustus
Viimsi jääb käesolevas projektis vaadeldud ajavahemikul elektrit sisseostvaks
piirkonnaks. Viimsi valla peamiseks elektiga varustajaks jääb Fortum Elekter AS.

1. Kohalikud elektri tootmise voimalused on piiratud. Elektri kohalikku
väiketootmist tasub alustada siis. kui toodetava elektri hind on odavam
ülekande\,örgust ostetava energia omast.

2. Ainsaks elektri an estatavas mahus tootmise altematiiviks on soojuse ja elektri
koostootmine.

3. Vee-mer8ia ressursid (laine- ja töusu-mööna energiad ei tule ar,/esse) Virmsr
vallal puuduvad.

Elamukvartal Etapp Aasta
Orienteeruv

maksumus, n n kr
Aiandi elamud Ijärjekord 2004 0,5

Soojusvörgu
rekonstuktsioon

IIjärjekord 2005 o§/

Klindi IIj:iriekord 200s 0,63

TammeöDe III järjekord 2006 1,5

endise Concordia
peahoone

IV j:iiekord 2008 0,33

Kadamaja ehitus + CHP IV järjekord 2008

Kokku 36,0



4. Tuuleelergia ressursid küll esinevad, kuid mitnesugustel pöhjustel
(olernasolevad ja kavandatavad elamupiirkonnad manddosas, linnukaitsealad ja
Prangli elektrivdrgu nörk side mardrivörguga) ei ole need praktiliselt
rakendatavad. Piiratud pöhimöttelised vöimalused tuulejaamade ülesseadmiseks
on vaid Prangli saarel (vöi rannikuneres), kus maksimaalne tehniliselt lubatav
tuulejaamade koguvöimsus vöib olla 10 kV puhul enimalt 140 kvA ja 20 kv
puhul 720 kVA.

5. Kaod Viimsi elektrivörkudes on suhteliselt tagasihoidliL-ud (hea olukord)
vörreldes muude Eesti regioonidega. Siiski on kadude vähendamine vöimalik
eelk6ige kommertskadude (praegu 3,1 % kogu l0 kV vörku sisenenud energiast)
vähendamisega mööteseadmete, arvestuse ja kontrolli t6hustamise teel.
Tehniliste kadude vähendamiseks tuleb eelköige tugevdada elektrivdrku (enim
koormatud liinide läbilaskevöime parandamine, l0/0,4kV alajaamade
toitepiirkondade vähendamine uute alajaamade ehitamisega).

6. Täiustamist vajab tarbimise ja koormuste alane statistika. Adekvaatse statistika
olemasolu vöimaldab täpsemalt prognoosida koomusi ja tarbimist, koostada

tarbi.jate ja tarbüa gruppide tüüpkoomusgraafikuid, parernini optimeerida
lahr.ltuspunkte. täpsustada talitluse arwtusi vörkude projekteerimisel ja arengu
planeerimisel, efektiivsemalt analüüsida kadusid ja avastada kommertskadude
koldeid, töhustada klienditeenindust jne. Nimetatud valdkondades töotab olulist
edasiminekut jaotusvörkude juhtimise tugisüsteemi Xpower kasutuselevött
Fortum Elekter AS elektrivörkude juhtimisel.

7. Tarbimise ja koomuste kasv eelseisval perioodil on tänu Viimsi elanikkonna
intensiivsele juurdekasllle väga suur. Lfiema l5a. jooksul kasvab elekti
tarbimine 25 000 elanikuga stscnaaiumi korral rohl<em kui kolmekordseks
(väärtuseni 201,2 Gwh/aastas) ehk keskmiselt ligikaudu 8...10 7o aastas. Enam-
r-ähem sarnas tempos kasvab ka vörgu maksimaalkoormus (väärtuseni
56,7 MW).

8. Valla territooriumil paiknevad 110 kV elektriliinid ja seadmed kuuluvad Eesti
Pöhivörgu koosseisu. Nende tehniline seisukord on hea ja nende jääkressursiks

vöib himata rohkem kui 15 aastat. Seoses tafuimise ja koormuste intensiilse
kasvuga toleks 2010 aastal rajada Rohuneeme 110/10kV alajaam algselt ühe
loMvA trafoga ja 2014 aastal lisada teine loMvA tafo. Rrohuneeme
alajaama ühendamiseks Viimsi alajaamaga tuleks ehitada aastal 2010 ll0kv
öhuliini 1 . ahel ja 2014 aastal 2. ahel. Viimsi - Rohuneerne vahele kaheahelalise
kaabelliini rajamine nöuaks täendavalt 56,6 mln kooni. Piirkonna
elekt varustlrst aitavad tulevikus parandada ka kavandatavad Mähe 110/20kV
(köige varem aastal 2005, vöillralik laiendus aastal 2012), Muuga 110/10kV
(aastal 2008, vöimalik laiendus 2014) ning Pidta 1 10/20 kV alajaamad.

9. Valla kesk- ja madalpingejaotusvörgud vajavad 25 000 elanikuga stsenaariumi
kohaselt aastainvesteeringuid orienteerivalt järgmises mahus:

uusi l0kvliine 6 8 km/a 2,4-3,2fünkrh
l0 kV liinide rekonstrueerimist kuni 5 km/a kuni 2.9 mln kr/a

uusi 10/0,4 kv alajaamu 10 17 tk/a 5,5-9,4mlnk/a
10/0..1 kV alajaama rekonsfueerimist 3 6 tln'a 1 ,2 - 2,4 mln kr/a

uusi 10 kV vllahtreid 3-5tk/a 0,6 l,0mlnkr/a
uusi 0.4 kV liine 8 13 km/a 2,4 - 3,8 mln kr,'a



0,4 kV liinide rekonstrueerimist 4 - 5 km/a 1.2 - 1.5 mln kria
Kokku tuleb jaotusv6rkudesse investeerida 16- 20 mln krooni aastas.

Elektrivörgu investeeringute kavandamisel hinnati vörgu talitlusvöime vastalust
tarbimise ja koormuse prognoosidele. pidades silmas vörgu
elektrivarustuskindlust, tehnilist seisukord4 läbilaskevoirnet ja edastatud
elektdenergia kvaliteeti.

10. Madalpingevörkudes tuleb pinge kvaliteedi tagamiseks ja uue pinge standardi
EVS-IEC 38 rakendamiseks, ja arvestades fiidrite pikkusega mitte üle 0,5-
0,6 km. ehitada uusj l0/0,4 kV alajaamu.

11. Madalpingev6rkude läbilaskevöimet pole andmete puudumise tötru otseselt
vöimalik kontrollida. Kaudselt hinnates peaksid madalpingeliinide ristlöiked
reeglina olema piisavad.

12. Koostatud arenguprogml1nn lfitub eelköige investee.imisvajadustest. mis on
nä.htavad tinasel päeval. Toodud programmi vöivad tuua korektiive ühest
küljest tegelikud vöimalused finantside ja tööjöuressursside osas, teisest küljest
aga hrlevikus ilmnevad täiendavad vajadused. seda eiti perioodi hilisemate
aastate (näiteks peale 2008. a) osas. Koostatud pikaa.jaline arenguplaan vöiks
olla aluseks Fortum Elektri AS lühiajaliste arenguplaanide koostamisel,
arvestades muidugi konkeetseid tasuwse uuringuidja üldist tehnikapoliitikat.





_ lt§:§l ri|ri
t!!;llr TALLTN NA TE HN rKAüLrKooL

_ llllll r.\l l.!i\r n,! lNt(,At. llNlv1:li.JJl-y
ELEKTROENERGEETIKA INSTITUUT

SOOJUSTEHNIKA INSTITUUT

VIIMSI VALLA ENERGIAMAJAN DUSE
PI KAAJALI N E ARENG U KAVA

(2002-20171

Lepingute nr.242L ja 2431 löpparuanne

Tallinn, 2003



Viitlsi vall« etlergia tltionduse pikaciolitte arc gt*tt\4 2002-2017 2

Sisukord

A. VIIMSI VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIKU ARENGU STSf,NAARIUMIDE JA

F.NIRGIAVARUS',TUStr HETKEOLU(oRRA KIRJf,LDAMINtr """ " " """ """ "'6
A.0. VALLAASEND, LooDUsLlKUD llNolMUsED, As Lrsrus JA RAHVASTIK ",'""" - """"" " 6

A.i. ü rev,q roe oNl,lv,c Lttsus E ARENou K AvADEsr J A AR ENGt'Su LrN DADEsr" " - " " " """ 7

A.2. ENERG IaMAJAN DUSE JUHTIM lN E oMAvallrsusE TASAN DtL " ",'"" """,' " " """"" ' ll
A.l. EN ERclAs EKToRlSs E TEHTU D lNvEsrEERlN cu D """ " -""' I I

;; x-quirirr_revöncuo(soolusvöRcuD)..........."'-"' ""'-"" ""'16

1,,i. KoHALIKE ENERcIAALLIKATE ((ÜTUsrE) KAsurAMlsvÖlMAt-usED" """ " " " ""'-"" """,''28
E,S, VALLATERRITOORIUMILASETSEVIIOKV€LEKTRIÜLEKANDEVÖRK,,..',.-,,,',,,.'. ',..,,,,,,,,,,..',,.,,3I

A,9, VA LI,A TERR ITCr)RIUM I t, ASETS bV AD 1O KV JAO,4 KV ELEKTRTJAOTL]SVöRCUD',,'.., ,,.,,..,,, ',,,32

B. STA TISTILIsTE JA TI\ {NTS\TAJANDUSLIKE ALCA\DMETE EN CI-i'ÜS TE- iüämr,r.rtstrntMlNE............................ .'..............." """"" ""43

soojUsE lAorAMlNE (KALroKÜTTEvÖRcuD)....

FT FKTR TTaR BTM ISE STATIsTIKA TARB IJAKATEcooRIATE Lö1KEs....... ..,. ........

C. KOHALIKU OM-A.\TALITSUStr TERRITOORIUMII, PAIKNEVATE ENERCEETIKA
TF.HNosüsrtrf,NrIDE L{ARDISrAMINE............ ,............-------- - " 53

B.t.
B_2_

8,3,

C,1,
c.2.

43
,18

5t

53
5l

Ki'r.rl FsIJSTEEM,DE KAARDIsTAMlNE......,,..,.......-....
l.ll.rrkt\öRt L DE KA ARDtS tAMI\1 ......... ..........

D LAucKüTTIsÜsrEEMt JA SOoJUSTARBIJATE cRtiPPIDE PooLT TARBITAVAD
KOGUSED JA SOOJUSKOORMUSGRAAFIKUD (I'ARBITAVA SOOJUSE KOGUSE, KÜTUSF,

JA ENERGIA HINDADE PRocNoos JARGNEVAKS lsKS AASTAKS),...................'. " " " ""57
D. 1 . OI-EMAsolEvATE KAUG(ÜTTEsÜsrEEM IDE TARBII AvA soojUs E KoGUS Eo JA

soollJsKooRMUscRAAFlKUD.,,..,...............,. ..,..-... . . ,, ,,'-",',," ,,",,,,' 57

D.2. sooJ usTARBxATE cRUPPIDE PooLT TARBITAVAD soolus E KoGUs ED lA
soolLrs(QoRMUscRAAFIKUD,..,...,....... ..... ..,.......... ,,",,,',," ,,",,,,,,' 57

D,3, KAUcKiJTTEsÜsrEEM I soo lusrARB lM lsE PRocNoos . " """""" " "-58

D-3.3. ün; tubiiate liinmine karykiittesüsteemi/bC.t -. ................. """'"'" ""' ""-' 59

D.4. KüTUSErAENERGIAHINDADEPRocNoos..,..........-... ."""'-""",'" """69
D1-1. Hintnl ete\,6tetele ustdtel I9g8 2000 ... " """"""" '69
D-4.2. n -iißetl hinndd ' 70

D-1-4. _. Känß,e kubiithi ladeüinolildre g Eestis tulerik s -. ....... ..... ... """" " " " 72

D.5, ÜttEpene erar'tutt, t,qlLIDE .lA suvlI.ATE KÜTUsElA ENERcIAvAIADLTS (HINNANc ANTAKSE

KUsrrLLrsTUI-EMUsTEALUSEL).-..............,......-.......... ................ ,..,'. """ 78

E SOOJUSVARUSTUSf,GA SEOTUD SPETSIIFILISED TEHNILISED' FINAN'I'S'
MAJANDUSLIKUD JA KTSKKONNAIi{ITSf,LISED ASPEKTID,..................................... ..........8l

E.I, KALICKÜTTE-LOKAALKÜTTEVAIlEKORD,,,,,,,,,,.,,,,' '' '..',,.,,,,,,,,,,,.'',..',..',8I
F 2 I OODI]SLIKU CAASI KASUTAMISE LAIENDAMINE,,..,, ".,.,,,.,,,',,,',,,.'' ..",.,,, 82

F.3 lAAsrlrvarriFNERGrAALLrKATFKAsuraMlsELAlENDAMlNE........................ . .. ........... .. 82

E.3.1. Sooitspumpade kasuüßüinalune riinsi \rlkt §ooitsrßtrshtses " " " " """"' ""-'8't
!'. LAITENDUSED SOOJUSVARUSTUSII f,DASIStrKS ARENDAI\IISBKS ........................................ 88

F.l. KAUCKÜT|EP|IRKoNDADE M«)DUsrAM|Ne. ............ ... ... ,.. " """" ",'' 88

F2 SootusvaRusTusEaRENGUVARlANllllJ..................,.. ,.......................89

TTÜ EIekn oetleryeetikd i,istituut
TTÜ Sooiusteh ika instituut

lepntg 212L
leptug 213L



Viit siwlla energia aianduse pikaajaline areneukava 2002-2017

I. ENf,RGLASÄ4STU MEETMETE R4.KENDAM]NE. r37

TTU E I ekro energeetika ins titultt
ITU Sa oj ustehnika ins titltut

leping 212L
leping 24jL



lämsi valla energia ajanduse pil..aaialine arcngul.,ava 2002-2017

Sissejuhatus
Käesolev unrimis-arendustöö,Wim§ ralla etetgiamajandase pikaajaline arengukava
2002-2017,' on valminud Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) elektoenergeetika (EEI) ja
soojustehnika instituudis (STI) Viimsi vallavalitsuse tellimusel aastatel2002-2003.

Töö eesmärgiks on koostada Viimsi valla energiamajanduse arsngukava järgnevaks 15
aastaks, mis vaatlek kompleksselt köfü valla energia- ja Htusevarustuse süsteeme.
Koostatud areogukava peab aitama vallavolikogu ja -valitsust rdtsionaalsete pikaajaliste
energiapoliitiliste orsuste r astuvönnisel.

Pikaajaline arengukava on üles ehitatud selliselt, et tema struktuurja koosseis:

. tagavad valla optimaalse energiavarustuse pikaajalises perspektiivis,

r käsitlevad valla energiamajandust kompleksselt ja sästeemselt,

. baseeruvad teaduslikel alustel (mudelitel, analüüsidel ja prognoosidel),

. orieflteeruvad vallaja vallas asuvate ettevötetejuhtidele kuid on piisavalt selged, et neid
möistaksid ka mitteenergeetikutest kodaflikud.

Energeaika planeerimise üldine eesmärk on kasutada maksimaalselt ära eeliseid, mida pakub
ühiskonnale energiaressursside optimaalne kasutamine. Eüergeetika arengukava on tulevikule
orienteeritud dokument, mis aitab kooodada tähelepanu prioriteetidele ja töötada välja
energeetika arenguks vajalikke jätkusuutlikke projekte nirlg teha vastavaid investeeringuid.

Energiamajanduse arengukava vajalilkus on pöhjerdatud jitgniste vädetega:

1. Viimsi valla katkernatu varustamine energiaga ja kütustega on väga vastutusrikas
ülesanne, mida ei saa täta ilna eneryiamajanduse pikaajalise arelgukavata. A]:engukava
on vajalik nii valla juhtidele kui ka vallas asuvatele ettevötetele ja elanikkonnale
möistmaks energiavarustuse, majarduseja keskkoma vahelisi seoseidja sdltuutst.

2. 1999. aastal valmirud töös ,,Viimsi valla mandriosa üldplaneeritrg" ja 2002. aastal
valminud töös "Viimsi valla arengukava aastaai 2008"on energiamajanduse probleerne
puudutatud vaid pögusalt. Seetöttu v6ib käesolevat tööd k?isitleda valla ütdplaneeringu
ähe osana. Pikaajalisi arergukavasid tuleks läbi vaadata ja täendada 3-4 aasta järel. lgn
järgnev versioon peab käsitlema probleene detailsemalt ja ühtlasi komplekssernalt ning
arvestama ka uusi teadustulemusi selles valdkonnas.

3. Valla energiamajandusega sidumist vajab Energiasäästu Sihtprogarnrn ja tema
mkenduskava aastateks 2001 -2005.

5.

SAstua arengu tonißeptsioorfst l*rtudes on tekkinud vajadus köiki valIa
energiasüsteeme ftütuse-, elektri- ja soojusvarustus ning energias:üistu meetned) ja
nende kokkupuutepunkte siduda t€iste tehnosüsteemidega (veevarustus ja kanalisatsioon,
sidejne) ning arerdada neid komplekselt.

Energiamajanduse arengukava faihtub Viimsi valla majandusliku ja sotsiaalse arengn
prcgnoosist ning arvestab keskkonnasaaste vähendamise vajadust.

6. Eraldi tuuakse välja energiasilsteemide töö optimeerimine, arvestatakse e[ergeetikas
jai.jest rohkem rakendatava avatud turu pri[tsiibiga, leitakse taastuvate energiaallikate
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kasutusvöimalusi, hirmatakse energiavarustuse riskide jne. Projekti ajahodsont oII valitud
kooskölas Riigikogus kinnitatud dokumendiga "Kütuse- ja €nergiamajanduse pikaajaline
riiklik arengukava".

Energiamajanduse arengukavas on arvestatud mitrqete varemtehtud üldplafleeringlre ja teiste
valdkondade arengukavade seisukohtadega ja surmdadega, milledest mönesid on peetud
vajalikuks refereeridq teisi vöeti lihtsalt teadmiseks, kuid k6ik siifltehtud tehnilis-
majanduslikud a utused ja prognoosid lähtuvad treist ja valla sotsiaal-majalduslikust
olukorrast.

Viimsi valla üldplaneeringut ja arengukaru läbivaks seisukohaks on jäänud arvamus
jätkuvasse eladkkonna ja elamuehituse kasru lähimatel aastatel. Samas soositakse
väikeettevötlust, axendatakse turismi, püüeldakse keskkonnasöbraliku ja säästu.tst soosiva
elukorralduse poole. Energiarrajanduse pikaajalise arengukava koostajad on oma töös
l:ihtuoud köigist eeltoodud aspektidest.

Käesoleva arengukava tegemine toimus koostöös Viimsi valla ja valla errergiamajanduse
ettevötete spetsialistidega ning TTU EEI ja STI töögrupig4 kes koostasid ka
energiamajanduse arcngukava kaks eelnevat osa nii elektroenergeetika kui soojusenergeetika
kohta. Koostatud kaartide pöhjad valmistas ene OÜ Sirvi. Viimsi valla poolt koordineeris
arcngukava koostamist ja vajalike andmete kogumist kommunaalosakonna spetsialist Ants
Vitsut. Viimsi vallas toimus kaks teabepäeva arengukava valminud etappide tutr,lstamiseks.

TTÜ soojustehnika instituudi (STI) töögrupis osalesid:

Aadu Paist vastutav läitja - STI dircktor, professor, Ph. D.;
Ulo Kask projektijuht, kohalikud kütused, arenguva andid - STI teadur, M. Sc. (Tech);
Arvi Poobus majanduslikud arvutused, STI dotsent, Ph. D.;
Karl Ingermaon energiasääst - STI dotse[t, Ph. D.;
Oskar Mäeküla soojuspurnbad - STI dotsent, Ph. D.;
Aleksaodr Hlebnikov katlamajad, soojusvörgud - STI lektor, M. Sc. (Tech);
Dmitri Ne§umajev kaardid - STI doktoran! M. Sc. (Tech);
Anatoli Jegorov tuuleenergeetika - STI vaneminsener;
Livia Kask etrergiatarbe küsitlused, päikeseenergeetika - STI magistrant;
Mariliis Sihtmäe energiatarbe küsitlused - TTÜ magistrant;
Tiit Michelson hüdraulilised arnrtused - dipl. iß., pensionär.

TTU elektroenergeetika instituudi (EED töögrupis osalesid:

Olev Liik vast. täitj4 energiapoliitikq elektdtug, koostootmine - EEI professor, Ph. D.;
Ulo Treufeldt elektri taöimine, elektriv6rgud - EEI dotsent, Ph. D.;
Peeter Paesaar süsteemivdrk, altematiiverergeetika - EEI dotsent, Ph. D.;
Juhan Valtin majanduslikud arvutused - EEI dotsent, Ph. D.;
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Viinsi valla e erg[amajanduse pikaajaline arengxkava 2002-2017

A. Viimsi valla sotsiaalmajandusliku arengu stsenaariumide
ja energiavarustuse hetkeolukorra kirjeldamine

4.0. Valla asend, looduslikud tingimused, asusfus 1'a rahvastik

Viimsi vald asub Viimsi poolsaarel ning piimeb Tallinna ja Maardu liruraga ja J6el?ihtme
vallaga. Valla üldsuurus on 71,7km2, millest 47 km2 moodustab maismaa. Valla koosseisu
kuuluvad ka kaks Eesti idmasustusega saart - Prangli (6,5 km'?) ja Naissaar (18,9 km'?).
Poolsaare pikk rannajoon ja poolsaare körge keskosa (Viimsi Lubjamägi e Pämamägi, abs
körgus 53 m) loovad soodsad tingimused tuuleerergia kasutusele vötmiseks. Eriti head
tuuletingimused on saartel ja ranaikumeres.

Mravaradest esinevad paas, kruus ja turvas, kuid nende töörduslil«ld varud puuduvad.
Pinnakattest tingitult or muldkattele iseloomulik liivaste l:ihtekivirnite suur ülekaai. Enamik
hadtavast maast on väheviljakas ja jääb kiviste liivrnuldade alla, kuid pölised pöllumaad
leetunud muldadega asuvad rarmalähedastel aladel vanade külade ümbruses Seisuga
08.12.1998. o1i valla maakatastds .egistreeritud 218,6 ha pöllumaäd. Met§.d paiknevad köige
snam poolsaare keskosas gleimuldadel ja ramiku lähedal. Viimsi valla metsavarud on
mdrkimisv?i.ärsed, kuid mets on vana ja haige. Viimsi poolsaarel on -1 700 ha mets4 millest
jämedalt vöttes 60 % on riigioets ja 40 % eramets. Metsamaa moodustab ligikaudu 30 %
valla maismaa territooriuni maakasutusest. Majandatava metsa osa oll kaitsemetsade t6tfu
väite. Muoitsipaal- ja erametsa kogupindala oli seisuga 08.12.1998. täpselt määrdtlemat4
kuid registeeritud katastriüksustes oli seda 284,9 ha. Vooluyeekogudeks or vallas pdhiliselt
maaparanduskraavid, puuduvad j:irved, kuid on tiike ja tehisveehoidtaid. Poolsaare klümat
iseloomustab hiline jahe kevad, märksa soojem ja pikern sügis ning suhteliselt väike sademete
hulk vöneldes sisemaaga. Vöaeldes sisealadega on ranrrikul piksm pifüesepaiste kest!,us.
Aasta keskmine tuulekiirus oo Pöhja-Eesti rannikumadalikul 5 - 6 m.,/s. Valdavad tuuled
Viimsis puhuvad edelast (17 %) ja löunast (15 %), tuulevaiL-ust on keskmiselt 4 % aastast.
Talvel esineb rohkern sulapäevi, suvi on jahedam ja päkesepaistelisern. Sajusemad kuud oD
juuli, august ja september.

Küttesüsteemide planeerimise oluliseks lähtealuseks oD aasta temperatuurireäim, mille
iseloomustamiseks Viimsi vallas v6ib Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogi Iostituudi andmeil
kasutada Tallinna kui lähima ilmajaama andmeid. Öhutemperatuuri absoluume miinimum on
esinenud detsernbris, 32,2 "C ja absoluutne maksimum juunis, + 31,2'C. Tabelis A-0.1.
esitatakse Tallima pikaajaline keskmine vZilisöhu temperatuur ja sadernete hulk /l /.

Haqu maakor)Ila arvestuslik välisöhu temperatuur on -22"C ja küfteperioodi pikkus 224
ööpäeva ja kütteperioodi kesloaine vrilisöhu temperatuur - 0,6 "C /5/. Aasta kaadtuodide arv
kuu keskmiste vrilisöhu temperatuuride j?ngi (tabel A.0.1.) on 100 246 ja kraadpäevade arv
367 (v.a juuni - august), kusjuures arvestati, et kütmine ldpaatakse välisdhu temperatuuri
+ 17 'C juures. ViimatiEsitatud paramteda on vajalikud küttesüsteemide projekeerimiseE,
nende töö analüüsimiseks ja taöüate e[ergias?*isfumeetmete kavandamiseks.

Viimsi poolsaare taimkate on liigirohke, siin esineb pfisarudiitusid ja -puisniitusid, mere
ä.äres annaniite, rannaroostikke ja muid kooslusi. Poolsaar on surtres osas kaehrd metsag4
kus ülekaalus laane- ja salurnetsad, kuid esineb ka ködusoometsi ja rabastuvat m?innikut.
Paekalda rusukalletel kasvab haruldane, laialeheliste puuliikidega ürgilmeiine salumets,
milledest suü osa o[ kaitsealused. Sealolevatest puuliikidest on ari,ukamad vaher, saar, päm,
jalakas, sanglepp, haab, remmelgas. toomingas, pihlakas, kuid esineb ka kuuske ja tamme.
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l/iimsi utlla energiamajanduse pikaajaline drengukava 2002-2017 'l

Naissaar, Prangli ja Aksi on väijakujunenud taimkooslusega (niidud, metsad, sood) saared,
milledest kahel esimesel kasvavad peamiselt mitut tüüpi palu- ja nömmemännikud. pranglil
vahelduvad metsad niitudega /1/.

Tabel A.0.1. Pikaajaline keskmine öhuteuperatuurja sqdemete halk Tallinuas

Kuu Keskmine ohutemperatuur, oC Sademete hulk- mm
Jaanuar - 5.5 45
Veebruar -§7 30
Märts 29
Aprill 36
Mai 9,7 3'7

Juuni 14,5 53
Juuli 16.1 79
August 15,3 84
SeDtember 10.8 82
Oktooher 6,3 70
November 1.2 68
Detsembe. - 2.9 55
Aasta keskmine/kokkr 5.1 668

Poolsaare siseosa on valdavalt inimtühi metsamaa. Kahes suuremas keskuses - Viimsi
(administratiivkeskus) ja Haabneeme alevikus - elab peaaegu pool (4 520) yalla 9253
eladkust (01.01.2003.) Valla mandriosas paikneb lisaks 14 küla ja Prangli saarel 3 küla.
Vallas on rcgiskeedtud 30 talupidamist. Rannaäiißetes asulapiirkondades paiknevad
peamiselt suvilad (ühistud). Eestit, sh Viimsi valda tabanud suvilate ja aiamajade elamuteks
ümberehitamise buum affrab alust arvamuseks, et tegelike elanike arv on valas veelgi suurem.
Hinnanguliselt on Viimsi vallas suveperioodil rahvaarv - 1/3 e - 4 400 irimese (teises allikas
10 000 inimese/I, lk 240 vörra suurem, seega umbes 13 tuhat elanikku /2, lk 4/. Killaoduses
/2, lk 4/ progroositakse Viimsi valla el.nike arvuks aastaks 2014. kurd 25 000. Ha{u
Maakonna Hooneregistri andmetel ofl Viimsi vallas 1004 eramut (ühepereelamut), 1727
suvilat ja 50 korterelamut (mitmepere elamut). Kuna Hooneregistris kajastuvad vaid nn
vastuvöetud elarnute andmed, siis valla spetsialistid peavad reaalseks emmute anuks I 900ja
suvilate arvuks 2 600, seisuga jaanuar 2002. Kirjanduses /2, lk 4, tabel l/ pakutakse eelmiste
koguarwks 4 304ja perspektiivselt lisanduvaks 4 633 elamut/suvilat, seega kokku üle 9 000
elamu (koos mitmepere elamutega) aastaks 2014.

A.1 . Ütevaade omavalitsuse arengukavadest ja arengusuundadest

Viimsi valla kohta on koostatud järgmised planeeringud ja arengukavad: ,,Viimsi valla
mandriosa üldplaneering", koostatud 1999. aastal /1/, ,,Viimsi valla arengukava aastani 2001*,
koostatud 1998. aastal /3/, Viimsi valla arengukava 2002 - 2008", koostatud 2002, aastal /4/
j a ,,Viimsi valla ühisveevarustuse j a kanalisatsiood arcngukava" , koostabad. 2002. aastal /21 .

Harju maakonnaplaneeringule vastavalt peab maakonnas, sealhulgas Viimsi vallas, olema
,,...tulevikus keskkonnanöuetele ja säästva arelgu pöhimötetele vastav jäätrnemajandus,
puhas ja ehe keskkond ning loodussöbralikud puhketingimused, kaasaja nöuetele vastav
iDtastruktuur, majanduslikult pöhjefldatud kulutusteja säästlikult kasutatud rcssursside baasil
ökoroomselt elektri ja soojusega varustatud asulad..." /1, lk 35/. Kui täituvad ennustused
asustustiheduse jätkuvast kasl'Llst ja perspektiivsete sula.ndunud keskuste (Haabneeme-
MiidurarLna-Viimsi, Randvere, Kelvingi - Leppneeme jt) moodustumisest /1, lk 361, peetakse
l)öimalikuks seal uute L,augkütte piirkondade NäUakujuixdamist taastuyate energiaallikate
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yiinsi val ld ?n?ryiünajan,lt6p pikaajal ine arengukava 2002 -20 l'

baasil viimaste enamat individuaalset k4sutctmist aga ka maagaasivdrgu laialdasemat
vAAaehitamist.

Kirjanduses /3, lk 2/ esitatakse Viimsi valla arenguvisioon ,,... luua Viimsi valla elanikele
kaasaegsete mugavustega looduslähedane elukesli4.ond. Kindlustada elanikele vöimalus
pöhiteenuste tarbimis€ks vallas. Soodustada loodust sädstva elutegewse atengut. Arendada
kesl*onnasöbralikku majandustegevust ...". Viimsi valla energiamajanduse arengukava
koostamisel lähtuti eelnimetatud pdntsiipidest ja püüti neid igati arvestada valla
energiamajanduse tuleviku kavandamisel. Olulise aspektina tuleb mdtkidd soovi mdärato
talla üldplaneertnguga teataraid eikasutuse tsoone /3, p.2.2, lk 51. Kdesoleta tööga
seondurah tuleb selle all 6ista ka äitel$ keugkütte piirkondade (küttepülkondade)
fi oo dus tamis e s oovi/vaj adus t.

Arengukavas /3/ kirjeldatakse tänavavalgustuse, elamumajanduse, soojusmajarduse,
energiamajanduse ja gaasivarustuse hetkeolukorda, tuuakse välja mitmeid probleeme ja
nähakse ette vöimalikke lahendusi. Sedastati, et enamus tänavaid on valgüstatud, enamus teid
valgustamata, kuid täDavavalgustuse üldine olukord hinnati rahuldavaks. Tänavavalgustuse
mastid, valgustid ja toiteliinid olevat amortiseerunud, seadmed moraalselt ja füüsiliselt
vananenud. Tänavavalgustus puudub valla ?iärealadel. Kavandati uute valgustite püstitamist
Rohuneeme maanteele täies ulatuses, Randvere maanteele kuni Hurdi teeni, köikidesse
bussipeatustesse, köikide maanteede ristumiskohtadesse ja amortiseerunud öhuliinide
väljavahetarflist maakaablitega (lk 2l-22). 1998. aastal eraldati Viimsi valla eelarves
välisvalgustuse kuludeks 1,44 mln kooni ja investeeringuteks 0,6 mln kooni, mis teeb kokku
5,5 % eelarve kogukulüst /3, Lisa 2, lk 73l. Vallaelanike küsitluse järgi peavad 13 % elanikest
tänavavalgustust valusaks probleemiks /4, lk l2l.

Viimsi valla elamumajanduse ühe pmbleernina nähti korterelamute v2ihest soojapidarust ja
soojustasside (möeldud vist fiajasiseseid hüte ja sooja tarbevee ,or1.6rr'l./re) amortiseedtust
dflg suvilate intensiivset ümberchitamist e.amuteks, mis suurendab nende elergia ja kütuse
vajadust /3, lk 23l.

Soojusmajanduses tegutsesid kaks ettevötet, kelledest AS Viimsi Soojus (100 % aktsiaid
Viimsi valla omandis) varustas soojusega Viimsi aleviku tarbüaid ja AS Tarnult (100%
eraomandis) Haabneeme aleviku tarbijaid. Alates l. augusti 2002. aasta seisuga on ASi
Viimsi Soojus ja ASi Tamult soojusvarustussüsteemid müüdud ASle Fortum Temest, kes
jätkab köigi eelnimetatud flrmade ta$üate soo.jusega varustamistja soojusvarustussüsteemide
arendamist Viimsi vallas. Katlamajade seisukorda hinnati rahuldavaks. Haabfleeme katlamaja
vöimsusest umbes kolmandik kulus elamute soojusega varustamiseks. Kaugküttetorustiku
kogupikkus oli 2,2 km, millest maapealset osa 1,3 km. Viimsi katlamaja vöimsusest 72 %
kulus elanike soojusega varustamiseks ja selle kaugküttetorustiku kogupikkus oli 5,9 km,
millest maapealset osa 0,7 km /1, lk 251. Mitrnetel ettevötetel on individuaalkatlamajad,
eramud ja talud kasutavad laia kütuste sortimeoti. Probleemidena nähti vähest
altematiivkütuste (mdeldi vist taastuvbühßeid) kasutamist (ilmseh kahes suwemas
katlanajas), vananenud tehnoloogiat, suuri trassikadusicl ja kaugkütte torustike
amortiseerumist, varanenud soojussölmi elamutes ja juriidiliste isikute üha vähenevat soojuse
tarbimist (t/mreä ka eraldumist kaugki;ttevörkudest). Vöimalike lahendustena olukorra
parardamiseks pakuti korterelamute soojussölmede rekonstrueerimist, altematiivkütuste
kasutuselevötmist (/irg, d ja kohad jaietüd täpsßtamata). kangkü,tle torustike rekonstrueedmist
(sh täiendavat soojustamist), altematiivsete energiakandjate kasutusele v6tmist,
koostootmisjaamade (-üksuste) otstarbekuse väljaselgitamist ja leiti, et valla soojusmajandus
vajab reformimist /3,|k 24-25/. vastavalt maakonna planeeringule ,,...peaks olema asulate
varustamine soojusega säästlike kit\ste (ndeldud pöhiliselt taastuvair, baasil, et kulutused
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oleks majanduslikult pdhjeodatud, arvestades seejuures tehnilisi, majanduslikkeja sotsiaalseid
tingimusi ning keskkonnakaitse nöudeid." /1 lk 47l.

Energiamajanduses (möeldakse elektrivarustust) tegutses 1998. aastal AS Viimsi Elekterja
Haqu Elekter. 1999. aastaks loodeti Viimsi poolsaarel elektdvöimsuste probleem lahendada.
Tol ajal nähti peaprobleemidena ühe 110/10kV alajaama puudumist, reservi puudumist
Viimsi 35/10kV alajaamas (seab piiranguid valla arengule), prangli saarel ülesseatud
diiselgeneraatorite elektrilise vöimsuse vähesust, Naissaare elektrivarustuse praktilist
puudumist, Käesolevaks ajaks on Viimsi 35/10 kV alajaam rckonstrueeritud pingele 110/10
kV ja paigaldatud uued vöimsamad trafod 2x25 MVA. Prangli saare elektrivörk kuulub EE
AS Jaotusvörgu Tallinn-Harju piirkonda. Prangli saare elektritarbimine oli 2001. aastal
hinnanguliselt 150 MW1L mis moodustas Viimsi valla kogutarbimisest 0,27o. prangli saare
elektrivarustuse probleemid laheneksid Prangli saare- ja mandrivörgu vahelise lO(20 kV),
kuid praegu löhutud merekaabli taastamisega. Naissaarel puudub ühendus mandri
elektdvd*udega ja sealne elektritarbimine orl tühire. Toiteallikana kasutatakse Naissaarel
kohalikku diiselgeneraatorit. Ükski elektroenergeetikafirma ei halda Naissaare elektrivörke ja
ei ole käesoleval ajal huvitatud Naissaare elektrivarustuse arendamisest. Naissaarele püsiva
elektrivarustuse loomiseks (uhul, kui Naissaart kavatsetakse asustada) tuleks ette näha 10(20
kV) merekaabli rajamine Kopli poolsaareja Naissaare vahele. Vümsi poolsaare pöhjapoolse
osa elektrivarustuse kildlustamiseks tulevikus tuleks rajada 110/10 kV Rohuneeme alajaam
ning Viimsi ja Rohuneeme alajaama vaheline 110 kV liin. Viimsi poolsaare löunaosa tarbüate
elekaivarustust aitavad tulevikus pamndada kavandatavad Mähe ja Muuga ll0/10(20) kV
toitealajaarnad. Valla idapiiril paikneb ka 110/10 kV Sadam I alajaam 16 MVA
hansformaatoriga, mis varustab ainult Muuga sadamat /1, lk 24l. Tuuleenergia vöimalusi on
peetud vöimalikuks rakendada klindiastangul tuletomi ja AS-i Terg vahelisel alal /l,lk 4j/,
kuid seoses ekspansiivse elamuehitusega muutub ka see ala tulevikus töenäoliselt
elamupiirkonnaks. t/äga sobivad oleksid tuulilatte paigaldamiseks kahtlemata qsustatud
saared Prangli ja Naissaar. Samas peab lähtuma dokumendist ,,Soovitused LäUhemere
rannikualade planeerimiseks", kus öeldakse, et tuulikud peaksid paiknema väljaspool
rändlindude jaoks olulisi alasid ning viisil, mis vöimalikult v:ihe möjutab v?i?ituslikke
maastikke /1, lk 86/. Viimast€st seisukohtadest lähtudes ei vöi Naissaarele ja Pranglile
elektrituulikuid paigaldada. Ainukesed arvessetulevad paigad asuvad rannikumeres (nn of
shorejaamad). Kohalikus elekaitootmise teine vöimalusi on koostootmisjaama rajamine.

Tulevikus jääb tdenäoliseh valla ainukeseks elel<bivarustajal§ ja -müüjaks AS Fortum
Elekter

Fortum Eleher l§ eelkäüate ajalugu Viimsis algab juulist 1991, kui asutati kooperatiiv
Viimsi Elekter, kes oli S.M. Kirovi nim. näidiskalurikolhoosi Elektrivörkude osakonna
öigusjäglane. 1992. aasta novembris asutati aktsiaselts Viimsi Elekter, kelle tegewsalad olid
elektdvörgu hooldus, elektrivörgu ehitus, elektdmaterjalide ja seadmete müük. 1994. aasta
septembris eraldati elektrivörkude ehitusosakond ja asutati iseseisev el€ktdehituse ettevötte.
Elektrimaterjalide ja seadmete müfü löpetati mais 2000.a. Alates 27.12.1999.a. on ettevötte
omanik Soome energeetikakontsem Forrrn Oy (99,2%).
Viimsi Soojuse AS elektrivörk läks Fortum Elekter AS koosseisu 01.10.2002.

Foftum Elekter AS koosneb kolmest osakonnast

. elektdvörkude osakonnast ( 16 inimest)

. müügiosakonnast (5 idmest)

. üldosakotuust (6 inimest).
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Elektrivdrkude osakonna tegewsvaldkonnad on elektdvörkude hooldus, remont, pro-
jekteerimine, liitumised, tzinavavalgustuse hooldus, elektrimöötrlised.

Müügiosakond tegeleb elektriene€ia müügi, turunduseja klienditeenindusega.

Üldosakonda on koordatud AS-i juhtimine, raamatupidamine, finantsanalüüs, perso-
naliküsimused, IT, administratiivhoone hooldus ja valve.

2002 aasta juulikuu andmetel asub Viimsi valla territooriumil 170 10/0,4 kv alajaamaja 250
km kesk- ning madalpingeliine. Kdikide keskpingeliinideja 10/0,4 kV alajaarnade hooldusega
tegeleb Fortum Elekter AS. Elektrienergia kogutarbimine küündis aastal 2001 ligikaudtr 60
GWH-ni. Klie.te on kokku 3200, sealhulgas kodukliente 3044 ja ärikliente 150. Fortum
Elekter AS ostab käesoleval ajal kogu vajaliku elektrienergia Eesti Energia AS-ilt Viimsi
I 10/10 kV alajaamastjajaotab seda tarbüatele viieteistkümne 1okV fiidri kaudu.

Viimsi valda varustas maagaasiga ,,Tallinn gaas" lnüüd AS Eesti Gdas) kesksurve torustiku
kaudu, mille läbilaskevöime on 7 500m'/ööpäev, L-uid 1998. aastal tarbiti alla
1 000 m3lööpäev. Gasifitseeritud olid Haabneeme ja Viimsi atevikud, Pringi ja Miiduranna
möned objektid. Probleernidena nähti abonentide vähesust ja torustike rajamise körget hinda.
Vöimalike lahendustena pakuti vöimalust kaaluda eramute gaasiga varustamist ja rohkem
propageerida gaasi kasutamist ettevötetes /3, lk 32/. OII,a kooskölastuses Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringule kidutab AS Eesti Gaas, et ,,... teeme ettepaneku täiendada ...
soojamajanduse osa järgnevalt: ,,Viimsi valla olemasolevate ja uute objektide maagaasiga
varustamise vöimaluste laiendamiseks ja olemasoleva gaasivörgu töökindluse suurendamiseks
flähakse ette uue gaasijaotustorustiku ehitus suunal Iru EI-Pämamäe tee-Viimsi keskus /1, lk
109/. Tänapäeval on peamine maagaasivörgu arendaja Viimsi poolsaarel OÜ BEC Energia ja
vähesel määral AS Aliaal Maardu lähedal.

viimsi vallavalitsuse prognooside kohaselt v6ib valla elanike arv tulevikus kasvada t:inasega
vörreldes rohkem kui kahekordseks. See tdhendab ka elamuehituse kasu ja olemasolevate
suilate kohandamist/ümberehitauist aasta läbi kasutatavalek§- Erar ule antt kohta esineb
erinerdid andmeid. Aastas altakse vä1ja keskmiselt 200 ehitusluba. Kirjaflduses /4, tabel 2, lk
9/ pakutakse olernasolevaks eramute anuks 4454 ja perspektiivis pidavat lisanduma veel
3 519 eramut. Vöimalik, et viimasel juhul loetakse eram te hulka kt suvilad (paljud juba
ü, berehirdtud) ja talud. Aastatel 1996-2000 anti Viimsi vallas eluhoonetes kasutusluba
2lq42m2 kasuliku pinna tarvis ja sellest ühepereelamutes 17005m2. kahepereelamutes
1 166 m2 ja mitmepere elamutes 3 777 m'z /4, lk 9-10/. Keshniselt lisandus aastas 4 i88 m2

elamispinda. Samaseh elamute at'vu kohta esineb lahknetus ka elanike arw andmetes. Yalla
kommunaalameti andmetel elas 01. jaanuari 2003. aasta seisuga vallas 9253 inimest,
ekspertarvamuse kohaselt 11 496 inimest ja kirjanduse /4, tabel 2, lk 9/ kohaselt 12 763
inimest. Pe6pektiivseks elanike axvuks pakutakse ümmarguselt 25 000. Vastavalt toodud
am:dele kasvab vallas ka energiaja kütuse tarbimine ning tuleb arendada energiajaotusvörke.
Mönede piirkondade (Viimsi, Haabneeme) urbaniseerumine loob paremad eeldused
kaugküttevörkude arendamiseks ja vajaduse kaugküttepii*ondade moodustamiseks.

Öeldut toetab ka Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus esitatud soo,titJs ,,...eelistada
tiheasustusaladel kombineeritud kasutusega tserttraalseid kütlesüsteeme" /l,lk69l.

Kuna valla arengusihtide kavandamisel ei saa mööda vaadata globaalses mastaabis toimuvast,
siis seoses säästva arengu p6him6tete elluviimisega kasvab ka taastuvate energiaallikate
osatähtsus energiavarustuses koos ökosüsteemide taastumis- ja taluwsvöime arvesse
vdtmisega. Heade .iideteha rdib tuua A§i Tamult Haabneeme katlamajas ühe katla
üleiimist puitkütusele, ökoelamute rajafiist Leppneefie, soojuspumpade kasütamist mhtede
hoonete bütt eks ja ehitusJammt i sj dätmete kütuseks valmistamist.
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Köigis kolmes arengustsenaariumis /4, ptk 3, ik l9-23l sedastatakse, et elektrivanstuse arcng
toimub vastavalt vajadusele, kusjuures vöetakse kasutusele ka taastuvad elergiaallikad, kui
käivitub stsenaarium ,Ävaliteetse elukeskkonnaga eliitelamupiirkond Tallinna naabruses".
Soojusvarustuse arendamisel jäävad alles nii tsentraalsed ja lokaalsed kvaliteetsed süsteemid
(mdeldalese ilfiseh suuremaid ja tijiksemaid kaugküttesüsteeme yastavalt aleyikes ja
utselamu aladetl.

Valla arengukava näeb ette teadusmahuka ja körgtehnoloogilise tööstuse lajamise €elistamist,
säästva €luviisi propageerimist ja keskkonnahoiu tähtsustamist. Köik need suundumused
soodustavad energio ja kätße säästlrlist, taastuyate ehergiaallikote ldiqldasemat kasutusele
vötmist, jddtmete kordurkasutamist 0@ energeetilistel eesmärkidel) ökoloogilise elwiisi
omaLsvdtmisl Tulevikus vdiks vald vähem söltuda sßsetoodayast ehergiast ja kasutada ära
kogu valla tet'ritooriumil olerate energiaallikate potentsidali (biomass, tuul, päikesekiirguse
passiivsed ja aktiivsed rakerulused, orgaa ilised heitmed ja jäijtmed). Etiti oluline on seda
silmas pidada saarte elu arerulamisel. Üldjoontes sarna soovitus,,... soodustada tuleks
keskkonnasöbralikke transpordi ja energiasüsteeme. . ." esitatakse ka dokumendist

,,Soovitused Läänemere rannikualade planeerimiseks" /1, lk 86/.

4.2. Energiamajanduse iuhtimine omavalitsuse tasandil

Viimsi vallas oli kaks eneryiaettevötet, AS Viimsi Soojus ja AS Prangli Tuulejöud, millede
juhtimises vallavalitsus veel hiljuti osales. Viimsi vald on aga loobunud oma osalusest AS-s
Prangli Tuulejöudja seisuga 1.08.2002. müünud ka AS-i Viimsi Soojus soojusmajanduse osa.
Valla territooriumil tegutsevate energiafirmade tegemsse sekkumine saab edaspidi toimuda
ainult uute riigi energiasektorit puudutavate öigusaktide (seadused, mä:irused) alusel, valla
planeeringute kaudu v6i vallavalitsuse liikmete osalemise kaudu ettevötete nöukogude töös.

4.3. Energiasektorisse tehtud investeeringud

Viimsi valla eelarvest (omavahenditest) on tehtud investeeri[guid tälavavalgustusse ja
kaugküttevörkudesse. 1998. aastal ehitati välisvalgustuse liine 0,8 mln krooni eest, 1999.

aastal 0,87 mh krooni eest, 2000. aastal 1,555mlfl kooni eest. Kaugküttevörkude
(soojustrasside) rcmonti tehti 1999. aastal 0,5 mln krooni eest ja 2000. aastal 0,2 mln kooni
eest. Lähiaastatel ei ole kavas investeerida energiasektorisse, kui ikkagi, siis tellida ainult
vastavaid arengukavasid, I 4, lk 32-33 l.

Ki{anduse l4l Lisas 2 ,,Viimsi vaila tegev'usvajadus€d aastani 2008" nähakse ette

välisvalgustuse rajamiseks perioodil 2002-2008 4,853 mln kood, välisvalgustuse
rekonsbueedmiseks 0,6 mln kooni ja välisvalgustuse remondiks 0,l8mln kooni.
Energeetika arergukava tellimiseks planeeriti 0,1mln kooni 2002. aastaks. Fikseeritud orr

altematiivsete energiaallikate kasutuselevöftnise toetamine, kuid ei ole konkretiseeritud
tege!,usi ega rahastamise allikat. Sotsiaalobjektide ehitamise ja renoveerimise programmides

olr ilmselt teatav osa vahendeid planeeritud energiasüsteemidele ja energiasäästule-

Eravalduses olevatesse e[ergiaettevötetesse ja teiste majandusharude ettevötete

energiasüsteeinidesse on investeerinud ettevötted omavahenditest vöi vötnud laene (nt tuntum
on Rootsi tööstuse ja energeetika arengufondi, endise nimega NUTEK, laen ASi Tamult
Haabneeme katlamajas ühe katla üleviimiseks vedelkütr.rselt puitkütuse pöletamiseks).

Tehtud investeeringud on vöimaldanud kaasajastada, et'ektiivsemaks ja
keskkonnasöbralikumaks muuta olemasolevaid energiasüsteeme, kuid kahjuks esineb ka

TTU Eleklroenergeelika instiLtltt
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juhtumeid, kus osa tarbijaid on end lahti ühendanud kaugküttesüsteemidest ja väljaarendanud
lokaalsed küttesüsteemid, mis kompleksselt vaadatuna ei pruugi alati olla öigustatud.

Soojusmajandusse tehtud investeeringuid iseloomustavad tabelid A.3.1. ja A.3.2.

* Gaasihass müüdi ASle Eesti Gaas

Tabel 4.3.2. ASi Tamult (AS Forrum Tenhes) töhtsamad ineesteetingud

Koos inhessidega on vaja tagasi maksta:
Praeguseks makstud (mtuts 2002):
Veel on vaja maksta (septembrini 2006):

5 364 806

2 599 84a
2164 95a

Valla omanduses olevate hoonete kütuse- ja energiatarve

Koolid, lasteasuh.rsed, muuseumid, raamatukogud, hooldekodud, spordihooned,
kultuurihooned, politsei, paiästeteenistus, vallamaja (kiqeldatakse asutusi, mis asuvad omaette
hoonetes).

Asutus Sooiusega varustaja

Tabel A.3.1. ASi Vämsi Soojus (AS Foflur Temest) tähtsa .ad i resteeringud

Jrk nr Aasta Investeering
Maht,

kooni
Allikas

1993 Kahe auukatla üleviimine veesoojendusreZiimile

DKVR 10-13

460 000 EBRD laen
(tasasi makstud')

2 t996-9',7 Veesoojenduskatla Witermo 2VE 1.5-10-120 ja
E 4-14 GMN soetarnine, vanade aurukatelde

lE 25-14 (2 tk.) demortaaz, E 4-14 aurukatla

reekatlaks ümberehitus ia montaaZ

630 000 valla eelarve

l Soojustrasside osaline rcnoveerimine
l€elisoleeritud torud)

200 000 valla eelarve

4 I9S9 RFW-3000 veesoojenduskatla soetamine

ia montaaz (masuudil)
140 000 omavahendid

5 2000 Katla RFW-3000 gasifi tseerimine:
1us gaasipöleti

rus eaasiiaotussölrn koos saasi sisetassisa
l8l 000

17S 000

vara müük*
omavahendid

Kokku: 1 790 000

Jrk nr Aasta Investeering Maht,
SEK

Allikas

I 1994 Katla DKVR 10-13 üleviimine puidujäätmetele,

liikuva trepprestiga Saxlund kolle, kütuse ladu
(6ikide torude uuendarnioe

4 619 902
Swedish

Energy

Kokku: 4 679 902

Vallamaja (+ kultuurikeskus)
Viimsi Keskkool + Kunstikool
Püünsi Pöhikool + Püünsi lasteaed
Prangli Pöhikool

AS Fortum Termest (AS Viimsi Soojus),
AS Fortum Termest (AS Tamult),
Lokaalküte (maagaasi katel),
Kohtküte (puitkütus),
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Muusikakool
Lasteaed Piilupesa
Viimsi lasteaed
Prangli rahvamaja

Kohtküte (elekterküte),
AS Fortum Termest (AS Tamult),
AS Fortum Termest (AS Viimsi Soojus),
Kohtkiite (puitkütus),

ViimsiKoduloomuuseum(ViimsiVabaöhumuuseum) Kohtküte(puitkütus),
Viimsi Vallaraamatukogu (AS Rannapere pansionaadis) AS Fortum Termest (AS Tamult),
Viimsi Haigla (eraöiguslik äriühing, 20,3 % valla osalus) AS Fortum Termest (AS Tamult).

Järeldusi
Viimastel aastatel on mihgata valla asutuste energiakulude eelarvestamise täpsemaks
muutumist, kuid köikumisi eelarve ja täitmise vahel esineb ikkagi, kuid pigem tegelike
kulutuste vähenemise suunas. Siin mängib olulist osa ilmastik ja energiakandjate sagedased
hinnaköikumised (suurenemise suunas).
Valla asutuste majandus- ja üldkulud kasvavad kiiremini kui energiakulud ja nende
osatähtsus. See annab turaistust suuremast tiihelepanust erlergia sääsbnisele, kuid mihe ainult,
sest majandus-ja üldkulude kiiremat kasw tingivad ka mitmed muud asjaolud.
Suhteliselt suur on energiakulude osa koolide ja lasteaedade eelarves, mis näitab
erergiasäästu potentsiaali ja vajadust sellega pidevalt tegeleda. Kasulik oleks tellida
energiaauditid.
Energiakulude osa valla asutuste majanduskuludes on kolme viimase aasta keskmisena olnud
- 30 % ja üldkuludes * 7 %, kusjuures viimane suurus on aastate jooksul olnud üsna püsiva
väittusega.

Valla territooriumil olevate ettevötete kütuse- ja energiatarve

Viimsi valla terdtooriumil tegutsevad mitmed suued ettevötted, milledest vöiks nimetada:
Muuga sadamas asuvad ettevötted nagu AS Pakterminal (ja teised elevaatorist poolsaare poole
jääval alal), AS Miiduranna sadam, AS Milstand, AS Miiduranna Tehased, AS Amideduco,
AS Ekton, AS Makdll, AS Kaflee, AS Pdnttare, AS Esmar, AMP Eesti AS, AS Punavari
(mööblitsehh), Coats Eesti AS, AS Sandlin (mööblitsehh), AS Viimsi Pagar, AS Terg.
Eelpool on kirjeldatud IAS Tarnultja AS Viimsi Soojus, AS Fortum Energia]. Peale selle suur
hulk väiksemaid ettevötteid, aga an&neid endi energiakulude kohta ei soovinud peaaegu
füski flsist suurtest ja vifüestest ettevdtetest avalikustada.

Kufla eraettevötete kütuseja energia kulu kujutab mönes mdttes ärisaladust vöib möista nende
juhtide soovi andmeid oma teada hoida nirg vallajuhtimiseja arendamise seisukohalt ei olegi
need andmed otsustava tähtsusega. Pigem näitaksid need energia kogutaöimist valla
teritoodumil, millega saaks end tööstuse kontsentrceritusega ja selle €neryiatarbimise
tasemega teiste valdadega vörrelda. Teisest küljest oleks muidugi hea teada ettevötete
energiamajanduse arenguplaanidest, sest [ende tehniliste kommunikatsioonide
rekonstrueerimine vöib tähendada ka kaevetöid valla teedel/täflavatel ja muidki ebamugavusi
elanikele.
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4.4. Katlamajad
Viimsi katlamaja

Viimsi asula keskust varustab soojusega ASi Fortum Termest (soojusmajanduse osa alates

1.08.2002.) Viimsi (endine ASi Viimsi Soojus) katlamaja. Kasutusel on veesoojenduskatlad
$rnmaarse vöimsusega 17 MW. Kokku on neli veesoojenduskatelt, flelldest kaks on töös ja
kaks seisavad külmas reservis.

Pöhikoormusel töötab katel RIw-3000 vöimsusega 3,48 MW novernbrist aprillini (maini),
4800-5200 tundi aastas. Teine pöhikatel Witermo 2 VE-l,5-10-120-198 v6imsusega
1,5 MW töötab kevade löpus, suvel ja sügise alguses, 3 200 - 3 600 tundi aastas. Mölemad
katlad on varustatud kondematsioonsoojusvahetitega, mis oluliselt suueodavad katelde
kasutegurit (kuni 98 %) ja need on väga heas tehdlises korras.

Lisaks kahele pöhikatlale on veel kaks veesoojenduskatclt, E 4-14 GM vöimsusega 2,8 MW
ja DKVR 10-13 vöimsusega 9,2 MW, reservi.. _
Köikide katelde pöhikütuseks on maagaas koos voimalusega kasutada msket kütteöli
(masuuti). Katlamajas on väljaehitatud uus gaasüaotussolm. Masuudi etteandesüsteem on ka
täiesti konas.

Viimsi katlamaja kasutegur viimaste aastate jooksul on oluliselt suurenenud. Aastal 1997 oli
katlamaja aasta keskmire kasutegu 73,3yo, aastal 1998 -'73,6%, aastal 1999 82,5 %,
aastal 2000 93 % ja aastal 2OO7 95,4 o/o. Olrlire kasuteguri suurenernire toimus peale
kondensatsioonsoojusvahetite paigaldamist, alates aastast 2000.

Katlarnajas on olemas uus, kaasaeg[e toitevee keemilise ettevalmistamise seadmestik.

Soojusvörgu neli ringluspumpa - 8NDV vöimsusega 30kW ('725 p/t\in), NER-150
vdimsusega 15 kW (1490 p/min), D-320-50 vöimsusega 22kW (960 p/min) ja füs
reguleeritava pöörete arllga pump Wilo vöimsusega 7,5 kW (paigaldatud aastal 2001) - or
heas tehnilises korras.

Haabneeme katlamajr -
Haabneeme asulat varustab soojusega ASi Fortum Temest (alates 1.08.2002) Haabneerne
(endine ASi Tamult) katlamaja. Katlamajja paigaldatud nelja aurukatla koguvöimsus on
38,5MW (üks on montaazis). Soojus antakse vörku aur-vesi soojusvahetite kaudu (4
soojusvahetit, paigaldatud 1971. aastal).

Pöhikoormusega töötab katel DKVR-10-13 vöimsusega 7 MW. Selle katla torud vahetati
1994. aastal ja paigaldati puitjäätmete pöletamiseks Saxlund'i puidupdletussüsteem, mis
koosneb liikuvast trepprestiga kold€st, kätuselaost ja etteandesüsteemist, ning kaasaegsest
automaatikast. Rekonshueerimise rahastamiseks saadi laenu Rootsi riigilt (Swedish National
Energy Agency, endine NUTEK). See katel töötab pidevalt aasta läbi.

Kaks gaasil ja masuudil töötavat aurukatelt - DKVR-10-13, vdimsusega 7 MW ja E-25-
14 GM, vöimsusega 17,5 MW - on rcservis. Aurukatel E-10-13, vdimsusega 7 MW, on
monteerimisjärgus.

Kaks püsiva pöörete anuga tsirkulatsiooni pumpa DND-250-300 on paigaldatud 1998. ja
2001.

Toitevee deaeraatm (25 t) on paigaldatud 1985. aastal. Uus toitevee pehmendussüsteein
töötab alates 1998. aastast. Kasutatakse reagenti KU-8.

Uus suitsuimeja D-I0 on paigaldatud rekonstrueeritud katlale DKVR- l0-13 1994. aastal.

Katelde, tüübid, vöimsused, vanused ja kasutegurid on toodud tabelites A.4.1. ja A.4.2.
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lriinsi valla energiamaja düre pikaajaline are gukaya 2002-2017

4.5. Kaugküttevörgud (soojusvörgud)
Viimsi kaugküttevörk

Viimsi kaugküttevöryu kogupikkus on 3 921 rt. Vörk asub pöhiliselt maa-aluses -
betoonkamlis ( I 861 m), öhutrasse on 961 m ja uut eelisoleeritüd torudest maa-alust vdrku on
1 099 m.

Vana maa-aluses kaflalis asuva v6rgu osakaal 0oonis A.5.L) on 47 %,dhutrassi osakaal on
25 o/o ja uue eelisoleeritud torudest soojusvörgu osakaal on 28 %. Vana v6rk on küllalt heas
seisundis. Igal suvel toimub osaline rekonstrueerimine.

Kaugküttevörgu pikkus€d, vanused, mahud, soojusisolatsiooni paksused ja teised pöhiandmed
on toodud tabelites A.5.1. ja A.5.2.

Viimsi kaugkättev6rgu aastane soojuskadu moodustas 2001 aastal 2246 MWh. yöi 2l%
soojusvörku väljastatud soojusest. Soojusvörgu soojuskadu aastatel 1997-2001 on toodud
tabeli A.5.3.

Viimaste aastate jooksul on oluliselt vähenenud v6rguvee lekked. Näiteks, kui 1997. aastal
lekkevee kogr-rs oli 3 120 m3 aastas ja soojuskadu-lekkeveega oli I92 MWh, siis 2001. aastal
lekkevee kogus oli tunduvalt väiksem 289m' ja soojuskadu lekleveega oli l8MWh.
Oluline lekdevee koguse vähenemine on toimunud tänu täielikule ülerninekule
neljatorusüsteemilt kahetorusüsteemile 2000. aasta suvel. Leketega soojuskadu on toodud
taheli\ A 5 4

Kaugküttev6rgu hüdrauliline seisukord on stabiiln€ ja k6ik soojustarbijad saavad oma
soojuskandja hulga kätte. Praegu kaugküttevörgus tsirkuleeriva vee iga kuupmeetri kohta
aastas antakse üle ligikaudu 100 MWIL/m'. Olemasoleva soojusvörgu kaudu saab optimaalselt
äle anda kuni 150 MWh/m3 praegusel temperatuurAeZiim il g5l'10 "C-

Viimsi kaugküttevörgu üldine soojusläbikandetegur aastatel 2000-2001 oli vastavalt 1,693 ja
1.69 W(m' K). Peale soojusvörgu tiüeliku rekonstrueerimist üldine soojusläbikandet€gur vöib
väheneda kuni 0,93W(m'K>ni. Vörgu keskmine diameeter on d1=0,124m. Piaeguste
koormustejuures keskmine diameeter v6ib olla 0,099 m.

Viimsi kaugküttevörgu soojuskaoteguri väärhrs oli aastatel 1997-2001 0,215-0,293. Peale
soojusvörgu täieliku rekonstrueerimist ja sama tarbijate koomuse juures vöib j6uda
väärtuseni 0,110.

Viimsi kaugküttevörgu pikkuseline erikoormus^ oli viimastel aastatel 2,43 - 2,94 MWhlm,
mahuline erikoormus oli 2001 aastal 97 MW1I /m'.

TTÜ- E I e kt tu e er geetika i ns ti tü,tt
TTU Soojusteh ika instituü
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liimsi valla energiamajandure pikrlajaline arengukaya 2002-201 7

Haabneeme kaugküttevdrk

Haabneeme kaugküttevörgu kogupikkus on 4800m. Soojusvörgu pöhiosa on maapealne
pikkusega 2 650 m, maa-aluses betoonkanalis asuva vana soojusvörgu pikkus on 1 750 m ja
400 m on renoveeritud (uus kivivillast soojusisolatsioon).

Öhutrassid on väga heas seisundis, katteplekk on korras ja kasutatud on polüuretaadst ribasid
paksusega 50 mm. Öhutrass on täelikult refloveeritud (uus polüur€taanist soojusisolatsioon
paksusega 50 mm) aastatel 1989-90.

Soojusvörgu jaotus tüübi j:irgi on toodudjoonisel A.5.2

Kaugküttevörgu löikude pikkused, vanused, mahud, soojusisolatsiooni paksused ja teised
pöhiandmed on toodud tabelis A.5.5.

Vörgu aastane soojuskadu moodustas 2001. aastal 4lg2MWh, vöi 23,5 % soojusvörku
väljastatud soojusest. Soojusvörgu soojuskadu aastatel 2000-2001 on toodud tabelis A.5.6.

Vörguvee lekete maht viimastel aastatel mönevöra v:ihenes ja oli 2001. aastal I l80mr, ehk
73 MWh. Leketega soojuskadu on toodud tabelis A.5.7.

Vörgu hüdrauliline seisukord on stabiilne ja köik soojustarbüad saavad oma soojuskandja
hulga l«itte. Praegu soojusvörgus tsirkuleeriva vee iga kuupmeetri kohta aastas antakse üle
ligikaudu 80-MW}/m'. Olemasoleva soojusvörgu kaudu saab optimaalselt üle anda kuni
150 MWh/mr praegusel temperatuuileiiimil l3Or7O "C.

Haabneeme kaugküttevö^rgu üldine soojusläbikaodetegur oli aastatel 2000-2001. vastavalt
1,610 ja 1,170V'll(m' K). Peale soojusvdrgu täieliku rekonstrueerimist üldine
soojüsläbikandetegur vöib vdheneda kuni 0,788 w/(m'? K)-ni Vörgu keskmine diameeter on
d1= 0,158. Praeguste koormuste juures keskmine diameeter v6ib olla 0,124 m.

Haabneeme kaugküttevörgu soojuskaotegud väärtus oli aastatel 2000-2001 0,229-0,235.
Peale soojusvörgu täieliku rckonstrueerimist ja sama tarbijate koormuse juures vöib jöuda
väiktuseni 0,097.

Haabneerne kaugküttevörgu pikkuseline erikoormus viimastel aastatel oli 3,21-3,71 MWWrn,
mahuline erikoormus oli 2001 aastal 80 MWlLim'.

Vaadeldud kaugküttevörkude torud on mönevörra üledimensioneeritud. Üledimensione€rituse
pdhjuseks v6ib olla see, et vörgud olid projekteedtud suuremale v6imsusele, eeldades edasise
arengu vöimalust. Samuti on tänapäeval soojuse toohnine mönevöra vähenenud,
soojustarbimise vähenemise töttu (suurte tööstustarbijate arv vähenes, eratarbüad püüavad
soojust vdimalikult palju säästa).

T?U- Elektroe ergeetikd instituut
TTU Sooju st e hni ka insti tlntt
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2002-2017

A.6. Soojustarbiiad

Viimsi kaugküttevdrk

Viimsi kaugküttevöryuga on ühendatud 50 tarbijat surll]Ilaarse soojusvöimsusega 9,520 MW'
millest küttev6imsus moodustab 6,488 MW ja sooja taxbevee vöimsus on 3,032 MW.

Emmus tarbüatest on elumajad kokku 41. Taüijate jaotus tüübi jägi, soojusvöimsused,

soojussöhnede tüübid on toodud tabeli§ A.6. I .

Praktiliselt köigil tarbijalel on olemas uued kaasaegsed, segamispumbaga küttepoolel ja

plaatsoojusvahJtiga sJoja tarbevee poolel, täisautomaatsed soojussölmed. Ükikutel
ioojustarbijatel on olemas soojusvaheti ka ktitte poolel. Umbes pool taüüatest (27 tarblat)
kasutab sooja tarbevee valmistamiseks elekaiboilereid.

Köigil tarbijatel on olemas soojusmdötjad alates 1997. az§tast.

I{aabneeme k ugküttev6rk

Haabneeme kaugküttevößuga on üheodatud 29 t bijü surDmaa$e soojusvöimzusega

-m7 MW;EilleS fürevoiüsus moodBEb gtrgfrlvfw'ja sooja tatevee v6irnsus-oo

3,575 MW.

Tarbijate nimekiri, jaotus tüübi jägi ja tarbitud soojushulgad 2001. aasta kohta on toodud

tabelis A.6.2.

Pmktiliselt köigil ta$ijatel on olemas uued (paigaldatud viimase 5 aasta jooksul) kaasaegsed,

segamispumbaga kütte poolel ja plaatsoojusvahetiga sooja tarbevee poolel, täiisautomaalsed

soojussolrned. Ütsikutel soojustarbüatel oo olemas soojusvaheti ka kütte poolel' Ukikud
tarbijad kasutavad sooja tarbevee valmistamiseks elellriboilereid.

Lisaks sellele on oleoms ka üks väike aurutaxbija AS Kanee (lihatööstus) Tegelikult vöib

Haabneeme katlamaja anda vajaduse korral auu palju rohkem.

Köigil tarbijatel on olemas soojusmö6tjad alates 1999. aastast.

I"IÜ El e ldroen erge e t i ka ins üu|"r
1TÜ S ooj uste hniktl irls t ituut
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A.7. Kohalike energiaallikate (kütuste) kasutamisvöimalused
Puitkütus

Viimsi vailas nähakse ette metsamajandamise jätkamist tulundusmetsa körval ka kaitsemetsas

eesmärgiga parandada metsa üldilmet ja tervist. Kaitsemetsas toimuks metsamajandamine

taruenauiji valikraietena ning kitsaste lankidena ka lageraietena /1, lk 50/- Metsaameti

kooskölastuses valla üldplaneeringule öeldakse: ,,...röhutame vajad'r§ poolsa,r.e (.möeldud

Viinsi poolsaart, autor) pöhjaosas paiknev4 käesolevalt munitsipaalmetsam kzisitletava,

endise pölise riigimets4 sälitamist metsana" /1, lk I l3l. Seonduvalt eelkirjutatugaja metsade

halva iervisliku seisukorrag4 peaks ßietest saadav puit sobima valdavalt töödemiseks

puitkütuseks (halupuu, hakkpuit, puitpöhine kütus). Saadava puitki.itusega oleks otsta$eks

varustada valla ühepereelamuid, talusid, etlevötteid ng koht- ja kaugklittesüsteeme'

Metsade raiest ca 3 000 trn aastas - moodu§tab enamu§e harvendusraie, millest saadakse nii

tarbepuud kui ka .- 15 % küttepuitu (3 m piktused). Saadava küttepuidu energiasisaldus on

ligikaudu 900 MW.h, millest jätkub tösi küll ainult umbes 40-501e keskmise suurusega

m-ajapidamisele (elamud+suvilad) aasta§ kütte ja toiduvaLaistamise vajadusteks Viimase

tat .vzd ara peamiselt oma valla elanikud elamute ja suvilate kütteks ja toiduvalmistamiseks.

Küttepuude hind on viimasel aastal olnud keskmiselt 90 k/t01.

Viimsi poolsaare metsade majandaja Viimsi met§amajand teostab metsaraiet ka mujal

Haiumä Talinna ümbruses (k.a eodine rohelise vÖöndi metsamajand) kokku umbes

l0 000 tn aastas.

Köigi Viimsi valla puitkütust kasutavate tarbÜate soove poolsaarel kasvavast metsast saadava

puittitusega rahut&da ei suudela dng paratarratult tuteb pluduj?üiv osa vziljastpoolt valda

sisse osta.-Haabneemes asuva katlamaja jaoks tuuake praktiliselt kogu vajaminev puitkütus

(v.a teatud hulk ehituslammutusjitätrnetes valrnistatud hake) sisse valla piiiest välja§tpoolt'

Turvas

Turba tööstuslik tootndne soostunud aladelt ei ole lubatud ega vöimalik

Orgaanilised jäätmed, heitvete muda, biogaas

Üldplaneeringus ei nähta ette pöllumajandustegeluse laiendamist ASs. Viimsi Farmer'

-iiott tr"oi" o"gu*iliste pöllumajaodusjä:ittrete kogus ei kasva hulgani, L:us oleks lähiajal

-":-a"tfifrf, 
"tasuv biogaasi' tootrnine (AS viimsi -Farmer. 

on t?lnaseks

poärr-uj-artt"g"*se Vüms=i poolsaarel löpetanud) Jäätmete hulka ei suuda oluliselt

i r*"ndudu ka 
'olemasolevate ialude tege',us Otstarbekam rurdub olevat orgaaniliste

päffr-ui*at"iaa*"," komposteerimioe, kasutades üldplaneedngus etten?ihtud väljakut

Kelvingi ktilas /1 , lk 48/.

Viimsi vallas tegutsevad firmad AS H-Veekiitlus ja AS Viimsi Soojus. juhivad osa valla

t"IIiioo;o-if tefkivast reoveest Tallirula kanalis;tsioonisüsteemi Tahke prügi veetakse

tri"rit t ia"ot*t" Jöelähtme prügilasse, kuiri ju'oa erne 2009' aastat'. kui keelatakse

;;;;;il1**;" ruao"t"-i"" p.üärut"sse, tulebhakata mötlema orgaanilistele jäätmetele

otstarbeka käitlemisviisi peale.

Seesa kaueemas pelspeldiivis, 2009. aastast, vöiks köne alla tulla i egeeritud jäätm€kätluse

;ä;;::-k* ""ü.tt"rott" togrt valla territooriurnil tekkivad orgaanilised olme- (sh

i"jo,.," -räj, pofr"-ajandus- ja iööst, sj?iätDred ning räteks nende anaeroobse kä?iritamise

kziigus saadava biogaasi baasil k?iivitab elektri ja soojuse koostooanise Jaama'

Vaatamala ela kkonna ka§'ule orl tiitru efeldiivsemate veevötuseadmele kasutuselevötmisele

;"ä;ril;;--t 
""se 

kohta on stabiliseerunud ega ole viimaste aastate jookt)]:t:Pü
iiä ltili;i-tL, kohta. Arvestades siiski väikest veerarbimise kas\u hrlevikus (120 l/d) ja

TTÜ El eldloenerge et ika instit uut

TTÜ S ooj ßte hniko irts ttuul
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Viiitsi valla energiamajanduse pikaajaline arengukava 2002-2017 29

infiltreeruvat veehulka kanalisatsioonitorustikesse (0,1 Vs) on saadud Viimsi valla
perspekiivsed reoveekogused 2014. aasta kohta oleksid jtirgnrised: elaniklond - 2 4OO fi]ld.
teenindus 240 mrld. tööstus - 100 m'/d, kogu ilf tra(siooD - 2 154 n'td Kokku teeb see

4894tu3/d /31. viimsi valla tenitooriumilt koguneks aastas tigikaudu 1,77r n m3 heitvesi,

mille tahke osa sisaldus on umbes 2 o/o. Viimase anaeroobsel kääritamisel saadava biogaasi

primaarenergiasisaldus oleks ligikaudu 8 GW h.

Erergiataimed

Viimsi valla üldplaneeringus ei nähta pe$pektiivseDa intensiir?ollumajanduse arendamist,

küll aga ei vätistaa altmatiiwöllundust /1, lk 50/, mille ühe osana vöiks vaadelda ka

energiataimede (sh puiuaimede) kasvatamist. Pealegi peetakse otstarbekaks säilitada

maaparandusega väljaehitatud aladel pöllumajanduslik tootrdne /1, lk 51/.

Tänapäeval viimsi vallas endised pöllumajandusmaad enam praktiliselt kasutuses ei ole (v.a

möned talumaad) ja AS-i Viinsi Faxmer poolt haritud maad kavatsetakse praeguste

seisukohtade kohaselt elamuehituseks välja arendada. Ilmselt on vallale ka hrlusam alendada

endised pöilumajandusmaad vzilja elamumaaks, sest sissetulekud oleksid elanike maksudest

suuremad, kui tulu energiataimede viljelemise§t.

Tuuleenergia

Energiatoodangu amrtamisel viimsi merc2izirsetel aladel v6eti aluseks Harku ja Pnryli
tuulem6ötmisandmed, miUede töötlemise amlüüsist /6/ selgus, et vaadeldavates kohtades

valitsevad ligikaudu samasugused tuuletingimused kui Saksa LV-s tuulil(rte testimisel

alusek vöetud 5,5 nr./s keskmine tuulekiirus 10m körgosel l7l. See vöimaldaks kasutada

nimetatud testimise tulemusi (erhevate tuulikute toodanguid) jairgnevateks majardusliku

tasunrse kalkulatsioonideks.

Vümsi mererarurikule paL:utud kolmest tuulikust koosnevat tuuleelektrijaama projekteerides

hrleks maa ala parema ärakasutamise huvides eelistada 1500-1800kW vöimsusega

tuulil-uid. Arvestades, et tuulikule aastane toodang on kaalutud keskmine suurus, mis saadud

hinnaqu te€l, on löptiku valiku tegemiseks vaja Vümsi valda platreedtava tuuleeleknijaama

asukohas teostada vähemalt aastane tuuleuuring vastava möötemastiga kahel (40 ja 20 m)

körgusel ja saadud andmete töötlemisel vastavate ar:!'utusprogra'rEridega leida arvutuslil:ud

tooäanguä vörreldavate tuulikute kohta. Peale toodanguandmete vajab t?ipsustamist ka

Iisakd;de hulka kuuluv piirkonna planeerimine. Looduskailse alased ja muud vajalikud

uuringud teostatakse juba projekteerimise k?iigus, milleks oa majanduslikus kalkulalsioonis

ettenähtud muude kuludena 3 % tuulil'iute maksumusest tehases.

Kohalike e[ergiaallikate (kütuste) potentsiaalne hind

Puitkütuse kui peamise valla kohaliku kütuse hinna ta§eme määamiseks tehti statistiline

tif"u-a" ujuti.jäna"se baasil. Leiti ajalehe kuulutu§te kaudu Tallinna piirkonnas müüdavate

puitktituse-liikide keskmised hinnad jurmi ja juuli kuus 2002 aastal Tulemused esitatakse

t-abelites A.'1 .1 . ja A.7.2.

Viimsimetsamajandonmüiitrudviimaselaastaleladkete3mpikkusttöötlematakiittepuitu
l^nolat.lt t irutuäu keskmiselt 90 kr/trn. TarbÜale tuleb see mönevöra odavam kui osta

.oulr*re torraiiioon: viidud kuivi halupuid ajalehes kuulutajarelt. Esimesel julul ja sageli

ka teisel peab muidugi arvestaEu transpo;di L:uludeg4 kuid esimesel juhul oma tööj6ukulu ja

kodust energiakulu piklade puude töötlemiseks üldjuhul ei awestata'

KolmestSüdwindS-7Otuulik§t,nimivöimsusegal500kw,koosnevastuulepargison
.r-^t" o.*,t tt" a,rsel tuuleelektri 20 aasta keskmine omahind (1 086 krlMwh)'

Projekti kogurtksumus koos käbemaksuga oleks üüunarguselt 100 mln krooni' kusjuues

tihe tuulikulehase hind käbemaksuta or 22,914 mln krconi'

'17Ü El e ldro ener qee t ika iß ti tu*
77Ü Soojust ehni ka ins ti tuut
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Tabel A,7,1. Keskmine pailklitasle hind, jauni 2002

Jrk u KütteDuu I iit Töötlusaste Hind
1 iegaDuu saehrdl6hutud 230 kr/rm
2 epp saetud-löhutud 250 ]rrhrt
3 cask saetudJöhutud 327 krlrm
4 ditteDiDnad saetud-löhutud 175 tul'I
5 ruitbrikett DakeEdatud I 500 kr/t
6 iaepulubrikett pakendatud I 300 kr/t
7 urbabrikett pakendatud 1 400 h/t

Tabel A.7.2. Keskmine puitkütuste hind, juuli 2002

Irk o KütteDuu liik Töötlusaste Hind
I tegapuu saetudJöhutud 247 kln
2 epp saetudJöhutud 254klin
3 <ask saetud-löhutud ijl-5 k rm

(üttepiruad saeh.id-löhutud 183 k/nn
5 )uitbrikett pakeodatud I 650 k/t
6 iaeDürubrikett palendatud

7 rrbabrikett Dakendatud I 500 l(I/t

Kokkuvöttes möjutavad tuuleelekti omahinda köik tehtud kulutussd ja toodetud elektrilogus.
Kuid iavestori seisukohast lzihtudes on köige t?ihtsam ikkagi hiisisituatsiooni vziltimine
pangalaenu tagastamise perioodil. Seep:tast on investeerimisele eelaevates majanduslikes

kalkulatsioonides rähtis öieti prognoosida kodutarbija elektritariifi kujuaemist pikema

perioodi (enam L-ui10 aasta) jooksul, tuulekiiruste jaotust tuuleelektrijaama asukohas, teada

soodsa pangalaenu saamise tingimusi, tuulil:ute hhdu tehases, omakapitali vöimalikku
suurust o(uni 30 %d, tisakulutuste Fognoosi pargi Ejamisel (25 kuni 35% tuulikute
tehasehinnast), ekspluatatsioonil-ulude hirmangut jne.

TTÜ E I e hr o e n ery e e t i ka ins t i t uln
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4.8. Valla territoortumil asetsev 110 kV elektriülekandevörk

Viimsi piirkonda varustavad 1 t0 kVja körgema pingega elektrivörgud

Pöhja ja Laiäne Eesti, s.h Vümsi piirkoona elektrivarustus on oluliselt maüimtud Eesti 220-330
kV süsteemiv6rgu Kiisa ja Aruküla alajaamadega dng neid toitvate 330 ja 220 kV lüoidega.
Eesti elektrijaamade ja pöhivörgu kirjelduse leiab käesoleva arengukava I etapi
9!91!{q949rgqe!üg gsa v@q{qqd9 pt4&rst 4r.8. 3.19 kl/ qhullai4e 357 (p.ad9 - Kita), 359
@alti EJ - Püssi) ja 360 (Püssi - Kiisa) tehniline seisukord on he4 neude jä2ikessurss on Eesri
ftiergia hinnangul 30 aja rohkem. Ha.lvem on 220 kV vörgu seisund. Liinide 202 @alti EJ -
Püssi), 206 (Püssi - Veskimetsa) ja 207 (Kiisa - Veskimetsa) tehniline jZi,zikressurss on
hinnanguliselt l0 4 liinidel 205 (Püssi - Aflküla) ja 209 (Aruktila - Kiisa) 15 a. Seoses Eesti
e[ergiasüsteemi pingetesüsteemi rcvideerimisega kavandatakse tulevikus 220 kV
ii.lekandeliinideja alajaamade üleviimist pingele 330 kV vöi likvideerimist.

Seoses rajatava 315 M'W kaabelühendusega Soomega ja Kiisa alajaama vöimsuse arrunen-
dumisega kujuneb tulevikus Tallinna ja seile ümbruse elellriva.rustuse üheks tugipuDLliks
LAwrp<larav+t ark u ll0 kV alajaam.

Viimsi 110/10 kV alajaarE saab toite Kallavere alajaama 110 kV lattidelt, mida toidetakse
peamiselt Aruküla 220 /1l0ky kafodelt ning Iru elektrij€amast. Arukäla 220 kV jaotla
primaar- ja sekundaarseadmete seadmete seisukord on hea- Samas näitavad amrtused ja
koormusmöötmiste tulemused, et TalliDna pükoma 220 kV ja 330 kV ülempingega
alajaamade trafode ressurss hakkab arrmenduma. Nii näitela möödeti isegi Iru EJ vöimsuse
täielikul äakasutamisel. 2000/2001 taivise koormustipu perioodil normaaltalitluses Aruküla
alajaama 220/1lO kV autotrafode (alajaamas on kaks autotafot vöimsusega ä 125 MVA)
koormusteks 75 ja 65 MW, aga Kiisa alajaama ühe autofafo remondis olles lühiaja.liselt isegi
95 ja 80 MW.

Iru EJ 1 l0 kV jaotla ja Aruktila alajaa.raa tehniline seisuDd on märgatavalt halvem elekai-
liidde omast. Seadmed on vanatrenud ning nende ressurss ammendub eelseisva 2-15 ajook-
sul. Eriti halb otr Iru EJ 1 10 kV jaotla seisuod.

Viimsi valda toitev 110 kV elektrivörk

Viiosi valda varustab elekhienergiaga valla teritooriumil asuv Viimsi 110i l0 kV alajaam,
mis on ühendatud Eesti pöhivörgu Kallaverc 110/35/10 kV alajaama 1 l0 kV lattidega 110 kV
dhuliinide L-0l4ja L-015 kaudu. Liinid L-104ja L-105 on ehitatud kaheahelalisena samadele
raudbetoonmastidele ja juhtmemark on AC - 120. Liioide L-l04 ja L-l05 pikkus on 11,0 loa.
Liinile L-015 on üheodatud 110 kV 1,3 km pikkuse 110 kV kaabelliini abil metallitöötlemis-
ettevötet Galvex OY eleL:tienergiaga varustav Ruma 110/10 kV alajarm, kuhu oo paigaldatud
üks 10 MVA (tulevikus 16 MVA) trafo. Harynemiskoht paikneb 6,2 km kaugusel viimsi
alajaamast-ia 4,8 km kaugusel Kallavere alajaamast.

Viimsi alajaam on rekonstrueedtud aastal 2001, mitle keiigus likvideeriti 35 kV pingeaste ja
paigaldati teine 25 MVA 110/10 kV trafo. K2iesoleval ajal on Viimsi alajaamas kaks 110/10
kV 25 MVA trafotja kaks 110 kv vöimsuslülitit liinidele L-104ja L-105.

Viimsi alajaama sulrlm.urrses koormusnaksimumis domineerivad kodutarbijad. Viimsi
alajaana211l aasta maksimaalkoomusekj talvise maksimumi oli ligikaudu 18 MVA. Seega

on viimsi 1 10/10 kv alajaama trafode maksimaalie koormatus käesoleval ajal 36 %.

T7Ü Elelctroenergeetiki inst uln
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Viinsi va a ?nergianajanduse pikaajaln? arengutu a2002-20I1

Kokkuvötlik hinnatrg Viimsi 110/10 kV alajaama tehnilisele seisukorale on antud
neljapallises süsteemis:

r väga halb -jaotla vajab teriklikku primaar- vöi sekundaarseadmete vüavahetamisl,
s€admete vanus 25-30 4 hoonetele on vaja paigaldada uued alorad ja uksed niry
katusekate, hootre sisemus ja konstruktsioonielemendid vajavad

. halb - jaotlad vajavad osalist primaar- jalv6i sekundaarseadmete väiljavahetamist vöi
kapremonti, hooned vajavad viiEistlustöid niry värvimist, koNtruktsioonielemendid
vajavad kapitaahemonti vöi osalist renoveerimist

. raldüdr:seadrreü lrcomtjrkmtd<tsioolielemendiüvajavaüpisiremorti

. hea - piisab alajaama koEalisest hooldusest

Pzirast viimsi alajaama rekoDstrueerimist 2001 aastal on himangud alajaama tehnilisele
seisurdile j ärgnised:
o primaarseadmed - hea
o sekundaarseadmed - hea
. ölimajandus - hea
. hoored - hea
. kossadasiootrid - hea

Kokkuvötlil-ult on Viirmi alajaaoa seisund hetkel üks parimaid vöreldes teiste Tallinn-Harju
pii*onrra pöhivörgu alajaamadega. lJaja,traa jäjilqessurssi vöib himata robkem kui 20 aasta

pikkuseks.

i 10 kV liinid on rekonstrueeritud 2001. aastal ja nende tehriline seisund on hea.

Vdrgukadude aDalüüsi leiab käesoleva arengukava elel:hoenetgeetika osa I etapi aruandes

lk.10-12.

A.9. Valla territooiumil asetsevad 10 kV ja 0,4 kV
elektrijaotusvörgud

Üldiseloomustus

Viimsi valla ma[driteritooriumil paiknev jaotusvörk kuulub Fortum Eleher AS teenindus-

piirkonda. Prangli saare elektrijaotuwörk aga EE AS Jaotu§vorgu Taltirn-Harju piirkoada.

Prangii saare eiei<lrivörk on vörreldes Fortum Elekter AS-i ,'örl:udega tühiselr \tiiike (A'2oÄ

Viimsi kogutarbimisest). Viimsi valla territoodumil Paikdeva jaotusvörgu üldised tehnilised

nätajad on koondatud tabelisse tabel A.9.1.

Tabet A.9. 1 Vüntsi jaotusvörkude tehnilised üldnöiraiad sei§uga 1 9,07. 2002

32

Nätaja irhik
Pinge

Kokku
1okv 0,4kv

Ohulll d

sh. SAX, AMKA

Maakaabelliinid

Kokku liinid

kn

km

km

kn

66

22

44

I0

108

18

32

140

t'74

40

76

250
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Tabel,4.9.1järg ninsijaotasyörkude tuhnitised ütdnditajad seisuga 19-07.2002

Käesoleval ajal on Viimsi va.llas keskpingeks 10 kV ja mada.lpingeks 0,4 kV. Liinitäüpide
osakaalu iseloomustavad diagranmid joonisel A.9. l.

Liinide iagunemine nimipinse järEt

55%

0,4 kV liinide .iagurEmine ülopide järgi 10 kv liinideiasunemine taiüpids iärEi

Joonis A.9.1 Liinide jagunemine tünpide jdrgi

Alajaamad

sh. Kiosk

HEKA

KTPN

KTP

Mast

Fiiderpurlctid

&.

tt.

rk.

tk.

rk.

tk.

tk.

t70

47

7

'75

2t

20

3

r70

47

7

75

21

vöimsu-s
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2AoÄ

HEKA

toohis A.9,2 10/0,4 kV aldiadmade jagunemine lüüpide jörgi

Alajaamade ja jaotustafode arvl ning jaotustrafode koguvöimsuse muutumise düna'mikat

aastatel 2000 2002 on käsitletud I etapi vahearuandes lk. 15 - 16.

10 kV füdrid

10 kV füddte iseloomustus oII koondatud tabelisse 9.2.

Tabe!A.9.2 Vi nsi 110/10 kV atüjaarna§ tahtwad Foium Elehet AS teenindu§pürkon"a
l0 kVrtituid seisuga 01.07.2002

TT'TJ EI e ldt o en e r ge e i ika itß t it u|lt
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KTPN

Fiidri nr. ja nimi Jaotus-
.la-

jaama-
de arY

tk

Jaotus-

träfode
arv

tL

Jaotus-
trafode

koguvdiBsus

kvA

Fiidri
lünide

kogupikkus

km

Kaugeima
jaotusala-
jarma
kaugus

kh

F I 008 Aiandi II 13 14 6240 9.4 6.69

Fl009 Lubia 3 4 813 2,4 2,80

F1010 Tenninaal 5 7 3460 3.8

F1011 Aiandi I 32 33 9783 16,6 I0,78

F|012 Tammneeme 19 20 3729 8.83

F1013 Aesna 17 20 5910 '72 575

F1016 Aiaotsa 28 3765 't4.0 7,80

F]017 Keskuse 6 9 4600 J, I

F101&ParFi 6 8 2600 2n 1J9

F1020 Lito II 2 3 2630 6.2 6,16

F1025 Viimsi I

F1026 Elamud

F1027 Lito I
Fl028 Viimsi ü

F1030 Miiduranna

7

12

t2

12

13

7

l8

t2

l4
t8

31 10

8050

5325

7560

7180

3,7
'7'

IE
5,0

6.5

,4
1,72

2,26

5.41
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Fiidreid iseloomustavad diagammid leiab I osa vahearuandest joonistel A.9.6 . . . g.

Fiidritest on pikimad Fl011 Aiandi l0,78km; Fl012 Tammneeme - 8,83 kn; F1016 Aiaotsa
- 7,80 km, Fl027 Lito I - 7,72 km. Suwim suülmaame irstalleeritud jaotustrafode vdimsus on
fi&itel on F1008 Aiandi tr - 6240 kVA; F1011 Aiandi I - 9783 kVÄ; F1026 Elamud - 8050
kVA, F1028 Viimsi tr - 7560 kVA; F1030 Miidurarura - 7180 kVA

10 kV lünid ja 10/0,,1 kV alajaamad

Üksikasjalikuma teabe 10 kv liinidest ja l0l0,4 kV alajaamades leiab I osa vaheaxuandest
Ik.l9 - 31.

Andmete vähesuse töttu orl mske otsustada liinide vanuselise jaotuse üle, kuid hinnalguliselt
lToZ liinidest on nooremad L:ui 5 aastat. Fortum Elekter AS spetsialistide 

.hinnangul 
on"uusi ja

heas konas olevaid öhuliine jääkessursiga üle 15 aasta umbes 30%. maakaabelliinidest on
uusi liine orienteerilah 25yo. Liinide vanuselist strut:tuud vöiks ligikaudselt hinnata
aoaloogia pöhjal Tallbra .egiooni andmete alusel.

l0 kV liidd on ehitatud pöhiliselt puit ja raudbetoonmastidele. Hinnanguliselt oll puit-
mastidega länide osakaal 28o/o :a raudbetoonmasidega liinide osakaal 72% liinide al!1lst.
Liinide pikkuses on EudbetooDmastidega liinide osakaal ligikaudu 69% ja puihasidega
liinide osakaal 3lyo. Llinj]tde jääkessursside ütpsemaks hindamiseks Forh.m Elekei AS-il
andmed puuduvad.

Jaotusalajaamadejä2ikessüsid on hinnatrguliselt kuni 5 aastat 6% a.lajaamadest, kuni 6-15
aastat29o/o alajaarnaÄestja üle 15 aasra 65% alajaamadest. JZiähessursi hindamisel ei ole
vastava infomatsiooni puudumise tdttu arvestatud alajaamade trafode vahetr_rste, rcmontide ja
rekonstrueerimisteg4 mistöttu vöib tegelik olukord olla oparem j a j:üikessursid pikemad.

Jaotusvorkude osas nrleb mainidajzirgrrisi probleeme:

o paljud madalpingeliinid (eriti öhuliidd) ja -vörgud otr vanad, halvas seisukoras ja deode
läbilaskevöime amme[dunud, mgu näteks kooperatiivi Korall piirkoruras, Saare ja Kaluri
tn. piirkoüIas, Mäie ja K6rgemaa I tr4/Ü. ning Lutika alajaama 0,4 kV jaotusvörk. Vaaad
0,4 kV öhuliinid tuleks asendada maakaabli&ga vöi väheE asustatud piirkonnas ka
rippkeerdkaablitega (AMKA).

. kiüesti tekkivad uued tarbimiskeskused ja iDtensiivselt kasvava taxbimisega oletlasolevad
tarbimispiirkonnad (kooperatiiv Korall ümbrus, Rohuneeme, TaErmtreeme, Ratrdvere,
Lutika a,/) vajavad elehivarustuse töhustamist , nii uusi l0 kV alajaamu, L:ui ka
olemasolevate I0/0,4 kV alajaamade I0 kV liinide ja 0,4 kv vörkude reloveerimist.

. mörede viimsi 110/10 kv fiidrite (F1010, F1011, F1013) läbilaskevöime hakkab
lzihitulevikus amrnenduma ja vanad väikese dstlöikega liinilöigud (10 kV öhuliirdd
juhtrnetega AC-70 fiidritel F1011 ja F1013 ning kaabelliinid 2x AA5- 35 fii&ite
pealdikudel vajavad iLmselt lfitr:levikus rekonstrueerimist.

e elekaimüügi arvestust klientidega tuleb parandada. Klietrtide vaDad arvestid vajavad
vahetamist uute vastu. Siiani on vahetatud juba 70% arvestitest, vahetamata on arvestid
veel 30oZ klientidest.

T6ökindlus

Seadmete telulilisl seisukorda ja jaotusvöryu töökindlus iseloomustab elektdkatkestuste sta-
tistik4 mis on kujutatud diagrammil A.9.3.

Tf Ü Ebktr o enel ge e tika in s r ituut
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Viimsi valla energiamajahduse pikaqjaline arcngukava 2002-2017 36

1999 2000

Joonis A.9.3 Madll- ja keskphgevörgüs esinenud ning surTrmaa e elektrikatke§laste
kesla.s tun.lides

Elektrikatkestuste peamiste pöhjuste osakaalu iseloomustab joonis A.9.4.

EE Pöhi\örgu
a\ariid

2% Seadmete ja
aparätuutir dkked

330/"Rikked tarbüate
seadmetes

1sa6

Kaabliteja
öhuliinide

l6hkumised
16%

llmastiku m6jud
230/0

Joonis A.9.4 Elekfiikatkestusu pdhiuste o§akaal proßenti'des

Fortum EleLter AS-i pöhit?ihelepanu on käesoleval ajal pööratud pöhiliselt pinge kvaliteedi ja

töökindluse parandamisele, mille teostamiseks

. ehitatakse üusi alajaamu

. vahetatakse olemasolevad, kuid ebapiisava vdimsusega jaotustrafod vzilja vöimsamate

vasfu

. rckonsrueedmise käigus suurendatakse liinijuhtide dstlöikeid

. paljasjuhtrned asendatakse öhukaabelliinidega (SAX, AMKA)

. öhuliinid asendatakse kaabelliin.idega

. nöukogude-aegsed seadmed aseadatakse kaasaegsetega.

TIÜ Ele hroeherye etika ins t itult
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1995 a. 1996 a. 1997 a 1998 a 1999 a. 2000 a. 2001 a.

Joonis A,9.5 Wimsi pürkonna protsentuaalsed enetgiakaod

Väikene kadude väärtus 1997. aastal tuleneb elekhienergia arvestamissüsteemi moonutustega.

Teh liste kadude täpne arvutamine [6uab suurt hulka informatsiooni, mida aga praktiliselt
kunagi ei ole olemas. Eraldi oI1 hinnatud kadusid keskpinge-ja madalpingevörkudes.

37

Olemasolevate vörkude r€konstueerimine moodustab umbes 30% aasta investee mismahust.
Ülejilr )d,'tO% irvestee takse uute 10 ja 0,4 kV liinide ja 10/0,4 kV jaotusalajaamade
ehitamiseks. Komrnertskadude vähendamiseks investee takse ka elektrienersia arves-
tussüsteemide väljavahetamiseks.

Prangli saare elektrivarustuse rekonstrueedmise tulemusel ühendati saare elektrivörk
manddga. PGngli saart hakati varustama elektrienergiaga Jöel?ihtme alajaama l0 kV Neeme
fiidrilt, kuhu ühendati Ihasalu - Prangli I1,1 km pikkuse 20 kV merekaabel AID(AMKPJ-W
3x50. Prangli saare 10/0,4 kV Idaotsa alajaama ühendab merekaabliga 1,023 km pikkune 20
kV maakaabel AIfiAMK-rÄ/M 3x50. Saare madalpinge liinide kogupikl:us on orienteedvalt
7,7 km. Tulevikus nähakse ette 10 kV jaotusvdrgu üleviimist 20 kV pingele. Kahjuks puusta-
ti merekaabel 2001.a. novembris, kui laeva anku oli kaabli taha kinni jZüinud ja on siiani
parandamata. Nii toidavad praegugi Prangli saare elektritarbijaid kaks 100 kW vöimsusega
kohalikku diiselgeneraatorit.

Energiakaod

Energiakaod jaotusvörgus (täpsemalt - arvestuslikud etrergiakaod) mäitatakse jaotusvörku
siseneva energia möötmistulemuste ja tarbüaile realisee tud (müüdud vöi tarbijale arvestatud)
energia vähena. Eneigiakäod koosnevad tEhnilisiest (füüaikä-liCteo jä liommertitarturtest
Viimaste all möistetakse mö6te- ja aryestussüsteemi ebatäpsusest vöi puudulililosest (mööte-
süsteemi vead ja rikked, elektriarvete mifte6igeaegne vöi ebaregulaame tasumine, energia-
varyus jm) tingitud vahet arvestuslike ja tehniliste kadude vahel.

Kogu Fortum Elekter AS jaotusvörgu energiakaod moodustasid jaotusvörku sisenevast enei-
giast 2001. aastal 13,OVo, mis on hea tulemus vöneldes Eesti teiste regioonidega (Tallinna
linna jaotusvörgu energiakaod olid samal ajal vastavalt 14,9% ja 13,4%, Eesti keskmine
veelgi k6rgem). Viimsi tarbimispiirkonna jaotusvöryu summaarsed protsentuaalsed energia-
kaod aastalel 1995-2001 onjoonisel 9.5.

18

16

14

12

10
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Keskpingevdrgu tehnilised kaod on leitud fiidrite kaupa nn. ekvivalentsete takistuste meeto-
dil. Energiakadude leidmisel on kasutatud Viimsi piirkonna keskmist tippkoormuse kasutus-
turdide an'u Tmd 

= 
4080 h ja sellele vastavat kaoaega r = 2480 h. Kadude anutuse leiab I

etapi vahearuandest lk. 34 - 36. Kadude arvutuse löpptulemused on koo[datud tabelisse 9.3.

TabelA.9,3 Fortum Elekter AS teeninduspürLonna l0 kVjaolasvdrgu tehnilked kdod

Fiider Jaotus-
tufode
kogu-

vöimsus

Jaotus-
trfode

atv

Kaod l0 kV
liinides

Koormus-
kaod 10/0,4
kY tuafodas

Tühijooksu-
kaod 10/0,4
kv tiafoiles

Summaar-
sed

tehnilised
kaod

kvA &. MWh MWh MWh MWt

F1008 6240 14 169,6 21.5 123,4 314.5

F1009 813 4 0,'t 0,'l '17,1 17.2

F 1010 3460 7 7.7 3.4 67.6 78,7

F10t 1 9783 320,7 17,0 200,8 538.5

F10 t2 3729 20 34.8 5.9 78.6 1 19.3

F10ll 5910 20 243.O 40.5 121.3 404.8

Fl016 28 185.2 66_4 80.3 332.0

Fl0l7 4600 I 24.4 7.4 89.5 121.3

F1018 2600 8 81.8 66.1 53.0 200,9

F1020 2630 10,4 2,4 59,2

F1025 31 10 7 6,8 61 ,5 72,0

F t026 8050 18 24.6 11.3 159.2 195.'1

F t027 5325 12 229.8 23.7 105.4 358.9

Ft028 7560 14 't,7 1) 146.0 149.0

F 1030 7180 18 J t,., 9.3 143.7 184,3

Kok*u 1368.7 283.0 '1493,9 3145,6

Seega olid Viimsi keskpiqejaotusvöryu summaarsed tehnilised kaod aastal 2001 3,15 GWh,
el\k 4,7yo l0 kV jaotusvörku sisenenud energiast. Kaod 10 kV liinides olid 1,37 GWh
koomuskaod 10/0,4 kV trafodes 0,28 GWh ja ttihijooksukaod 1,49 Gwh.

Kaod madalpitrgevdrkudes koosnevad tehnilistest ja komnertskadudest.

Madalpingev6rgu tehnilised kaod on kättesaadava info puudulikkuse töttu hinnatavad vaid

väga ligikaudselt, arvestades, et keskmi[e vöimsustegudks madalpingevörgus on 0,98,

koomuse asümmeetdategur 1,13, kaabelliinide osakaal ligikaudu 20%, vöimsus- ja
pingekadusid siduv tegü 0,77 ja kaotegur tippkoormuse kasutustundide arvu 4080 h juues
on 0,61. Keskniseks maksimaalseks pingekaoks madalpingefiidris on vöetud l0oz. Veel on
eeldatud, et kommertskaod esinevad peamiselt madalpingevörgus. Siis vöib madalpingevörku
2001. aastal sisenenud energia koguseks lugeda 67,0 - 3,2 = 64,8 GWh ja tehniliste kadude

hinnanguks 3,4 GWh ehk 5,1%.

Kommertskadud€ hintranguks tuleb lfituda summaar§etest kadudest, mis 2001. aastal olid
8,71 GWh ehk 13", kogu l0 kV vörku sisenenud energiast. teades, et keskpingevörgu
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loonb A.9.6 Kaolügid

39
tehnilised kaod moodustasid 3,15 GW1r ehk 4j% 1a madalpingevörgu tehnilised kaod
yas,"Ill ]:aa_ 9y ehk 5,_r%, kujuneb kommertskadude hinnäguis Zi: Cwir errt :,rX
Kogu I0 kV vörku sisenenud energiast.

Kadude suurust ja kaoliikide osakaalu iseloomustavad joonised A .9.6 ja A.9.1.

4

3

2

1,5

1

0,5

0

Madalpinge-
vOrgu kaod

40%

10 kV liinide
kaod
16%

1oto,4 kv

3%

1010,4 kv

tührooksukoad
17%

Joor,is A.9. 7 V1tgukadade slruktuw ntnsi jootusrdtgus

4.10. Elektritarbijad
Fortum Elekter AS tegevuspiirkonnaks on Viimsi valla tedtoorium suurusega 74 km2.
Elanike aw on ligikaudu 8000. Kliente on kokku 3200 Kodukliente on 3044 ja Ziiikliente on
150. Koduklientide osakaal tarbimisstnknruris oli 2001. aastal 60%, Ariklientidest on suurimME Viimsi Soojus, kes tegeleb osa Viimsi valla varustamisega soojusenergiaga ja
elektrienergia edasimüügiga. Kliente, kes ostalad aastas eiektrienergä riie l"GWl-i on kokku
kümme ning nende osakaal tarbimisstrukhruris on 3l %. Suurimaä tarbijate hulka kuuluvad
(t?ihestiku j ärj ekonas)

- Coats Eesti: tekstiilitööstuse tarvikud

- Enko: plasttooted

- Makrill: kalatooted

- Miiduranna külmhoone

- Milstrand:Miidurannakütuseterminaal

TTÜ Eleldloeneryee ti kd inst ituut
1:'74 Soojß te hn ika inst i t uut
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- Printare:plekktaaratööstus

- RHN: metallitööstus

- Scanweld:metallitööstus

- SPA - Viimsi tervis: tervisekeskus, hotell

- Viimsi Soojus (praegu Forturn Termest AS): kaugküte

- Viimsi vald (hajutatud tarbimine): koolid, lasteasutused, muuseumid, raamatukogud,
spordimjatised, kultuurihooned, politsei, pai:isteteenishls, vallamaja, tänavavalgustusjms.

Joonisel A.10.1 on kujulatud suurtarbijate 2001. aasta tarbimise diagamm (mitte t?ihestiku
jfiekonas)

4,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

=(J

Jooüis 4.10.1 Suattatbijate ssstatarbimine GWh 2001. adstqt

Tarbijate struktuuri iseloomustab diagramm joonisel A.10.2

Srurtabijad
18,6 ovh

31Vö

Mu ud äikliendid
5,4 GL/h

g/o

Joot isA.10,2 Tarbüate jdguhemine 2001. aosta kogutarbirnise järgi

Liitumispunkti nimipinge j?trgi eristatakse kesk- ja madalpingetarbijaid. Keskpingetarbüate
osakaal tarbimismahu j?ügi on 1,7%. Fortum Elekter AS eristabj?irgmisi tarbijagruppe:

TTÜ- E I e ldroene rye e t ika inst ituut
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. keskpingeärikliendid

. madalpingeärikliendid
- pöhitariif
- ajatariif

pöhitariif+ püsitasu
ajatariif + püsitasu
ajatariif + vöimsustasu
kodukliendid
pöhitariif
ajatariif

- pöhitadif+ püsitasu
- ajatariif+ püsitasu

Tarbij agruppide struktuure

Keskpinge
änklendid
1,0 GWh

23 GWh

Joonis A.10.3 Tqrbijate pöhigtuppide jagunemine 2001, aasta tarbimkmaht jörgi

5,1 GWh

9,6 GWh
42yo

5,1GWh

PEhitaiif+
prisitasu
0,9 GWh

Joonis A.10,4 Madalpinge öiklientide struktuur 2001. aasto tafiimismahu järgi

IYU E le ktro ene rgeetika ins tituu t
l:fu Sooj steh ika hstit üt
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Aalrriif

AaEdif +

pij§tasu

29,5 G1A4r

82/.

Joonis A.10.5 Madatpinge koduklient le struktaur 2001. aasta tarbimi§,,,ahu iätgi

Klientide arlu dünaamikat iseloomustavad tabel A.10.1 jajoonis A.10.6.

TahelA.10.1 Klient le amu dünaamika aa§atel 1998-2003*

Klienditüüp Klientide arv, tk.

1998 t 9gg 2000 2001 2002 2003*

Ärikliendid kokku 153 162 1X2 140 150 't 60

Arikliendid keskoinoel 3 3 3 3

Arikliendid madaloinoel 162 129 137 147 157

Kodukliendid kokku 3 9't1 3 988 2 7AA 2 A7A 3 044 3 l8S

ühistud 34 52 49 44

Üksikktiendid 3 477 3 952 2 736 2 429 3 000 3 150

* 2003 aasta prognoos

EArik,iendid lKodukliendid

pijliEsu
0,7 Gl/Vlr

1SS8 a. 1999 a. 2000 a. 2001 a. 2002 a. 2003 a-

4500

4000

3500

2504

2000

1500

1000

s00

0

Joofiis A-10.6 Klie tide artu dünaamika dastatel 1998'2003
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B. Statistiliste ja finantsmajanduslike algandmete
analüüs ja süstematiseerimine

8.1. Katlamajad
Viimsi katlamaja

Viimsi katlamaja poolt toodetud soojuse kogus on alates 1997. aastast olnud stabiilne ja
vahemikus 9 546-11 515 MWh. Märgatavat soojuse tootmise langust peale 1997 aastat ei ole
toimunud. Tarbijatele realiseeritud soojushulk oli viimastel aastatel vahemikus 7 102-
8 898 MWh.

Viimsi kaugküttevörgu soojuskadu o11 1997-1999 aastatel, kui oli veel neljatorusüsteem,
vahemikus 2 617-3130 MWh. Alates 2000 aastast, peale üleminekut kahetorusüsteemile,
vörgu soojuskadu vähenesja 2001 aastal oli.juba 2 246 MWh.

Pmegu, alates 2000. aastast, kasutatakse kütusena ainult maagaasi. Aastatel 199j-1999
kasutati ka masuuti. Näiteks 1997. aastal kasutati 413 tuh nmr gaasi .ja 1 023 tonni masuuti,
1999. aastal kasutati 578 tuh nmr gaasi.ja 661 tonni masuuti ja 200i. aastal kasutati airult
gaasi I 167tuhnm3. Masuudi ja maagaasi kasutamise dünaimika aastatel 1997-2001 on
toodud joonisel B.l.l.

I(dh! rdu As vünd sooiü kiddlijrr

Joonis 8.1.1. Külase kul muutumise dünaamika liimsi katlamajas

Viimsi katlamaja soojuse toodang, rcalisatsioon, kadu ja kütuse kulu aastal 2001 on toodud
tabelis B.l.l.
2001. aasta andmete alusel peab maksimaalne (välisöhu temperatuuril 22'C)
tootmiskoormus olema 4,1 MW, selleks, et katta maksimaalset tarbimiskoormust 4,63 MW ja
soojuskadudc koormust 0,53 Mw. Sooja tarbevee keskmine koormus on 0,2 Mw ja
maksimaalne koormus vöib olla 2-3 korda suurcm (0,6 Mw).

Viimsi kaugküttevörgu tegeliku koormuse kestwsgraafik aastal 2001 on toodud joonisel
8.1.2.

? r0oo

I

§Im

TTÜ Elektroenergeetikd irlstiutut
TIÜ So oj üs tehn ika i ns tituut
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Joonis 8.1.2. Viin,si kqugküttevöryu koon tuse kesh'usgraafrk 2001 aastal

Teades tarbijate arwtusliku vöimsust ja soojusvörgu tegelike soojuskadusid on koostatud
teoreetiline, ehk arwtuslik, soojusvörgu koormuse kestvusgraafik (joonisel 8.1.3.). Sellejärgi
maksimaalne (välisöhu temperatuuril -22 

oC) tootmiskoormus tuleb g,l MW, küttekoormus-_
6,6 MW kütte ja sooja v€e koormus 7,6 MW, ning soojuskadude koormus 0.53 MW.

5.

T"*"*
loonis B, 1.3. Viimsi kaugkünevörgu arrutuslik soojuskooruuse kestvusgraartk

Praegu on soojuse hind (alates 1. jaanuarist 2002) elanikele 414 k/MWh (435 k/MWh, 5 %
käibemaksuga) ja tirmadele on 424 kr/MWl (lisandub käibemaks 18%). Sellele lisandub
soojusenergia püsitasu kuus aastaks planceritud (eelmise aasta tegeliku tarbimise alusel) iga
MWh kohta: elanikele - 13,05 kr/Mwl (lisandub käibemaks 5 %) ja firmadete
13,88 kr/Mwh (lisandub käibemaks l8 %).

Haabneeme katlamaja

Viimasel ajal soojuse tootminc ja tarbimine on stabiliseerunud. Aastal 20Ol väljastati
kaugküttevörku 17808MW1r ja realiseeriti soojust 13616MW1. Vörgu soojuskadu oli
4 192 MWh, vöi 23,5 % soojusvörku väljastatud soojusest.
TTU E lektr oenergeeli ka in s I i tuut
TT U Sooj us te h nikn i ns ti tt u
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Pdhikütusena kasutatakse hakkpuitu ja muid puidujäätmeid, vähesel määral- kasutatakse ka

put".jaa*"ia (pakenrl). Hakkpuidu 
-kulu 

200t. aastal oli 16 l20m' Lisaks hakkpuidule

iurrtätukr" ka loodusiiku gaisi. Gaasi kulu oli 200l aastal 125 tuhnmr' Haabneeme

kaitamaja, poott toodetud jaiealiseedh.rd soojus ning soojusvörgu soojuskaod aastatel 2000-

2001 jaieg;likud kütusekulud aastatel 1999-2001 on toodu tabelis A 5 6'

2001. aasta andmete alusel peab olema maksimaalne (väli§öhu temperatuuril 22 "C)

tarbimiskoormus 4,88 MW. Sooja tarbevee keskmine koormus on olnud 0'3 MW'

maksimaalne koormus vöib olla 2-3 korda suurem ja ulatuda 0,9 MWni'

Haabneeme kaugküttevörgu tegeliku koormus€ kest\Tlsgraafik aastatel 1999-2001 on toodud

joonisel B.l.4.

a 1999

, 1001 (ruuim v6lh oü. 48t MW)

la
*tla

I
.O00 5000

E 3,0
j
a 7.5I
! .,0

? 1,5

3
1,0

0,0
2000 ?000

Joonis 8.1.4. Eaab ee e kaugküttevörgu tarbÜate tegeliku koormuse kestvusgraaJik
aaslotel 1999-2001

Teades tarbijate arvutusliku vöimsustja soojusvörgu soojuskadusid on koostatud teoreetiline,

ehk anutuslik, soojusvörgu koomuse kestlusgraafik (oonisel 8.1.5). Selle järyi tuleb

maksimaalne (välisöhu ternperatuu -22'C) tootmiskoormus 11,83 MW, küttekoormus -
9,61 Mw, kütte ja sooja vee koormus 10,80 MW, ning soojuskadude koormus 1,03 MW.

Sooja tarbevee koomus vöib ulatuda 1,19 MW-ni.

TTÜ Elektroenergeetika i stitnn
TTÜ Soojusteh ika instifian
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Joo is 8,1.5. Haab eenre kaugküttevörgu arvutuslik soojuskoorn use kesbusgrdalik

Köige tähtsam investeering on tehtud kadamajas 1994. aastal. Aurukatel DKVR-10-13 on
üleviidud puiduküttele. Rekonstrueerimise käigus on väljavahetatud köik katla torud,
paigaldatud liikuva trepprestiga Sarlund kolle ja väljaehitatud kütuse ladu koos etteandmise
süsteemiga. Rekonstrueerimiseks oli saadud laen 4,7 mln rootsi krooni ulatuses (allikas on
Swedish National Energy Agency). Koos intressidega tagasi on vaja maksta 5,4 mln rcotsi
kooni. Praeguseks (märts 2002) on tagasimakstud 2,6 mln k ja veel on vaja maksta 2006.
aasta septembrini 2,8 mln kooni.

Praegu soojuse hind on eratarbijatele 335 kr/Mwh (lisandub käibemaks 5 %) ja firmadele
ning asutustele 348 k/MWh (lisandub käibemaks 18 %).

TTU E I ektr o e,rcr gee t i ka i ns ti tuut
TTU Soojusteh ika i stituut
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8.2. Sooiuse jaotamine (kaugküttevörgud)
Viimsi kaugküttevörk
Vörgu soojuskadu, peale üleminekut neljatorusüsteemilt kahetorusüsteemile 2000 aasta

suvel, vähenes tunduvalt. Kui näiteks 1999. aastal soojusvörgu soojuskadu oli 3 130 MWh,

siis 2001. aastal oli 2 246 MWh (oonis B.2.2.)

d rduuFd n tFtu t{j!,k{d {nnd Ba,or

sEEn, idoji,ud vüd @jüw&Fr

Joonis 8.2.2. Viimsi kdugküttevö*u täAastatud, realßeeitud sooi tsh lgad ,tit g ,egelik
so oi u s kadu aastate I 1 997-2 0 0 1

Vörgu suhteline aastane soojuskadu oli aastatel 1997-2001 'taherniktts 29-22 "/o. Alates 2000.

aastas suhteline soojuskadu on vähenenud 22 yo-1e tifit üleminekule kahetorusüsteemile ja
v6rgu rekonstrueerimisele. 2001. aasta kütteperioodi kuudel suhteline soojuskadu oli 15-22 7o

ja suvekuude, kui anti ainult sooja tarbevett, ulatus suhteline soojuskadu kuni 50 %-ni. Vörgu
suhtelised soojuskaod kuude löikes aastatel 1997-2001 on toodudjoonisel B.2.3.

s

ddi§ ;r ,."J dl cJr
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Joonis 8.2.3. Viimsi kttugküttev'ryu suhtelßed soojüskaod kuude löikes aastatet 1gg7_
2001

Viimsi kaugküttevörgu soojuskadu saaks pideva ja pikaajalise rckonstrueerimise käigus
vähendada kuni 2,2 korda. Sec eeldab vanade vörguoiadi asendamist eelisoleeritud torudega.

Olemasoleva vörgu soojuskao vöimsuse (saadud tegelike soojuskadude alusel) söltuws
välisöhu temperatulrist (soojuskandja temperatuurireZiimil 95/70 .C) ja uue kaugküttevdrgu
soojuskadu (soojuskandja temperatuurireZiimil 95/70 "C) on toodud joonisel 8.2.4.

vüsi .da ,ooiur.r$ rcljud..du
(uh oqju*6reu sqjBk.dr rrhDsb 2., kqda,

Joonis B,2.4. Vämsi kaugkütteyöryu soojuskaduja soojuskao vähehdamise potehtsiqal
(§oojuskandja temperutuutircüimil 9 5/70 o C)

Haabneeme kaugküttevdrk

Haabneeme kaugküttevörgu soojuskadu saaks, pidevaja pikaajalise rckonstrueerimise käigus,
vähendada kuni 2,9 korda. See eeldab jäänud vanade vörguosade asendamist eelisoleeritud
torudega. Olemasoleva vörgu soojuskao vöimsuse söltuvus välisöhu temperatuurist
(soojuskandja temperatuu reziimil 130/70 "C) ja uue soojusvörgu soojuskadu (soojuskandja
temperatuurireZiimil 130/70'C) on toodud joonisel 8.2.5.

E.

TTU- Elektroenergeetika institüut
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Hiibneeme i.ürt (As T.mttlt) sooln§vörgu §oolu(k'dü
(uu. soolGv6rsu roolüskrdn v{hen€h 2 9 kord!)

|,2

30 .25 -20 15 lo 5 0 510 15 z0

Välh6hu temP€Etur' eC

Joonis 8.2.5. Yiimsi asula soojusvörgu soojuskadu ia soojuskao väherulamise pole tsiaql

(sooiuskandia temperatuw eiümil 1 30/70' C)

B

=

'a
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8.3. Elektritarbimise statistika tarbijakategooriate töikes
Fortum Elekter AS tarbijate elektdtarbimise dünaamikat iseloomustav diagmmm onjoonisel
8.3.1.
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loonis 8,3.1 Summaame elektritarbinine GWh aastatel 199i - 2002

2001. aastal sisenes Fortum Elekter AS 10 kV jaotusvörku 68,99 cwh elektrienergiat.
Vörgukaod (tehnilised + kommertskaod) moodustasid 7,81 CWl. Seega oli Viimsi valla
tenitooriumil paiknevat€ tarbüate (ilma Muuga sadamata) poolt 200l.aastal tarbitud
elektrienergia kogus 61,18 GWh, mis teeb ühe elaniku kohta ligikaudu 7648 kwh aasras. ühe
elaniku kohta tuleva aastase kogutarbimise poolest edestab Viimsi tunduvalt Eesti ülejäänud
regiooneja ületab isegi Euroopa liidu liikmesmaade keskmist taset. Vastav v6rdlev diagramm
onjooniscl B.3.2
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,foonis 8,3,2 Elektietetgia kogutarbiaine ühe elaniku kohta aastas

Kodutarbijate osakaal tarbimismahus on yiimasel aastakümnendil pidevalt kasvanud. 1993.
aastal oli Viimsi kodutarbijate osakaal vaid 15% kogu tarbimise mahust. Viimase kümne
aasta jooksul on oluliselt vähenenud nöukogude-aegsete tootmisettevötete arv ja toohnine on
muutunud efektiivsemaks. Teisalt on tunduvalt kasvanud kodutarbijate energiatarve seoses
üha enam kasutamist leidva elekterküttega ja üha suurcma arvu elektriliste kodumasinate ja
seadmete kasutamisega. Nii ongi kodutarbimise osakaal 200l. aastal jöudnud 60%-ni. Kui
199J. aastal moodustas kodutarbimine ühe elaniku kohta ligikaudu 1248 kwh aastas, siis
TTU Elektroe,tergeetik!:t instituüt leping 242L
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2001. aastaks oli see näitaja töusnud 4589 kWh-ni aastas' Ühe elaniku kohta tuleva

kodutarbimise näitaja poolesi kuulub Viimsi Euroopa esimeste hulka Vördlev diagramm on

joonisel B.3.3.
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Joonis ß.3.3 Elektrieneryia ko.lutafiimine ühe elaniku kohto aastas

On selge, et kodutarbimisega ühe elaniku kohta on Viimsi saawtanud körge taseme Seega on

edasine kor:h.rtarbimise osakaalu töus v6imalik peamiselt kodutaftijate ehk elanike arvu

suuenemise arvelt.

Ariklientide ja kodukliertide tarbimise dünaamika ligikaudset hinnangut aastatel 1993 199'7

peegeldab diagramm joonisel B.3.4.

F^e{ iendid lArkli€.did §lKogutarbimine
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Joonis 8.3.4 Kodu-ja öiklientüle ning summaatse energiatatbirnise .lünaa,nika aastatel
1993 - 2001

Aktiiv ja reaktiivenergia tatbimise iseloomu analüü§i tulemustena on huvitav täheldada, et kui
suvel on laupäevadelja pühapäevadel tarbitud energiakogused oluliselt väiksemad vastavatest

tööpäeva energiatest tootmisettevötete ja rea äritarbijate puhkepäevade töttu, siis talvise mak-

simumi ajal on elekterkütte osakaal sedavörd suur, et laupäevadel ja pühapäevadel ning töö-
päevadel olulist vahet energiatarbimises ei ole.
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C. Kohaliku omavalitsuseterritooriumil paiknevate
energeetika tehnosüsteemide kaardistamine

C.1. Küttesüsteemide kaardistamine
Viimsi valla Viimsi ja Haabneeme külade kaartidele on kantud kaugküttevörkude torustike
kulgemine ja näidatud kaugkütte tarbijate asukohad. Körvaltabeliies esitatakse tehnilisi
andmeid torustikulöikude, ühenduskaer,ude ja tarbijate soojusvöimsuste kohta. Kaardid esita-
takse digitaalkujul flopi ketastel ja need on vaadeldavad ja töödeldavad vallavalitsuse anuti-
vörgus.

C.2. Elektrivörkude kaardistamine
Viimsi valla elektrivörkudest on käesoleva töö raamides digitaalselt kaardistatud 10/0,4 kV
alajaamad seisuga detsember 2002. Kogu Viimsi elektrivörgu kandmifle digitaalkaardile toi-
mub lähitulevikus Fortum Elekter AS poolt seoses geoinfosüsteemi Xpower kasutusele-
v6tuga. Kaardistatud alajaamad ja vastavad körvaltabelid on näidatud tabelis C.2.1. Kaardid
esitatakse digitaalkujul flopi ketastel ja need on vaadeldavad ja töödeldavad vallavalitsuse
arwtivörgus.
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Viimsi valld a aianduse pikaaialtue areng*ava 2002-20Ü

Tabel C.2.1 Kaadistatud 10/0,4 kV alaiaamad seisüga 12,2002

Nr. Ahjaama nimi V6imsus Nr. Alajarma nimi VAcimsus

'77 Kivineeme 2*40( 216 Li n avästriku 40c

'79 Sambla 400 21'7 Tihase 400

8l Körkja 400 219 Järvetee 160

92 Pärtle 2 6.lc 220 ülase 250

9'7 Taluranna 40c Sööda 2*400

103 olli 16C 222 Lille 40t

r3t Miiduranna 40( 223 Sibula 2* 40(

132 Püüniste 2*400 224 Sampo 630

133 Mehaanika 2*630 225 Aiandikatlamaja 250+400

134 Külmhoone 2*630 226 Muda 100+400

135 Mere 25C 22',7 Mari 2*631

136 Miidu 630+40( 228 Iaime 40c

Tormi 400 229 I-ito 2* 1600+63(

139 Säästu 160 230 Tapla 400

141 Kastipesu 2*400 231 Kaluri 400

112 Vahelao 2*250 232 Valla 400

143 Kalatööstuse 3*63C Püünsi 400

t44 Puhasti 630+40C 235 Prangli 10c

145 Maitse l6( 234.t Iommi I 40(

146 Maie 400 236 Madise r6(

t49 Tülli 2 2* 400 234.2 Tommi 2 400

151 Puidu 400 237 Klemmi 400

152 Kulina 2*630 238 Aadu 2sc

155 Autoremondi 250 239 Villa l6c

156 Keskuse 1 40c 240 Kadri 25C.

157 Keskuse 2 40t 241 Kooli 2*40C

158 Posti 2*63( 242 Pdngi 40t

161 Ravi 2*400 243 Lusti 25(

162 Kase 2*404 244 Rummu 160

163 Kaie 2*254 245 Rohuneeme 100

164 Koopi 2*634 246 Mardi 250

165 Katuse 2*40C 247 250

211 I-innu 2*40(. 248 Miku 100

2t2 Kärsa 2*63C 245 NB 16c

213 AMP 2*40(. 250 Iiiu 25t
215 Killu 40( 251 Leppneeme t6t
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l/iimsi wlla energiamajanduse pikaajaline arc guka|a 2002-2012 55

l-abel C,2.1 (jär§ Kaadistatud t 0/0,4 kV alajaamad seisuga 12.2002

Nr. Alajuma nimi Vöimsus Nr. Alajarma nin i Vöimsus
252 Kiigemäe 1 l6( 526 Muuseumi 250+32A
253 Mördi 2*40C 529 Suuevälja I 400
254 Tammneeme 250 530 Suurevälja 2 16(
255 Nukufilmi 100 532 Kaste 25(.
256 Iihniku 254 536 Suureniidu I 250
258 Hallikivi 40( 537 Suureniidu 2 400

257.1 Tädu I 63 549 Majaka 63
25'7.2 Tädu 2 l0c 550 Tanni 63
259 Suurekivi 160 551 Lubja farm 2*25(
260 Kalda 160 55s Saare 18(
262 Metsaääre 160 556 Tenninal 1 2*40C
2',10 Valli 25( 557 Terminal 2. 2*800
278 Karu 40( 558 Sadama 250
280 Kärimetsa l6c 581 Kelvingi 1 400
281 Kiigemäe 2 6C 542 Kelvingi 2. 400
282 Pihlapuu 16C 583 Kelvingi 3. 400
2tt3 Lutika 25C 584 Kelvingi 4. 40(
284 Kalevi 400 585 Kelving 5. 40(
496 Uuskooli I 254 586 Kelvingi 6. 35(
49'7 Ur..rskooli 2. 400 587 Kelvingi 7. 40c
498 Kangru 40( 601 Vermo 160
499 Vardi 40( 604 Oilme 30
502 Pärtle I 25( 606 Pämamä€ 50
506 Heldri 1 40c 608 Mäealuse 30
507 Heldri 2 63C 610 Trelli 30
510 Kesktee 16C 6t2 Iammetalu 160
512 Söstm 400 613 Kaubamaj laod 25
513 Krillimäe 100 6t'7 Metsakasti t6(
514 Talu 400 620 Tönismäe 16(

515.1 Käärti 1 400 6222 Tembu 25(.

515.2 Kä:ili 2 400 623 Vembu 10c
515.3 Käärti 3 400 626 Aiaotsa 25C.

519 Remmelga 2s( 629 Troska 10c

520 Airi 10( 632 Randvere t6c
521 Hundi 40( 63s Rannaniidu l6c
522 Kaseke l6( 638 lullr I l0c
523 Iaei l6c 642 Kihuvitsa 20c
524 Kimsi 2* 40C 645 Kraavihalli 100

525 Jahi 2*2sC. 648 Kärje 160
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fTU Soojusteh ikd instituut

leping 242L
leping 243L



Viinsi vollo arengtka|a 2002-2017

Tabel C.2.1 (iätg Kaadistand 10/0,4 kV atajaamad seisuga 12'2002

Alajarms nimi V6imsus Nr. Alajaama nimi Vöimsus

649 Kiviranna 160 724 Sepa 2*404

6s2 Niinepuu 100 126 Astri 400

655 Selj andiku 100 129 Vallamaja 2*400

658 Numme l6( '732 Nelgi 40c

662 Soone 16C 734 Gerbera 25(

664 Raja 400 738 Begoonia 2*254

666 Vana-muuga 160 742 Iirise 400

610 Maardu 2 40 '7 45 Aiandi 2*630

6',74 Äigrumäe l0c 148 Mihkti 2*40C.

701 Alpikanni 2*25C 750 Kesk 2*63(.

710 Trepi 2*$A 754 Aulase 400

'711 Iootmise 2*400 '7 57 Halli 400

'716 Sekvoia 250 760 Tulbiaia 4*63C

720 Pargi 40c 762 Tulbi 25C

723 Möisa 25C

I"IÜ El e kt ro e ne rge e t i ka i nst i t uut
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D . Kaugküttesüsteemi ja soojustarbuate gruppide poolt
tarbitavad !9gu99a ja soojuskoormusgraafikud 1T*bituuu 

"ou1u." 
kogu.",

kütuseja elergia hindade prognoos järgneyaks l5ks iastaks)

D.1. O lemasolevate kaugküttesüsteemide tarbitava sooluse
kog used ia sooj u skoormusgraafikud
Viim,si asula kaugküttevö*u väljastatud soojus viimastel aastatel (1997_2001) oli vahemikus
9 546-11 515 MWh aastas ja realiseeritud soojus 7 102 - 8 898 MWh aastas, soojuskadu oli
vahemikus 2 246 3l30MWhaastas(21 29%).
ASi _Viimsi Soojus (praegu AS Fortum Termest) kaugküttevörgu aastane soojuskadu
moodustas 2001 aastal 2 246 MWh, vöi 2l % vörku väljastatud soojusest. Kaugkütievörgu
soojuskadu aastatel 1997-2001 on toodud tabelis D.1.1. (vt Soojusmajanduse aruanne II).
Viimaste aastate jooksul on, oluliselt vähenenud vörguvee lekked. Näit;ks. kui 1997. aast;l
lekkevee kogus oli 3 120 m3 aastas ja soojuskadu lek-keveega oli 192 MW(, siis 2001. aastal
lekkcvee kogus oli tunduvalt väiksem 289m3 ja soojuskadu lekkeveega oli l8MWh.
Oluline lekkevee koguse vähenemine on toimunud tänu täielikule üleminekule
neljatorusüsteemilt kahetorusüsteemile 2000. aasta suvel. Leketega soojuskadu on toodud
tabelis D.1.2. (vt Soojusmajanduse aruanne II).
Haabneeme asula kaugkütt€vörku väljastatud soojus viimastel aastatel (1999-2001) oli
vahemikus 15 684 - l7 808 MWh aastas ja realiseeritud soojus 12 088 - 13 616 MWh aastas,
v6rgu soojuskadu oli vahemikus 3 596 - 4 192 MWh aastas (23 24%).
AS Tamult (praegu AS Fortum Termest) kaugküttevörgu aastane soojuskadu moodustas
2001. aastal 4192 MWh, vöi 23,5 % soojusvörku väljastatud soojusest. Kaugküttevörgu
soojuskadu aastatel 2000-2001 on toodud tabelis D.1.3. (vt Soojusmajanduse aruanne Il).
Kaugkütlevörgu vee lekete maht viimastel aastatel mönevöra vähenes ja oli 2001. aastal
ll80mr, ehk 73 MWl. Leketega soojuskao väärtused esitatakse iabelis D.1.4. (vt
Soojusmajanduse aruanne Il). Eelnimetatud aruandes esitatakse ka vajalikud soojuskoormuse
graafikud.

D.2. Soojustarbijate gruppide poolt tarbitavad sooiuse kogused ja
s ooj u skoo rm u sg ra af i k u d
Viimsi (soojusmajanduse osa Asile Fortum Termest alates 1.08,2002.)
Viimsi kaugküttevörguga on ühendatud 52 tarbijat summaarse soojusvöimsusega 9,236 MW,
millest kütt€vöimsus moodustab 6,214 MW ja sooja tarbevee vöimsus on 3,032 MW.
Enamus tarbijatest on elumajad kokku 41. Tarbijate jaotus tüübi jihgi, soojusvöimsused ja
soo.jussölmede tüübid on toodud tabelis D.2.1. (vt Soojusmajanduse aruanne ll).
Pmktiliselt köigil tarbijatel on olemas uued kaasaegsed, segamispumbaga küttepoolel ja
plaatsoojusvahetiga sooja tarbevee poolel, täisautomaatsed sooiussölmed. üksikutel
soojustarbijatel on olemas soojusvaheti ka kütte poolel. Umbes pool iarbijatest (27 tatbijat)
kasutab sooja tarbevee valmistamiseks elektriboilereid.
Köigil tarbüatel on olemas soojusmöötjad alates 1997. aastast.
Tabelites D.2.3.- 2.7. (rt Soojusmajanduse aruame II) on toodud AS Fortum Termest Viimsi
katlamaja soojuse toodang, realisatsioon, kadu ja kütuse kulu aastatcl 1997-2001. Elamute
soojustarbimine moodustas 2001 aastal 5 401 MWh, ehk 74 % kogutarbimisest ja firmade
tarbimine oli 1 859 MWh, ehk 26 % kogutarbimisest. Summaame tarbimine oli 2001 aastal
7 260 MWt
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Tarbijate kategooria
Sooiuse tarbimine, MWh

1997 1998 1999 2000 2001

Viimsi asula
1. Elamud 4818 4855 4'764 4686 5401

2. Asutused, firmad,
tööstus

2520 t'7 t2 1290 1368 1859

Kokku: 7 398 6 054 6 054 7 260

[Iaabn€eme asula
I. Elamud 1459 6912 7199

2. Asutus€d, flrmad,
tööstus

9S68 5t76 6417

Kokku: 17 427 t2 088 13 616

58

Ilaabneeme (soojusmajanduse osa Asile tr'ortum Termest alates 1'08'2002')

Haabneeme kaugküttevörguga on ühendatud 21 tarbüat summaarse sooJusvolmsusega

tl,i uw, -itt".itüttevöiÄsus moodustab 10,1 MW ja sooja tarbevee vöim§'s on 3'5 Mw'
iarti.late 

'ni-etiA, 
jaotus tüübi järgi ja soojuskoormused on toodud tabelites D22 (\4

Soojusmajanduse afl.lanne II).
fruititireit tOigil tuttijatel on olemas uued (paigaldatud viimase 5 aastajooksul) kaasaegsed'

."g".i.p..trä" küttäpoolel ja plaatsoojus;ahetiga sooja tarbevee poolel, täisautomaatsed

.oäjur.ofln"a. ijt.itutel soojustarbijatel on olemas soojusvaheti ka kütte poolel Uksikud

ffiad kasutavad sooja tarbevee valmistamiseks elektriboilereid Lisaks sellele on olernas ka

üks väike aurutarbija AS Kanee (lihatööstus).

Köigil tarbUatel on olemas soojusmöötjad alates 1999. aastast'

rutitlt". d.z.t.- 2.10. (\,'t Soojusmajanduse aruanne II) on toodud AS Fortum Temest

Haabneeme katlamaja soojuse toodang, realisatsioon, kadu ja kütuse kulu aastatel 1999-2001'

ilamute soojustarbimine moodustas 1001 aastal 7 199 Mwh, ehk 53 % kogutarbimisest ja

firmade ning asutuste tarbimine oli 6417MWh, ehk 47yo kogutarbimisest Summaame

tarbimine oil 2001 aastal 13616MWh.. Eelnimetatud aruandes esitatakse ka vajalikud

soojuskoormuse gtaafi kud.

D.3. Kaugküttesüsteemi sooiu starbimise prognoos

D.3.1. SooiustarbUate Püsivus
Viimaste aastate jooksul soojustarbimine on stabiliseerunud mölemas asulas Viimsi asulas

langeb - 75 % soojustarbimisist elumajadele ja - 25 9/o asutustele, fimadele ja tööstusele'

Haa-bneeme asulas- 50 % soojust tarbivad elumajad ja - 50 % - asutused, firmadja tööstus'

Nähtavasti selline tarbimine ja tarbimise jaotus olemasolevatel tarbüatel jääb ka tulevastel

aastatel. Mönevöra vöib väheneda firmade ja tööstuse tarbimine.

Tabelis D.3.1. esitatakse elumajade ja sotsiaalsfüäri objektide soojuse tarbimine'

TabelD.3.1. Pihikategooia sooiusiarbÜate sooiuse tarbi,,tiqe da§atel 1997-2001

D.3.2. Perspektiivsed uusehitised
Viimsi perspektiivsed uusehitised
Lähitulevikus Viimsi asulas vöib tekkida neli uut
Tulbiaia tee-Vallamaja ridaelamute ja koderelamute

elamurajooni.: NelSi lee-Vehemaa tee-

kvartal, Aiandi tee korterelamute kvartal

TTÜ Elektt oeneryeetika instituut
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(lisaks ühepereelamutele), klindiastangu pealne korterelamute ala ning Künka I ridaelamuteja
eJamute rajoon. Lisaks elamurajoonidele lisandub veel Concordia ülikooli peahoone.
Uks ko(erelamute rajoofl tekib Nelgi tee-Vehemaa tcc-Tulbiaia tee-Vallamaja vahelisele
alale, vanade kasvuhoonete asemele. SiDna tuleb 15 kortermaja (- 24 korterit majas). Valmib
oricnteeruvalt 201 2 aastal.

Teine korterelamute rajoon tekib Aiandi tee ä:tsele madaltihe alalc. Sinna v6ib tulla 6
korterelamut (- 24 kortedt majas). Valmib orienteeruvalt 2005 aastal.
Kolmas korter€lamute rajoon tekib klindiastangu pealsele alale. Sinna tuleb 6 korterelamut
(.-30 korterit majas). Valmib orienteeruvalt aastal 2010.
Neljandaks tuleb Künka I ridaelamuteja eramute rajoon Vehemaaja Soosepa teede vahelisele
alale. Kokku tuleb 22 ridaelamut (igas 2-3 boksi) ja 28 eramaja.
Haabneeme perspektiivsed uusehitised
Lähitulevikus vöib Haabneeme asulas tekkida viis uut tarbijate rajooni: Concordia
ülikoolilinnak, uus kool ja lasteaed, Karulaugu tee korterelamud, Kesktee/Randvere tee
kortcrelamud ja Tallinna lahe kofterelamute kvartal.
Concordia ülikoolilinnak tuleb asustamata alale Muuli tee ja Rohuneeme mnt körvale. Sinna
tuleb Üliöpilaskeskus ja 11 korterelamut (-24 korterit majas). Valmib orienteeruvalt 2008
aastal.

Karulaugu kortemajade kvartal tuleb tühermaale Karulaugu t€e ja Randvere tee vahelisele
alale. Sellele alale vöib tulla kuni 12 korterelamut (- 24 kortcrit majas). Valmib orienteeruvalt
2005 aastal.
Uus kool ja lasteaed vöib tulla Karulaugu kortermajade naabrusesse Karulaugu tee ja
Randvcre tee vahelisele alale. Lasteaed valmib orienteeruvalt 2005 aastal ja kool - 2008
aastal.

Kesktee ja Randvere tee vahelisele tühermaale tuleb kodermajade rajoon. Esialgu tuleb 11

korterelamut (-30 korterit majas) orienteeruvalt aastaks 2005 ja siis veel 10 korterelamut (-24
korterit majas) - aastaks 2009.
Muuli tee-Rohuneeme tee-Kaluri tee-Tallinna lahe kvartalisse tuleb 12 korterelamut (-24
korterit majas). Valmib orienteeruvalt aastaks 2008.
Andmeid perspektiivsete uuselamute ja elamurajoonide kohta on saadud valla spetsialistidelt
ja kifi nisvaraarendajatelt.
Uhepere-elarnud ja suvilad
Perspektiivselt peaks valda lisanduma (Soojusmajandusc osa I etapi aruanne) 4 633 ühepere-
elamut arengukava koostamise perioodi löpuks. See tihendaks nende kogu
primaarenergiavajadust 80 - 90 GW.h aastas, kogu elektrivajadust 40 45 GW.h ja energia
koguvajadust 120 135 GW.h aastas.2014. aastaks on prcgnoositud köigi ühepere-elamute ja
suvilate üldamrks (k.a olemasolevad) 8 900, millede energia kogu vajadus vöiks küündida
250 GW.h aastas sh kütuse primaarenergia 170 GW.h ja elekter 80 GW.h. Arvestatud on ka
vanemate elamute ja suvilate ümberehitamisega ja energiasäästuga.

D.3.3. Uute tarbijate liitumine kaugküttesüsteemidega
Viimsi perspektiivsete uusehitiste liitumine
Eelpool toodud perspektiivsete tarbüate summaarseks arwtuslikuks (välisöhu temperatuuril

22nC) soojuskoormuseks tuleb 5,14MW, millest küttekoormus moodustab 4,04 MW ja
sooja tarbevee keskmin€ koormus tuleb 1,09 MW (maksimaalne - 3,27 MW). Lisanduvate
soojusvörkude maksimaalne soojuskadu vöib ulatuda 0,25 MW-ni. Summaame
soojustarbimine tuleb 20 674 MWh aastas (soe tarbevesi suvel 3 877 MWh).
Viimsi asula summaarseks soojuskoormuseks, arvestades praegust tegeliku soojuskoomust ja
perspektiivset soojuskoormust, tuleb 9,24 MW, millest küte - 7,94 ja soe tarbevesi -

59
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1,29 MW (maksimaalne - 3,87 MW). Summaame soojustarbimine tuleb 3l l9l MWt aastas.

ANestades kaugküttev6rgu soojuskadusid 2 086 MWh aastas, soojuse toodang peab olema

33 277 MWh aastas.

Nelgi tee-Vehemaa tee-Tulbiaia tee-Vallamaja elamukvartali soojuskoormuseks tuleb
1,81 MW, millest küte moodustab 1,41 MW ja sooja tarbevee keskmine koormus tuleb

0,40 MW (maksimaalne 1,19 MW). Summaame soojustarbimine aastas koos

soojusvörgukadudega tuleb 7 357 MWh (soe tarbevesi suvel - 1 409 Mwl).
Aiandi tee elamukvartali soojuskoormuseks tuleb 0,72 MW, millest küte moodustab 0,56 Mw
ja sooja tarbevee keskmine koormus tuleb 0,16 MW (maksimaalne - 0,47 MW). Summaarne

soojustarbimine aastas koos soojusvörgukadudega tuleb 2 914 MWh (soe tarbevesi suvel -
5s7 MWh).
Künka I ddaelamute ja eramute rajooni soojuskoormuseks tuleb l,23MW, millest küte
moodustab 0,924 MWja sooja tarbevee keskmine koormus tuleb 0,308 MW (maksimaalne -
0,924 MW). Summaame soojustarbimine aastas koos soojusvörgukadudega tuleb 5 263 MWh
(soe tarbevesi suvel - I 094 MWh).
Concordia ülikooli peahoone soojuskoormuseks tuleb 0,48 MW, millest küte moodustab

0,45 MW ja sooja tarbevee keskmine koormus tuleb 0,03 Mw (maksimaalne - 0,1 Mw).
Summaame soojustarbimine aastas koos soojusvörgukadudega tuleb 1 490 MWh §oe
tarbevesi suvel 118 Mwh).
Klindiaastangu pealse ala elamukvartali soojuskoormuseks tuleb 0,90 MW, millest küte
moodustab 0,7 MW ja sooja tarbevee keskmine koomus tuleb 0,197 MW (maksimaalne

0,59 MW). Summaame soojustarbimine aastas koos soojusvdrgukadudega tuleb 3 650 MWh
(soe tarbevesi suvel 699 MWh).
Joonistel D.3.1.-D.3.7. on toodud Viimsi asula perspektiivsete tarbijate soojuskoomuse -
kestvusgraafikud.

Haabneeme perspektiivsete uusehitiste liitumine
Eelpool toodud perspektiivsete tarbüate summaarseks a§'utuslikuks (välis6hu temperatuuril

22'C) soojuskoormuseks tuleb 8,83 MW, millest küttekoormus moodustab 6,98 MW ja
sooja tarbevee keskmine koomus tuleb 1,85 MW (maksimaalne - 5,55 MW). Lisanduvate
kaugküttevörgu torustike maksimaalne soojuskadu vöib ulatuda 0,45 MWni. Summaame

soojustarbimine tuleb 35 376 MWh aastas (soe tarbevesi suvel - 6 574 MWh).
Haabneeme asula summaaßeks soojuskoormuseks, arr'estades praegust tegeliku
soojuskoormustja perspektiivset soojuskoomust, tuleb 12,52 Mw, millest küte - 10,39 ja soe

tarbevesi 2,133 MW (maksimaalne - 6,46 Mw). Summaame soojustaöimine tuleb
44713Mwh aastas. Arvestades soojusvörgu soojuskadusid 3958MWh aastas, peab

soojuse toodang olema 48 671 MWh aastas.

Muuli tee-Rohuneeme tee-Kalu tee-Tallinna lahe elamukvartali soojuskoomuseks tuleb
1,447 MW, millest küte moodustab 1,13 MW ja sooja tarbevee keskmine koormus tuleb
0,317 Mw (maksimaalne 0,95 MW). Summaame soojustarbimine aastas koos
soojusvörgukadudega tuleb 5 885 MWh (soe tarbevesi suvel I 125 MWh).
Randvere tee-Kesktee-Hundi tee-Viimsi kooli elamukvartali soojuskoormuseks tuleb
3,15MW, millest küte moodustab 2,46MW ja sooja tarbevee keskmine koormus tuleb
0,693 MW (maksimaalne 2,08 MW). Summaame soojustarbimine aastas koos
soojusvörgukadudega tuleb 12 848 Mwh (soe tarbevesi suvel 2 464 MWh).
Randvere tee-Karulaugu tee-klindiastangu vahelise ala elamukvartali ja uue kooli ning
lasteaia soojuskoormuseks tuleb 2,53 MW, millest küte moodustab 2,01 MW ja sooja
tarbevee keskmine koormus tuleb 0,52 MW (maksimaalne - 1,55 MW). Summaame
soojustarbimine aastas koos soojusvörgukadudega tuleb 10 039 MWh (soe tarbevesi suvel
I 836 MWl).
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Conkordia ülikoolilinnaku soojuskoormuseks tuleb 1,703 MW, millest küte moodustab
1,38 MW ja sooja tarbevee keskmine koormus tuleb 0,323 MW (maksimaalne - 0,97 MW).
Summaame soojustarbimine aastas koos soojusvörgukadudega tuleb 6 604 MWh (soe
tarbevesi suvel - I 149 MWI).
Joonistel D.3.8.- D.3.13. on toodud Haabreeme asula perspektiivscte tarbijatc
soojuskoormuse kestwsgraafi kud.
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D.4. Kütuse ja energiahindade prognoos
Energiamajanduse arengukava koostamisel on üheks oluliseks teguriks kütuste ja energia
hindade muutumise prognoosimine vaadeldavaks perioocliks. Koostamaks vastav;id
prognoose on vaja lähtuda olemasolevast hinnatasemest ja analüüsida hindade muutumist
viimastel aastatel.

D.4.1.Hinnad ettevötetele aastatel'1998-2000
Eestis on kütuste ja energia hindade riikliku statistikaga hakatud tegelema alles hiljuti -
köigilt ettevötjailt kogub Statistikaamet vastavaid andmeid alles 1998. aastast alates. Energiat
tootvatelt ettevötetelt alustati hinnainfo kogumisega möned aastad varem. Aastatel lg98 -
2000 Eesti ettevötete poolt ostetud kütuste ja energia (elekterja soojus) keskmised hinnad on
esitatud jikgnevas tabelis (Tabel D.4.1.).

Tabel D 4,1. Xütuste ja errergia keskrniste hindade muatused Eesti etterötetes aastatel lggt

A I I ikas : S rrtis tikaamet

Analüüsides viimastel aastatel Eestis toimunud kütuste hindade muutumist, järeldub, et
valdavalt on kütuste hinnad töusnud, erandiks on kivisüsi, mille hind on küll köikunud, kuid
viimase kolme aasta kokkuvöttes siiski langenud. Sel perioodil köige stabiilsemana on
püsinud maagaasi hind: keskmise hinna (2000. a/1998. a) töus moodustas 6.8%. Väga
olulise muutuse on läbi teinud vedelkütuste hinnad. Selle otseseks ja pöhiliseks pöhjuseks on
toomafta ja naftakütuste hindade muutused maailmaturul. Kui 1998. a. teisel poolel ja 1999.
a. esimestel kuudel valitses maailmaturul veel nafta odar,nemise tendents, siis alates 1999. a
viimasest kvartalist on nafta hind oluliselt töusnud ja see trend väljendub selgesti ka Eestis
kasutatud vedelkütuste hindade töusus. mis hakkas 1999. a oktoobris.

7T Ü_ El eklro etrc r gee ti ka i s tituu t
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- 2000 (käibemaksuta)

Kütus ühik
1998 1999 2000

hind hind mtrutus hind Muutus

Kivisüsi koonrt 640 758 +18,4o^ 599 -6,4v.
Turhxhrikett krooni/t 467 594 595 +27,4o/o

Küttepuud krooni/tm E6 98 +14,00k 100 +l6,3yo

Hakkpüit ja puitjäätmed krooni/tm 93 llt -19,4' 117 +25,Eo/o

Maagaas krooni/l0r m3 1 009 1 149 +l3,9yo 1 0?8 +6,8o/o

Vedelgsas krooni/t 5 809 5 195 -10,60Ä 1 266 +25,1tr/o

Raske küttedli krooni/t 10t3 1 045 -3,2" 2111 +1t4,30/o

P6levkivi6li krootri/t I t4t I 084 -5,00h I 6E3 +47,5oh

Kerge kütteoli krooni/t 2 531 2 924 +15,syo 4 ß92 +93,3yo

Diislikütus krooni/t 3 819 4 625 +21,to/o 6 400 +61,60Ä

Autobensiin krooni/t 6311 1 633 +20,9o 9 097 +44,tyo

Elekter krooni/MWh 524 604 +t5,3yo 636 +21,4yo

Soojus krooni/Mwh 265 299 +t2,Eyo 305 +15,1%.
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Vöimaldamaks vöfielda erinevates kütustes sisalduva energia hinda ning kömrtada seda

omakorda soojuse ja elektri hinnaga, on jool sel (Joonis D.4.1.) esitatud energiaühiku hinnad

nii katla-ja mootorikütuste kui ka soojuseja elektrienergia kohta

500

400

300
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100

Joonis D 4,1, Energiaihiku keskmine o§uhind Eesti ettevdtetes 2000, aastal

Joonisel esitatud andmete kasutamisel tuleb silmas pidada, et tegemist on kütustes sisalduva

energiaga. Vastavast kütusest toodetud energia (soojuse, elektri) maksumus söltub veel

mitmetest teguritest, nt seadmete efektiivsusest, kütuse liigist jne.

D.4.2.Tariifsed hinnad
Praegusel ajal on elektri ja maagaasi väiketarbijate hinnad kujundatud tariifisüst€emide kujul.
Maagaasile kehtivad ASi Eesti Gaasi poolt Eneryiaturu Inspektsiooniga (ETI) koosk6lastatud

müügihinnad on esitatud järgnevas tabelis (Tabel D.4.2.), lisatud on kehtestatud tariifidele
vastavad keskmise kütteväärtuse (9,34 MWh,/l 000 mr) alusel an'utatlrd energiaühiku hinnad.

Suülarbijatele (tarbimine üle 200 000 m' aastas) müüdava maagaasi hind on ASi Eesti Gaas

ja tarbija vaheliste läbirääkimiste objektiks ja ei kuulu avalikustamisele ega ETIga

kooskölastamisele.

Tabel D,4.2. Maagaasi tatiüd tarbÜagruppile löikes (Alates 01.01.2003 kehtivad
vtiiketarbijatele uued maagaasi I m3/MWh müügihinnad)
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Elckter. Alates 01. 04. 2002.a. kehtivad elektrienergia hinnakirjad erinevad eelmistest esiteks

selle poolest, et need on madalpinge osas äri- ja kodukliendile ühtsed Teiseks sisaldavad osad

hinnapaketid kuutasu.
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Lähemas tulevikus elektd tootmishind (reaalhinnana) ei tohiks töusta. Küll vöib aga oodata
vörguteenuste, s.o nii edastamis- kui jaotamisteenuse, hindade töusu, mis v6iks aastaks 2005
moodustada umbes 13-15s/kWh 2001.a. püsihindades. Seejuures langeks hinnatöusu
pöhiosa madalpingel (0,4 kV) varustatavatele tarbiiatele.
Kaugemas perspektiivis hakkab olulist vöi isegi määravat tähtsust elektri hinna muutumisele
mängima keskkonnahoidja sellega seonduv maksustamine (\t ka p. D.4.4.).
Kaugküttesoojus. Kaugküttesoojuse hindade arengut käsitledes tuleb silmas pidada, et kuni
30. juunini 2005. a kehtivad erandina käibemaksuseaduse § 28 sätted, mis näevad €tte 5 %
käibemaksumäära rakendamist soojusele, mida müüakse elanik*onnale, kirikutele ja
kogudustele ning riigi- ja kohalikest eelarvetest finantseedtavatele asutustele ja
organisatsioonidele. Kui nimetatud erandit ei pikendata, siis rakendub soojuselc käbemaks
täies mahus (18 %)ja tingib vastava hinnatöusu kodutarbijatele.

D.4.3. Kütuste hinnad maailmaturul
Fossiilkütuste hindade kujunemise rahwsvahelistel turgudel määrab normaaloludes pöhiliselt
nöudluse ja pakkumise vahekord. Kütuste hindade muutumise prognoosimisel on määrava
tähtsusega nafta hind, sest köigi maailmaturul vabalt kaubeldavate energiakandjate hinnad on
sellega otseselt vöi kaudselt seotud. Nafta hinna köikumisi esitatakse joonisel D.4.2.
Vedelkütuste ja suures osas ka teiste kütuste hinnad "jälgivad" nafta hinna muutusi maailma-
turul.

Toorn!ft. mr.ilm{türü hinnad

90

20

l0

1935

.-^ Lisrh, .oßi.alhhd .+Dubai. norinaalhind

-)a-^ LiEü,1993a hindades -x-Dubai, t993. hrndades '-Brdnr 199ßa hindrdes

Joonis D.4.2. Nafta hin a areng 1970...2000 (A. Light, Dubai, ßre t; aasta keskmised
aominadhinnad ja ümberuryutatuna 1 998.a hindadesse; IlSD/barrel)

Hindade prognoosimisega tegeleb maailmas palju organisatsioone. Käesoleva uuringu raames
piirdume rahvusvaheliselt tunnustatumate prognooside refcrccrimisega. Rahvusvahclisc
Energiaagentuud (lnternalio al Etlergy Agency) poolt avaldati seni viimane kompleksne
prognoos novembris 2000.a., mille pöhistsenaarium ennustab nafta hinna jäämist stabiilseks
kuni aastani 2010, seejärel aga aastaks 2020 prognoositakse 36 - 43 o% hinnatöusu. Maagaasi
hinna areng järgib üldiselt nafta hinna muutusi, pikaajaliste lepingute möju töttu aga ei tee
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kaasa lühemaajalisi k6ikumisi. Kivisöe hinda maailmaturul prcgnoositakse jääma küllaltki

püsivaks pikema perioodi jooksul.
kä"soleva a-ande koosiamisel kasutada olnud vfuskematest ülemaailmselt tunnustatud

prognoosidest vöib veel refercerida mfutsis 200l.a avaldatud USA Energeetikaministeeriumi

iDipartment oJ Energy) poolt koostatud i\evaadet Internalional Etetgt Outlook 2001' Seal

esitätud prognoosi keskmise stsenaariumi (leference case) järgi langeb nafta hind 2000 a'

erakordsilt iörgelt hinnatasemelt 2005. aastaks tasem€ri 20,83 USD(1999) ja töuseb seejärel

suhteliselt aeglaselt tasemeni 22,41 USD(1999) 2020. aastal.

Tabelis D.4.3. on esitatud nafta hinna prcgnoose kuni aastani 2020 mitmelt orgarisatsioonilt.

Progloositud hindade erineluse suurus näitab, kui komplitseeritud prognoosiobjektiga on

tegemist - isegi ühe prcgnoosi äämusstsenaariumides esitatud hinnad erinevad 2020. a

tasemel peaaegu kahekordselt (28,42 ja 15, 10 USD,öbD.
Jooksvate (nominaal-) hindade vördlernisel prcgnoositud väärtustega tuleb arvestada, et

prognoosid on reeglina koostatud püsihindades (nt tabel D.4.3. 1999.a. USD).

Tabel D.4,3. Nafta hinna progrtoose aastateks 2005 ' 2020 (1999.q. USD/bbl)

Allikad:
DOE/EIA Energy Infonkatio Administratio . IJS Department of Energy Annual Energy
Outlook- March 2001.
S&P Sta dard & Poor's Platt's. US Energy Outlook. Oct.2000.
IEA International E ergy Agency.World Energt Outlook 2000, Nov. 2000.

DBAB - Deutsche Bank Alex. Brown, lnc. Il/orld oil Supply and Demand E§timates, Ja

2001.

D.4.4.Kütuste tarbiiahindade vöimalik areng Eestis tulevikus
Prognoosides kütuste hindade muutumist Eestis, tuleb lisaks maailmaturuhindade vöimalikele
arengutendentsidele arvestada veel mitmeid, nii rahwsvahelisi kui kohalikke tegureid.

Oluliseks möiüiks saab kütuste kvaliteet ja riiklikud nöuded sellele. Eestis on viimaste
aastate jooksul kolmel korral muudetud vedelkütustele kehtestatud kvaliteedinöudeid. Praegu

kehtivad nöuded jöustusid l. juulist 2000. a. ja vastavalt nendele on Eestis lubatud kasutada

raskeid kütteölisia (RKÖ) maksimaalse väävlisisaldusega 0,5 % (väävlivaene RKÖ) siiski oli
erandina lubatud kuni 1. jaanuarini 2003. a kasutada ka maksimaalselt 3,0%
väävlisisaldusega kütteöli (väävline nKÖ). Seega peaks Eestisse imporditavate kütteölide
hinda töstma rangemate kvaliteedinöuete täies mahus jöustumine.
Jtugmise olulise te[urina kütuste ja energia hinnakujunduses tuleb arvestada trgk§u19,8Ü!
tarbtahindadele. Eestis kuuluvad köik kütused ja energialiigid reeglina maksustamisele !i!!q
maksuqa. Siiski on tehtud möningaid erandeid, mida Riigikogu on viimastel aastatel

pikendanud. Praegu kehtivad ajutise erandina (kuni 30. juunini 2005.a.) käibemaksuseaduse

§ 28 sätted, mis näevad ette 5 o% käibemaksumäära rakendamist soojusele, mida müüakse
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Organisatsioon 2005 2010 2015 2020

DOE/EIA
baas-stsenaadum
körge hind
madal hin<l

20.E3
26.04
r5.10

21.37
26.66
r5.10

2t.49
28.23
15.10

22,41
28.42
15.10

S&P 19.41 18.65 19.87 21.16

IEA 19.83 19.83 27.01

DBAB 17.08 16.98 17.34 17.68
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elanikkonnale, ki kutele ja kogudustele ning riigi- ja kohalikest eelarvetest finantseeritavatele
asutustele ja organisatsioonidele. Samuti oli elanikkonnale müüdava kütteturba, briketi,
kivisöe ja küttepuidu käibernaksumäär kuni eelpoolmainitud kuupäevani 5 %. Seega tuleb
arvestada vöimalusega, et l. juulist 2005. a töuseb soojuse ja kodutarbijale ka kütteturba,
briketi, kivisöe ning küttepuidu hind seoses käibemaksumaiära töusuga 5 %lt 1g %le.
Vastavalt Riigikogu poolt 1997.a jaanuaris vastu vöetud täieldusele käibemaksuseaduses on
tehtud soodustus tuule- ja veejöul toodetud elektrienergia maksustamise osas kuni 31.
detsembrini 2006. a rakendatakse sellisele elektrienergiale käibemaksumäära 0%. Kahjuks
pole selle soodustuse möju märkimisvääme, kuna käibemaksukohustuslike äriühingute poolt
tasutav käibemaks on tasaarveldatav.
Spetsiifilistest maksudest rakendatakse kütustele aktsiisimaksu, millega maksustatakse
praegusel ajal pöhiliselt mootorikütuseid. Alates 1997. aasta löpust hakkas esmakordselt
kehtima aktsiisimaks ka kergele kütteölile 240 kr/t, Vastavalt kütuseaktsiisiseaduse lisas
fikseeritud plaanile tösteti kerge kütteöli aktsiisimaksu määra 1. detsembdl 1999. a
300 koonile tonnilt. 19. juunil 2000 viis Riigikogu kütuseaktsiisi seadusesse muudatuse,
mille kohaselt kehtestati kergele kütteölile alates l. septembrist 2000 aktsiisimaksu mä:imks
500k .

RKÖle pole Eestis seni aktsiisimaksu kehtestatud. Seoses Eesti eeldatava liitumisega Euroopa
Liiduga (läbirääkimiste peatükk 10: Maksustaminc) on saadud üleminekuperiood kuni aastani
2005 mönede kütuste aktsiisimaksu viimiseks ELis (praegu) kehtivale miinimumtasemele.
Nende kütuste nimistusse kuulub ka mske kütteöli.
Maksude edasise arengu osas tuleb arvestada Euroopa Liidu maksupoliitikat. Euroopa
Nöukogu sätestas 1992,a. oma direktiiviga minimaalsed aktsiisimaksumäärad mineraalsetele
vedelkütustele, mis hakkasid EL maades kehtima l. jaanuarist 1993.a. Pöhiliselt on
maksustatud mootorikütuseid, katlakütustest on aktsiisiga maksustatud kerye kütteöli
18 EUR (282 kryl03 1ja raske kütteöli - 13 EUR (203 kryr.
Järsmise tequrina hindade arengu käsitlernisel tuleb vaadelda enersiamaianduse möiu
keskkonnale. Erinevalt enamikest arenenud riikidest ei ole Eestis kehtestatud keskkonna
möjutamisest tulenevaid makse, mis töstaksid kütustc ja energia hindu, vaid
energiamajanduse keskkonnaohtlikkust arvestatakse saastetasude (varem saastekahju
hüvitiste) kaudu.
Käesoleva uuringu aspektist on olulisim käsitleda saastetasu rakendamist saasteainete viimisel
välisöhku (Saastetasu seadus, Riigikogu 10.02.1999 seadus jöustumiskuupäev 21.03.1999
redaktsioon 01.08.2002). Tabelis toodud saastetasu peavad maksma need ettevötted, kelle
poolt aastane emissioon atmosftiäri ületab vastava minimaalse arvestusliku heitkoguse.

Tabel D.4,4. Saastetasu määrud saasteainete ii ßel välisdhku

Saasteaine
Saastetasu mäir, kr/t

2000 2001 2002 2003 2004 2005

SOz 55,20 66,20 79,00 95,00 114,00 r37,00

NOr 126,40 15r,70 182,00 218.00 262,00 315,00

CO 7,90 9,0 11,00 14,00 16,00 20,00

Tahked osakesed 55,20 66,0 79,00 95,00 1t4,00 t37,00

CO: 5,00 7,50 7,50 7,50 ?-50 I1,3
Al I ikas : Saasl e 1 asus eadu:

2002-2017
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Vörreldes eelmiste aastatega, on nöudeid karmistatud - vähendatud on saastetasust vaba

heitmekogust ja lisaks on kehtestatud pdletusseadmete soojusvöim§used, millest alates on

saastelubi nöutav ja tuleb maksta saastetasu. Selliseks alampiiriks on tahk- vöi gaaskütuse

pöletamisel 300 kwh ja vedelkütuste pöletamisel 500 kWr.. Alates 200. aastast on olulise

uuendusena maksustatud ka süsinikdioksiidi (CO2) emissioon Kuna saastetasu ei tule maksta

sellelt emissioonilt, mis lähtub taastuvat loodusvara kasutavatest pöletusseadmetest, siis peaks

nii tekkima teatud eelis viimaste kasutamiseks. Esialgu on see eelis siiski tagasihoidlik, kuna

CO, emissioonilt tuleb Eestis saastetasu maksta ainult nendel energiaettevötjatel, kelle

pöletusseadmete nimisoojusvöimsused kokku on üle 50 MW.
keskkonnaministeerium on teatanud kavast tösta saastetasu määrasid lähiaastatel oluliselt,

lsegi 20 yo aastas. Kuna konkreetset seaduseelnöud pole veel laiemalt avalikustatud, siis on

keskkonnahoidu arvesse vötvate maksude arengut Eestis pärast 2001. aastat liiga vara

arvuliselt prognoosida, tendentsi osas vdib suure töenäosusega ennustada nende

maksumäärade (saastetasu) küllaltki suurt kasru ja üha kiirenevat lfienemist mitmetes

Euroopa Liidu liikmesriikides kasutusel olevale maksutasernele.

Tarbijahindade taseme kujunemist Eestis möjutavad veel mitmed tegurid, nt on importkütuste

tarbijahindu möjutavate tegurite hulgas tähtsal kohal valuutakursid nii vöih Eesti krooni

(euro) ja USA dollari omavahelise vahetuskursi muutumine küllaltki oluliselt möjutada

vastavate kütuste sisseostu- j a j ärelikult ka müügihindu Eestis.

Käesoleva töö raames ei olnud vöimalik koostada pöhjalikku prognoosi kütuste hindade

vöimaliku arengu suhtes. Järgnevalt on esitatud katlakütuste hindade kujunemise vöimalik
arcngustsenaarium, mis on koostatud eksperthinnanguna lähtudes pöhiliste hindu möjutavate

tegurite tdenäolisest muutumisest. Püütud on aNestada jär6'rnisi tegureid:

r nafta hind maailmaturul;
. aktsiisimaksudeareng;
. majanduskeskkon[amuutumineEestis;
r kütuste omavaheline konkuents.

Arvesse ei ole v6etud ELu poolt aktsiisimaksude olulise töstmi§e kava ega ka valuuta

vahetuskursside vöimalikke muutusi. Kütustest toodetud energia hinna kalkuleerimisel peab

tarbija aNestama ka saastetasudega, mille suurus söltub nii kütuse omadustest kui
pöletamisprotsessi iseärasustest ja kasutatavatest puhastusseadmetest.

Maailma kütuseturu hinnapoliitika tooniandjaks on naftaproduktide hinnaarengud. Käesolev

eksperthinnang lähtub Euroopa kütuseturu viimase kolme aasta hinnaarengust. Prognoos

koostati löpptarbijahinna tasemel, lülitades kdikide kütu§te hindadesse 18 Toline käibernaks.

Fossiilkütuste hinnaprognoos Tallinnas franko tarbija kuni aastani 2017 on toodud
joonisel D.4.3.
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Joonis D.4.3. Fossülkütuste hihtaprugrroos Tallitt as aastateks 2002,.,2017

Körgeima hinnaga or kerge kütteöli (KKÖ). mille pöhitarbijateks on lokaalküttevorgud ja
individuaalsed väikekatlamajad. Kaugkütte katlamajad kasutavad seda harva, pöhiliselt vaid
stardikütuseks vöi tugikütusena.
RKO hind söltub paljuski aastaajast ja pikemaajalises peßpektiivis ka poliitikast. Maailma
naftavarude piiratusest tingituna on üldine tlend masuudi hinnatöusule maailmaturul.
Käesolevas prognoosis ei vaadelda odavaimat vene p:idtoluga masuuti -, mille
väävlisisaldus ei ole gara[teeritud.
Maagaasi hind järgib maailmaturul oma pöhikonkurendi - masuudi ehk RKÖ hinda, kuid
seda veidi körgemal hinnatasemel, kuna maagaas on ökoloogiliselt puhtam ja loodust
säästvam kütus.
Gaasi hinna prognoosimisel lähtuti masuudi hinna prognoosist ja voneldi selle vää(usi ka
Kesk-Euroopa endiste idabloki riikide ja Soome, aga samuti ka Lääne-Euroopa
hinnatasemega. Käesolevas hinnaprognoosis väljapakutav gaasi hind jääb suurtarbijaile
(kaugküttevörgud) ja alates 0ljaanuarist 2003.a. kehtestatavad hinnad tarbijagruppidele 3...5
(vt. tabel D.4.2.) Kesk-Euroopa cndiste idabloki riikidcja Soome hinnatasemele, samas aga 1.
tarbijagrupi (gaasi kulu kur 200 mr aastas) gaasi hind läheneb kerye kütteöli himale alates
01. 0l 2002. kehtima hakanud hind koos käibemaksuga on 4,7 k/mr 1SO: k/uwt;.
Eestis on maagaasi hind pikema aja vältel olnud madalam Euroopas valitsevatest
tarbijahindadest, mille pöhjuseks on pikaajaline fikseeritud hirdadega gaasitameleping ASga
Gasprom.
Kivisöe suurte maailmavarude töttu on tema hind maailmaturul üks stabiils€maid. Pmktiliselt
on kivisöe hind maailmaturul viimastel aastatel langenud. Kivisöe hind energiaühiku kohta on
aluseks ka teiste tahkete kütuste nagu turba ja hakkpuidu ühikhinnale. Sce tähendab, et teiste
tahkets kütuste - turba ja hakkpuidu energiaühiku hind ei saa oluliselt körgemale töusta
kivisöe omast. Mönevöra suulem hinnatöus nendel kütustel vörreldes kivisöe hiünatdusuga
on seotud asjaoluga, et nende kütustc tootmiseks kasutatakse naftaprodukte, mille hinnatöus
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orl märgatavalt suurem kui kivisöel. Kohalike kütuste hinnaprognoos vörrelduna kivisöe

hinnaprognoosiSa esitatakse joonisel D.4.4.
Siinjuures tuleb märkida, et kivisütt kasutatakse Tallinnas pöhiliselt väikese vöimsusega

eramukatlamajades, pöhjustades märgatavat keskkonnarcostust.

Tallinnas kasutatavaist kohalikest kütusteist on körgeim hind puitbdketil, mida kasutatakse

pöhiliselt eramuis kamina-, ahju- ja pliidikütusena. Uueks kütuseliigiks on pelletid (saepuru

graanulid), mis on väga körgekvaliteetne ja bioloogiliselt puhas kütus. Tema eeliseks on

itteandesüsteemi suhteliselt lihtne automatiseerimine ja katla väljundvöimsuse reguleerimine

analoogiliselt kergel kütteölil töötava katlaga. Toodud asjaolu vöib selle kütuse tarbimist

lähitulevikus märgatavalt suurendada.

Lähtudes suurtest tootmiskuludest tingitud väga kötgest energiaühiku maksumusest ja

intensiivsest ekspordist on turbabriketi kasutamine Eestis märgatavalt langenud.

Küttepuuna möeldakse käesolevas töös 2 m pild<usi propse, mida turustatakse küttekontorites
ja ka;ratootjate poolt. Selle kütuse hind ja kütteväärtus on monevdlaa madalamad halupuu

samadest näitajatest, kuna selline puit on reeglina toores.

Halupuu tootmine on seotud suures osas käsitööga, mistöttu selle kütuseliigi hinna töus on

märgitavalt kiirem, vöneldes teiste kohalike kütuste hindadega 0oonis D.4.4.). Eeltoodud

pöhjusel on pöhjamaarles halupuu üks kallimaid kütuseid. Nii näiteks on Soomes halupuu

energiaühiku hind ca kaks korda körgem tükkturba vöi hakkpuidu hinnast.

2AA2 2403 2oo8 2009 2010 2011 2012 2A13 2011 2015 2416 2017
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Joonis D.4.4. Kivisöeja kohalike kütuste hi naprognoos aastateks 2002,,,2017

Kokkuvötlikult v6ib Eestis importkütuste sisseveohindade arengus pidada töenäoliseks
suhteliselt kiiret jöudmist maailmaturuhindade tasandile. Keerukam on prognoosida kütuste

tarbijahindade muutumist. Siin vöib pidada vaieldamatuks tendentsiks hinnataserne töusu nii
nominaal- kui reaalväärtusena. Konkreetsemat ajalist progloosi on aga väga raske anda, seda

eriti tulenevalt maksusüsteemis toimuvate muudatuste raskest prcgnoositavusest.

Importkütuste tarbijahindu möjutavate tegurite hulgas ei ole viimasel kohal valuutakursid - nii
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vöib kooni ja USA dollari vahetuskursi muutumine küllaltki oluliselt möjutada vastavate
kütuste müügihindu Eestis.
Kohalik€ kütuste osas on kütteturba ja puitkütuse hindadc pikemaks perioodiks
prognoosimine väga komplitseeritud ülesanne. Maailmaturuhind neile kütustele puudub ja
nende hindade seos naftakütuste ning maagaasi hindadega on kaudn€ ja möjutatud mitmete;t
teguritest. Eesti oludes söltub biokütuste hinnatase olulisel määral ka nende kütuste
ekspordivöimalustest ja sihtriikides pakutavast hinnast.
Elektri hinna kaugemas perspektiivis kujunemise osas on viimaste aastate jooksul palju
üldsönaliselt ja küllaltki pealiskaudselt diskuteeritud, siiski on tehtud ka möned uurimused.
Neist pöhjalikemana tuleb märkida TTÜ Eesti Majanduse Insrituudi teadurite K. Tenno ja A.
Lauri teostatud uurimusi.
K. Tenno ja A. Lauri värskeimas uuringus - Eesti energeetika ja majanduse arengu seoseid
käsitlevas töös - olr autorid koostatud kaks stsenaadumit pölevkivil toodetud elektri hinna
vöimaliku arengu kohta kuni aastani 2010. Töös on pandud eriline röhk cnergeetika ja kesk-
konna vastastikusele möjule - autorid on vötnud arvesse Eestis 2000. aastast k€htestatud CO2
maksu (1. stsenaarium) ja ELis kavandatava CO2 maksu (2. stsetlaarium). Viimast on
arvestatud alates 2005. aastast algul pooles (140 kr/t COr) ja 2010. a täies (280k/t CO2)
ulatuses. Sellistel tingimustel prognoositud elektri hinna areng on esitatud tabelis (tabel
D.4.5.).

Tobel D,4,5. Elektfi ptogloositud hinna muuturnine erinerate stsenaariumide koral

Arsta

Keskmine trriif Kodutf,rbija tariif

kr/kWh kr/kwhi käibemaksugs

l. stsetrssrium 2. stsenxarium l. stsenaarium 2. stsenaarium

2002 0,70 0,70 1,09 1,09

2003 0,7t 0,71 I,l0 1,10

2004 0,13 0,73 1,t 3 1,13

2005 0,16 0,95 1,19 1,47

2006 0,71 0,95 1,20 I,41

2001 0,71 0,94 1,20 1,41

2008 0,79 0,96 1,24 1,49

2009 0,80 0,96 1,24 1,49

2010 0,81 1,15 1,25 1,80

Elektri hindade muutumisele hakkab möju avaldama ka elekftitulu liberaliseerimine, mille
üheks elemendiks on teatud tingimustele vastavate tarbijate (täielikult liberaliseeritud tulul
köigi tarbijate) öigus valida endale elektdenergia tamijat, kusjuures kohalik jaotusvörk peab
osutama edastusteenust. Olulisemat ja loodetavalt alandavat m6ju elektri hinnale vöib
elektrituru libemliseerimine hakata avaldama siis. kui Eesti elektrisüsteem saab ühenduse
Pöhjamaade (Soome) süsteemiga.
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D.5. Ühepere-elamute, talude ia suvilate kütuse ia energiavaiadus
ftinnang antakse käsitlustuletuusle alusel)

Küsitlusankeetide andmete analüüsimisel saadud olulisemad tulemused esitatakse tabelit€§

D.5.l. ja D.5.2. ja joonistel D.5.1. ja D.5.2.

Tabel D. 5. 1. Viirrtsi valla ühepereelafi ute etetgiakasutuse parumeettid

Jrk nr Prrsmeeter uhik Viimsi vald

I 2 3 4

1 Elamute keskmine kubaluur mr 365,r

2 Elamute keskmine kasulik pind m': 1l< o

3 Keskmine elanike arv majapidamise kohta: rnlmene

talvel 1püsielanikud) 3,2

suvel 4,1

4 Keskmine primaarenergia tarve maiapidamise kohta:

ilma elektrita MWh/aasta

koos kütteelektriga
5 Keskmine elektritarve majapidamise kohta kwh/aasta 4805,60

6 Tarbitava Drimaarene ria kulu aastas

elamu mahu kohta kw}./m3 62.7 5

üldpinna kohta kWh/m' r 81.98

oüsielaniku kohta MWI/aasta
,7

Keskmine kütuse maksumus elaniku kohta kr/aasta 1 17 t.6
8 Küttepuidu tarve:

elaniku kohta n/aasta 3.0

majapidamise kohta fm/aasta 9,5

9 Puidu Drimaarcnersia:

elaniku kohta aastas MWh 4,2

ma.japidamise kohta aastas MWh 13,3

Tabel D.5.2. Viimsi valla suvilate enetgiakasutusv paru eetid

Jrk nr Parameeter IIhiK Viimsi vald

3 4

Suvilate keskmine kubatuur m3 188.7

2 Suvilate keskmine kasulik pind m': 48.2

3 Keskmine elanike arv maiaDidamise kohta: lntmene

talvel (püsielanikud) 0-3

suvel 4,6

4 Keskmine orimaarenereia tarve maiapidamise kohta: Mwl/aasta
ilma elektrita 5,83

koos kütteelektriga
5 Keskmine el ektritarve maiaoidamise kohta kwh/aasta 1680-00

6 Iarbitava Drimaarenereia kulu aastas

elamü mahu kohta kWh/mr 10.89

ülJpinna kohta kWt./m2 120,98

TTÜ Etektn e ne rge e t i kn i ns t i tn
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Jrk nr Parameeter ühik Viimsi vald
I 3 4

suveelaniku kohta MWh/aasta 1.2'7
7 Keskmine kütuse maksumus suveelaniku kohta krlaasta 125.6
8 Küttepuidu tarve:

suveelaniku kohta rn/aasta 0.8
maiapidamise kohta rm/aasta 3.6

9 Puidu primaarenersia:

suveelaniku kohta aastas MWI 1,1

maiapidamis€ kohta aastas MWt 5.1

Uhepere-elamute ja suvilate energiatarve

Ühepere-elamute ja suvilate energiaja kütuse kasutuse küsitluste tulemuste analüüsist selgus,
et Viimsi valla keskmise ühepere-elamu kütuse primaarenergia tarbimine on 22,9 MW.h
aastas, elektri tarbimine 4,8 MW.h aastas ja energia kogutarbimine 27,7 MW.h aastas.
Uuemate, peale 1990-ndat aastat ehitatud ühepere-elamute vastavad näitajad on aga:
19,3 MW.h, 9,3 MW.h ja 28,6 MW h aastas. Uuemates elamutes on täheldatav kütuste
primaarenergia tarbimise vähenernine, kuid energia kogutarbimise suurenemine, milles tuleb
näha elektritarvitite arvu ja elektritarbimise kasvu. Sama tendents peaks iätkuma ka lähimal
kümnendil.

Perspektiiysete ühepere-elamute ja suvilate energiatarve

Peßpektiivselt peaks valda lisanduma (l etapi aruanne) 4633 ühepere-elamut arengukava
koostamise perioodi löpuks. See tähendaks nende kogu primaarenergiavajadust 80 90 GW.h
aastas, kogu elektrivajadust 40-45 GW.h ja eflergia koguvajadust 120 135 GW.h aastas.
2014. aastaks on prognoositud köigi ühepere-elamuteja suvilate üldarvuks (k.a olemasolevad)
8900, millede energia kogu vajadus v6iks küündida 250GW.h aastas sh kütuse
primaarenergia 170 GW.h.ja elekter 80 CW h. Arvestatud oo ka vanemate elamute ja suvilate
ümberehitamisega ja energiasäästuga.

TTU E le ktr oenergeetikd i ns ti tuut
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E Soojusvarustusegaseotudspetsiifilisedtehnilised,
finants-majanduslikud ja keskkonnakaitselised aspektid

E.1. Kaugkütte - lokaalkütte vahekord
Järgnevad pöhiseisukohad ku.junesid välja peale Tallinna pikaajalise energiamajanduse
arengukava majanduslike armtuste tegemist ja on kohaldatavad ka Viimsi valla kaugküttega
asulate kohta.
Tihedalt asustatud rajoonides tuleb igal juhul eelistada kaugkütet lokaalküttele. Esiteks on see
majanduslikult tasuvam (rekonstrueerimise väiksem tasuvusäeg) ja teiseks on kohalik
keskkonna saastamine tunduvalt väiksem.

Kaugküttega rajoonides ei ole mötet minna üle lokaalküttele, vaid on otstarbekas järk-järgult
rekonstrueerida olemasolevat kaugküttevörku ja soojussölmi.

1. Lokaalkatlamajade rajamine on möistlik nendes piirkondades, kus kaugkütet ei ole,
näiteks, ühepereelamu rajoonidja üksikud obj€ktid kaugel kaugküttevörkudest (küladc
äärealadel), vöi seal, kus kaugküttevörku rohkem koormata ei saaja ei tasu.

2. Märkimisvääme lokaalkütte osakaalu kasv linna vöi küla soojusvarustuses töstatab
pöhjendatult varustuskindluse küsimuse. Laihtudes Euroopa Liidu energiapoliitika
pöhisuundumustest varustuskindluse kohta on soovitatav arendada köiki kütmisviise
koos reservkütuste kasutamise vöimaluse väljaehitamisega. Riigiasutustes,
munitsipaal-, haridus- tervishoiu-, aga samuti ka köikides Siseministeeriumi ja
Justiitsministeeriumi haldusalas olevates ettevötetes peaks reservkütuse kasutamise
vöimaluse väljaehitamine soojusvarustuse koraldamisel olema kohustuslik.

3. Kahe kütuse nöue töstab lokaalkütte varustuskindlust, mis on väga olulinc Eesti
kütteperioodi pikkust ning valitsevaid välisöhu temperatuure aryestades. Teisest
küljest suurendab see nöue lokaalküttele üleminekuks vajalik:ke investeeringuid, mis
omakorda möjutab aga lokaalkütte konkurentsivöimet kaugküttega. Samas on
nöudmine pöhjendatud, arvestades soojusvarustuse sotsiaalset tähtsust.

4. Soojusvarustusc kvaliteet möjutab potefltsiaalse tarbija eelistusi kahest aspektist:

. soojusvarustuse pidews ja säästliku tarbimise vöimalus,

. varem kaugküttega kaasnenud negatiivsed nähtused flagu sooja tarbevee
katkcstused suvel ning üle- vöi alakütmine kütteperioodil on minevikku
jäämas.

Nende negatiivsete ilmingute köryaldamine on iga soojustootja csmaülesandeks kui ta
tahab turul püsida.

5. Üle kolmveerandi soojuse tarbüatest Viimsis ja Haabneemes moodustab elanikkonrl,
mistöttu kaugkütte soojuse hinna ja tarbijate (elanike) maksejöulisuse tasakaal on
oluline faktor valla majanduse edukuse tagamisel. Liialt suur eluasemetoetuste
(toimetuleku kindlustamiseks kompenseeritakse osaliselt eluaseme kulutusi ja nt
Tallinnas moodustab viimane toimetuleku kindlustamise summadest 80 % ringis)
osakaal valla eelarves pärsib arenguid muudes vallalc olulistes suundades.

TT U E lektroenergeeti ka ins ti tuut
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6. Eluasemekulud moodustavad Viimsi keskmise leibkoma aasta sissetulekust ligikaudu

veerandi, körgem on seejust kaugküttel olevates mitme-perc elamutes.

7. Iga kaugküttevörgust Iahkunud tarbija vöib halvendada kaugkütte firmade

majanduslikku olukorda, millele viimased saavad vastu seista hima töusuga ja

sotsiaalsete probleemide ratas veereb uuele ringile.

8. Keskkonnakaitse aspektis sätestab Euroopa Liidu välisöhu kvaliteedi hindamise ja

kontrolli direktiiv 96/621EÜ 6hü kaitse pöhilised eesmtugid, millest üks olulisemaid

on säilitada välisöhu kvaliteeti piirkondades, kus kvaliteet on hea, ja parandada öhu

kvaliteeti teistes piirkondades.

9. Vastavalt Planeerimis- ja ehitusseadusele (on valminud planeerimisseadu§e eelnöu)

mätuatakse detailplaneeringuga kindlaks tehnovdrkude ja -rajatiste paigutus. Seega

eeldab piirkonna soojusvarustuse pöhimötete muutmine detailplaneeringu koostamist,

mille käigus vöib vastavalt Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnaauditeerimise

seadusete nöuda keskkonnamöju hinnangut.

E.2. Loodusliku gaasi kasutamise laiendamine
Viimsi valla territooriumil tegutseb gaasimajanduse valdkonnas kolm firmat: AS Eesti Gaas,

kes omab magistraaltrasse ja haruvörku, gaasivörgu ettevöte OU BEG Energia (KV Partnerid

AS), kes arendab edasi gaasivörke köikjal mujal vallas v.a Ai$umäel mis jääb ilmselt ASi
Eesti caas arengualaks ja Muugal, kus on kolmanda firma AS Alial gaa§ivörgu

arenduspiirkond.
OÜ BEG Energia plaanib investeerida juba 2003. aastal -lsmlnkrooni maagasivörgu

arendamiseks (ligikaudne maksumus l mlnkr,&m) ning tulevikus ollakse valmis 3-4
kesksurve magisfaali ja madalsurve haruliinide abil varustama maagaasiga köiki soovijaid
oma arengu territooriumil vallas. Liitumistasu on seni olnud keskmiselt 30 000 kooni ringis
Lähituleviku peamised maagaasiga varustatavad territooriumid ja asumid:
o Püünsist Rohuneem€ni viimane kaasaarvatud;

' Kelvingi küla (toru veetakse Püünsi lähedalt, vahemaa - 2 km;
o Haabneemes Randvere tee vasakpoolne ala kuni Hundi teeni (ia sealt edasigi) ning soovi

avaldavad lisanduvad üksiktarbijad Haabneeme külas;

" Uus-Kooli asum (Vardi teejt ning edasi Hundi teeni);
o Tammneemeja teised Viimsi poolsaare idaranniku külad (toru Kelvingist Tammneerne);
o Kaugemas tulevikus köik muud asumidja üksiktarbijad, kes soovivad maagaasi.

Maagaasi müügi mahtusid tuleviku jaoks ei hinnata, sest ehitamise tempot ja tarbijate
gaasivajadust on raske ennustada.

E.3. Taastuvate energiaallikate kasutami se laiendamine

E.3.'1. Tuuleenergia
Antud töös on vaadeldud 6 erinevat varianti (}t tabel E.3.2, Soojusmajanduse aruanne II).
Variandid A, B, C, D käsitlevad intressimätua ning laenu kestwse möju tuulepargi tasu\,usele

erineva tulutariifi puhul (90 %o kodutarbija tariifist ning Narva elektri omahinnaga siduva

koefitsiendiga, mille vätutus on 1,8) ning variandid E, F vaid toodangu möju. Köik
tasuwsarwtuste tulemusnäitajad on toodud Soojusmajanduse aruande II lisades l-3joonistel
E.3.1. E.l.l.jakalkulatsioonitabelites.
Saadud tulemuste pöhjal vöib järcldada, et antud hetkel rannikumerre ehitatud

tuuleelektrijaam ei ole möeldav ilma majanduslike soodustusteta, ning on veel vara rääkida
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sellise projekti tasuwsest. Sama näitab ka maailma senine praktika, sest maailmas veel pole
ühtegi offshore tuuleparki, mis töötaks tiüelikult kommertsalustel. Antud töö raames tehtud
kalkulatsioonid ülalmainitud tuulepargi kohta näitasid, et sdltuvalt laenutingimustest, vajaliku
toetuse suulus (tegelikult on see tagastamatu abi) peab olema vahemikus ZO 3\yo.
Arwtuste käigus saadud projekti rentaabluse (20 aasata jooksul kogutud puhastulu jagatud
kogukulule) vä:Ltus on üsna madal (ll -20%), millest vöib järeldada, et ofßhore tuulepark
ei ole veel sobiv viis raha paigutamiseks ning kasumi teenimiseks.

E.3.2.Taastuvad kütused
Taastuvate kütuste e taastuvkütuste all möeldakse biomassist valmistatud tahkeid, vedelaid ja
gaasilisi kütuseid. Näitena olgu nimetatud puitkütused (halud, bdketid, graanulid ehk pelletid,
hakkpuit, puusüsi jt), bioölid, bioetanool, biogaas (k.a prügilagaas) ja tinglikult turvas
(biketid, tükkturvas). Taastuvaks kütuseks loetakse ka orgaanilisi olme- ja tööstusjäätmeid,
kuid nende pöletamist (v.a ainult mehaaniliselt töödeldud puitjäätmed) väikeseadmetes ei
tohiks lubada keskkonna puhtuse hoidmise eesmärgil. Alates 2009. aastast ei ole vastavalt EL
jäätmedirektiivile lubatud oryaaniliste jäätmete ladustamine prügilasse ja ühtlasi nende
pöl€tamine kohtades, kus puuduvad suitsugaaside puhastusseadmed.
Viimsi vallast saadava küttepuidu energiasisaldus on ligikaudu 900 MW.h, millest jätkub tösi
küll ainult umbes 40-501e keskmise suurusega majapidamisele (elamud+suvilad) aastas kütte
ja toiduvalmistamise vajadusteks. Viimase tarbivad ära peamiselt oma valla elanikud elamute
ja suvilate kütteks ja toiduvalmistamiseks. Küttepuude hind on viimasel aastal olnud
keskmiselt 90 k/tm.
Köigi Viimsi valla puitkütust kasutavate tarbijate soove poolsaarel kasvavast metsast saadava
puitkütusega rahuldada ei suudeta ning paratamatult tuleb puudujääv osa väljastpoolt valda
sisse osta. Haabneemes asuva katlamaja jaoks tuuakse praktiliselt kogu vajaminev puitkütus
(v.a teatud hulk ehitusJammutusjäätmetes valmistatud hake) siss€ valla piircst väljastpoolt.
Prügilagaasi ja heitvete mudast saadava biogaasi ressursid Eesti kohta on määratlemata ja
samuti vähetöenäoline on [ende kasutusele vötmine Viimsi vallas, kuna valla heitveed
suunatakse ASi Tallinna Vesi Heitveepuhastusjaama ja ning olmejäätmcte käitlemisega
tegelevad firmad väljastpoolt valda, kes viivad olmejäätmed kas pdgilatesse vöi
prügisorteerimise ettevötetesse.

Taastuvate kütuste laialdasemat kasutusele vötmist AS-i Fortum Termest Viimsi valla
katlamajades ei ole ette näha, pigem läheb endise Tamulti katlamaja sulgemise järel ja uue
katlamaja vöi koostootmisjaama rajamisej:Lel kogu soojuse tootmine üle maagaasile.

Taastuvatc kütuste osa energia muundamisel kasvab töenäoliselt ühepere-elamute s ja
suvilates, mis jäävad eemale valla gaasivörkudest vdi kelle omanikud soosivad taastuvaid ja
kodumaiseid kütuseid.

E,3.3. Päikeseenergia
Meie Iaiuskraadidel on vöimalik kasutada päikesekütet kombineeritult koos teiste
soojusallikatega, kuna Eesti päikesekiirguse ressursid on küllaltki väikesed ning
mitteregulaarsed.
Päikeseküttesüsteemis peab kindlasti olema ka salvestuspaak, mis vöimaldaks akumuleerida
soojust pilves päevadeks. Meie laiuskraadidel on reaalselt vöimalik kasutada (majanduslikult
öigustatud) päikese soojust sooja tarbevee saamiseks ja salvestamiseks alates märtsi algusest
kuni septembri löpuni.

TTU E I ektro etrcrgeet i ka in s ti tuut
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Päikeseküttesüsteemist saadava soojuse hind on konkurentsivöimeline teistest

energiaallikatest saadava soojuse hinnaga. Päikeseküttesüsteemis soojeüdatud vee hind oI1

sood-sam elektriga soojendatud veest samadel sooja tarbevee temperatuuridel (45 55'C)'
Elektriboileritega toodetava sooja vee nädala keskmine hind on olenevalt paketist 800-
900 kr/MW h (alvestatud on kahetariifse elektdga).

Päikesesoojuse hinnas sisaldub vaid investeering ja süsteemi väike käidu - ja hoolduskulu.

Päikeseküttesüsteemidele eeldatakse körget eluiga, üle 20 aa§ta

Päikesekollektorite suurim tootlikkus saawtatakse, kui kollektori moodulid on otseselt

suunatud löunasse ning kollektorid on kallutatud ca 45 o v6rra horisontaalpinna suhtes.

Kui otsustatakse paneelelamu katust uuendada, tuleks kindlasti kaaluda päikeseküttesüsteemi

paigaldamist, sest siis oleksid tehtavad kulutused optimaalsed. Katus tuleks teha veidi

tugevama konstruktsiooniga ja jätta katusealusesse ruumi akumulatsioonipaakidele kui maja

kandekonstruktsioonid lubavad. Vastasel konal tuleks paagid paigaldada hoone keldrisse

Lisaks on soovitav paigaldada pööningulaele lisasoojustus ja isoleerida sooja tarb€vee

tomstik.
Perioodidel, mil päikesekiirgusest ei jätku sooja tarbevee tootmiseks, saaksid tarbijad sooja

vee kaugküttesüsteemist, lokaalkatlamajast vöi elektdboileritest (vastavalt olemasolevale

soojusallikale). Soojussalvestuspaakidesse vöiks paigaldada ka elektriküttekehad.

E,3.4. Sooiuspumpade kasutusvöimalustest Viimsi valla
sooiusvarustuses
Eesti kliimas vajatakse hoonete kütmist umb€s 9 kuul aastast, kuid sooja tarbeveega

varustamist aastaringselt. Öhu jahutamine hoonetes omab vähemat tähtsust.

Soojusvarustuses saab soojuspumba lülitada nii kaugküttevörku kui ka hoone

keskküttesüsteemi vöi kasutada seda kohtkütte allikana. Vajaduse koral v6ib soojuspumpa

kasulada ka öhu jahutamiseks hooneles.
Soojuspumba lülitamiseks kaugküttevörku peab olema tagatud soojuspumba- ja olemasoleva

soojusvörgu soojuskandjate parameetrite (peamiselt temperatuuri) ühildamine. Lokaalkütte
konal, seda eriti uutes ehitatavates hoonetes, oI1 vöimalik kasutada soojuspumbale eriti
sobivat suhteliselt madalat€mperatuurse soojuskandjaga pörand- vöi öhkkütet.

Praktikas kasutatakse tavalis€lt elekterkäitamisega aurukompressol-soojuspumpasid.

Termodünaamilise kehana (külmutusagensina) tuleks neis kasutada kloorivabasid freooIre

Rl34a, R152a vöi R407C, mille kasutamisel pole looduskaitselisi piiranguid Siiani
soojuspumpades ja külmutusseadmetes laialdaselt kasutatavat freooni R22 orl lubatud

kasütäda aastani 2040-

Soojuspumba soojusliku efektiivsuse pöhinäitaja - soojustegur (küttevdimsuse ja seadme

käitamiseks vajaliku vöimsuse suhe) oleneb peamiselt t€mperatuuritöusust soojuspumbas,

t=t*-t0, st külmutusagensi kondenseerumis- ja aurustustemperatuuri vahest. Mida
väiksem on temperatuuritöus, seda suurern on soojustegur. Seega §oojuspumba efektiivseks
kasutamiseks on vaja omada vöimalikult körge temperatuudga ja piisava soojusmahtulusega
(vöimsusega) soojusallikat, millelt soojust vdetakse (madalatemperatuume soojusallikas) ning
tarbijale edastada vöimalikult madalatempemtuurilist soojuskandjat. 4-150% vörra on

vöimalik sooiuspumba soojustegudt suurendada regeneratsiooni kasutamisega.

TTÜ Etekrceneryeetika i Ntihüt
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Üldnainitud kloorivabadel freoonidel töötavate soojuspumpade teg€liku soojusteguri
ligikaudseks mäZimmiseks temperatuuritöusul piirides It=40_1OOIC voiU lasuüda
graafikut joonisel E.3.7 [l].

Temperatuuritöus soojuspumbas 
^ 

t, "C

loonis E,i.7. Soojuspumba tegeük soojustegur

Soojuspumba küttevöimsuse Q k, madalatemperatuurilise soojusallika vöimsuse e 0
soojusteguri rp vahel kehtib seos:

Q o= Q r.(1 - l/rp)

10

9

8

go
65

6

1@

nlng

(1)

Seosest (l) nzihtub, et soojustegud suurenemisel, st tempemtuuritdusu vähenemisel, suueneb
madalatemperatuüiliselt soojusallikalt saadava soojusvöimsuse osakaal küttevöimsuses
(tarbüale antavas soojushulgas). Vastavalt väheneb soojuspumba käitamiseks vajalik voimsus.

Tavaliselt loetakse soojuspumba kasutamisr otstarbekaks, kui soojustegur q>3. Selle
eeldusek on temperatuuritöus soojuspumbas At S 55 uC. Kuid ajnult see ei garanteeri veel, et
soojuspumba kasutamine on parim moodus soojusvarustuseks. Kui q: 3, siis e 1e oS 1,5, st
tarbijale antavast soojusest üle 2/3 saadakse madalatemperatuuriliselt soojusallikalt.

Suuevöimsuselistes soojuspumpades on madalatemperatuwse soojusallikana praktiliselt
vöimalik kasutada ainult vett vöi tootmisprotsessi heitsoojust. öhk, piDnas jt soojusallikad on
töenäoliselt kasutatavad ainult lokaal- ja kohtküftes.

Merevee soojusmahtuws soojusp^umpade tarbeks on piimmatult suur. Veetemperatuur
merepöhja l?ihedal on ka ralvel + 4 uC vöi üle selle. Seega soojuspumba madalatemperatuuse
soojusallikana tuleb talvel kasutada vett merepöhjast, suvel - pinnalt. pöhjal?ihedast vett on
köige lihtsam vötta sadamate piükonnas.

Vee jahutarnisel 1 
0C vörra saab veelt madalatemperatuurset soojust ca 4 000 kJlm3.

Looduslike veekogude vee (t = + 4 0C; kasutamisel talvel -soojuspumba madalatemperatuuse
soojusallikana küJmutusagensi aurustusremperatuur I or 0 oC.

TTÜ Ele ktroenergeetika ins t ituut
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Kaugküttevörgust tava.liselt temperatuuril 50-700C tagastatava vee soojendarniseks

sooj;spumba külmutusagensi vajalik kondenseerumistemperatuut tk=60--.80"C Seega

i"-p"iutu*lto"t toojusp;mbas taivel At = 60 - 80 0C, soojustegur I = 2,8 - 2 (oonis l) ning

soojuspumba kasutamine pole töenäoliselt otstarbekas'

Looduslike veekogude vee soojust vöiks soojuspumbas kasutada ka talvel öhk- ia pömndktitte

konal, kus külniutusagensi iondenseerumistemperatuur tk=35-40uc ning soojustegur

q=5-4(ioonisE.3.7.).

Välisöhku soojuspumpade madalatemperatuudlise soojusallikana on kasutada piiramatus

koguses. Öhu t*"tu-l.t piirab v2ilisöhu madal tempentuur talvel - detsembrist veebruarini

;ä;"rk",ir;l ;l ] l'€izt. mrlr-,"I perioodidel langeb öhutemperatuw kuni 30 0c'

Öhu kasutamine soojuspumba madalatemperatuurse soojusallikana on töenäoliselt otstarbekas

fkütteks ia sooiusvarustuseks) aprillist oktoobrini kui keskmine öhutemperatuur on üle + 4 -

| 6 
0C 

I)1. V6imalik on kasuhda soojuspumba madalalemperatuÜse sooj^usallikana hoone

ventilatsioonisüsteemist väljuva öhu . soojust. Öhu jahutamisel I 'C vörra saab

madalatempemtuurset soojust ca I.3 kJ'm'

pinnasoojuse kasulamiseks soojuspumba madalatemperatuurse soojusallikana kasutatakse

plastiktorusid diameetriga 25 -40nrn Tavaliselt paigaldatakse- torustik 
^horisontaalsete

iiugudena 0.8- I.5m süga\Trsele. k'us lemperatuw on aastaringsell üle 0'C [3.5] 
-Iorude

valiekaugus (samm) siugudes on 0,4 - I m. Siugtorude soojusvött pirüa§est on 10 - 30 Wm'

[4] , s to-ru pikkuse kohta ca I ,2 - 1 ,9 w/m Pinnasesoojuse ammutamiseks kasutatakse ka U-

ärusid vOi'spiraale vertikaalsetes sahtides. Siin vöivad esineda aga keskkonnakaitselised

piirangud.

Maailmapraktikas kasutatakse soojuspumba madalatempemtuurse soojusallikana m6nikord

oöhiavett. Eesti territooriumil oIr pöhjaveetemperatuur 25 - 70 m sügavusel aastadngselt 6,5 -
'7 0a 

[3]. viimsi poolsaarel loetakse pöhjavee kasutamist sooju§pumbas mittesohivaks'

Ürhekilovatise küttevöimsuse tagamiseks soojuspumbaga on maksimaalselt vajalik

(veetemperatuuri alandamisel I 0C vöra) veekulu ca 0,17 (rp = 3) - 0,2 (9 = 5) Vs'

välis- vöi ventilalsiooliöhu kasutamisel soojuspumba madalalempemtuuse soojusallikaoa

öhuremDeratuuri alandamisel I 0C vörra on ühekilovatise küttevöimsuse saamiseks vajalik

ohul-ulu ca 0,571rp = 3,) - 0.61q = 51617.. Öhutemperatuuri alandamisel rohkem kui I 'C'
öhukulu vastavalt v?iheneb.

Ühekilovatise küttevöimsusega soojuspumba tööks vajaliL-u madalalemperatuurse soojuse

ammutamisel niiskest (hea sooiustilekandega) pinnasest horisontaalsete siugtorudega on vaja

maad minimaalselt I80-210m2. Kuiva pirmase konal on vajalik pindala kuni 3 korda

suurem. Seega, kasutada olev territoolium vöib osutuda soojuspumba tööks ebapiisavaks'

inergiasääs-soojuspumbaga kütmisel, vöreldes kütmisega katlast (kadamajaso' esineb siis'

kui energias?iästute gur

2002-2017

rle9rlcr
(2)
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kus

1 
" 
- elektrijaama vöi käitusmootori efeldiivne kasutegw;

1"1 elektriülekandekasutegur;
I h - ktlttekatlamaja vöi -kada kasutegur;

Tl sv - soojusv&gu kasutegur.

Soojuspumba vördlemisel individuaalkatlaga soojusvörk puudub, st Isv= l. Mitteelektrilise
kätamisega (näiteks sisepölemismootoriga) soojuspumba korral elektrivörk puudub ning

ncr= l. Eesti soojuselektrijaamade efel:tiivne kasutegur r1"- 0,27. Soojuspumbaga kütmisel

vöneldes individuaalkatlaga seose (2) jägi esineb energiasääst siis, kui q = 3,71 6.

Energiasä2ist on alati kasulik looduskaitse seisukohalt. Majanduslikult ei tarvitse see alati

kasulik olla. Ligikaudne mhaszi2ist soojuspumbaga kütrnisel vörreldes individuaa.lkatlaga

esineb siis, kui rahasäästutegur

cBr

lr"nH"

81

(,

kus

R r - katlamajas kasutatava kütuse hind k/kwh;
H. elekhienergia hind k/kWh.

Kui qR<1, siis küftIine katlaga on rahaliselt kasutikum kui soojuspumbaga Seos (3) ei

arvesta seadmete esialgset maksrmust.

Seeriaviisiliselt toodetavate soojuspumpade hind koos paigaldamisega oleneb pdhiliselt

küttevöimsusest ja madalatemperatuursest soojusallikast. Seepära§t vöib üldjuhul rä.äkida

ainult soojuspumpade o enteeruva§ hinnast. Soojuspumpade orienteeruv hind
küftevöimsusel Q k = 5 - 1 I 000 kW on leitav valemist

H=12560ek0,861 kooni (4)

Soojuspumpade kasutamine areneb ja laieneb pearniselt eramuomalike seas. Uutes ja
kapitaalselt remonditud hoonetes olemasoleva soojusvarustussüsteemi demonteerimine ja
selle asemel soojuspumpsüsteemi rajamine on üldjuhul ebamajanduslik. Kaaluda vöiks

öhksoojuspumba paigaldamise lisaks olemasolevale elekterküttesüsteemile. Veel

rekonstruee mata ja kapitaalselt remontimata munitsipaalhoonete (valla hallatavate hoonete)

soojusvarustuse üleviimine soojuspumpadele tuleks igal konkreetsel juhul tehnilis-

majandusiikult iäbi am-rtada. Kindlate soovituse andmine käesoleva töö mames oleks aga

ennatlik.
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F. Lahendused soojusvarustuse edasiseks arendamiseks

F.1. Kaugküttepiirkondade moodustamine

L?ihtudes Euoopa Liidu Energiapoliitika pöhisuundumustest varustuskindluse kohta on
Viimsi vallas soovitatav arendada köiki kütmisviise koos rcservkütuste kasutamise vöimaluse

v,iljaehitamisega. Munitsipaal-, haridus- ja tervishoiuasutustes vöiks reservkütuse kasutamise

vdimaluse vzilj aehitamine olla kohustuslik.
Viimsi valla soojusvarustus jagatakse tulevikus kolmeks küttepiirkonnaks ja need höImavad

kogu valla territooriumi:
1. kaugküttepiirkond(-nnad), kus reeglina säilitatakse ja arendatakse kaugkütet;

2. gaasivalustuse (gaaskütte) piirkonnad, kus reeglina sälitatakse ja arendatakse

gaaskütet;
3. vaba valikuga soojusvarustuse pii*ond, L-us kttrnisviis valitakse tarbija soovi

kohaselt, arvestades olemasolevaid kütrnisviise ja keskkonna n6udeid.

Kaugküttsja maagaasitrk om'avditsrrse territoorfuftit orr ghr+i§e je sfrateegilis€ tzihtsusega

tehnilised kommunikatsioonid, millede kooskolastatud ja teineteist arvestav arendamine on
tehnilis-majanduslikult ja kesl*onnakaitseliselt vajalik.
'lTÜ soojustehnika instituut soovitab moodustada Viimsis küttepiirkon(na)d, kui leiavad
tehnilis-maianduslikult pöhiendamist iäremised seisukohad:

o Säilitatakse Viimsi vallas olemasolevate kaueküttevftkude tarbÜad (elamud ja
sotsiaalsfü2id hooned). Konkreetsemaid pöhjendusi vaadata punltist E.1.
(Soojusmaj anduse aruanne I[)

o Arendatakse elektd ja soojuse koostootmist Viimsis ja Haabneemes. Kinnisvara
arendamise kägus tekib vöimalus rajatava(-te) koostootmisjaama(-de) vöimsuste

efektiivsemaks koormamiseks peamiselt suveperioodil. Ühendatud kaugküttevörk mitme

soojusallikaga (reserv ja tipukatlamajaga Viimsis) stabiliseeriks vörgu tööd ja vzihendaks

soojusvarustuse dske, sest tehniliselt oleks vöimalik ka Viimsi ja Haabneeme

kaugküttevdrkude ühendamine läbi boilerjaam4 L-uid majanduslikult ei pruugi see olla
vasfuvöetav.

o Säilitarakse Viimsi valla soojusvarustuses ieservkütuse kasutamise vöimalus ja luuakse

see seni puuduvates kohtades. Maj atrduslikult ja keskkonnakaitseliselt sziästlikum on seda

korraldada soojusettevötetejuures, kus korrastatakse olemasolev vedelkütuse mahutipark.

o Küttepiirkondade kujundamisel lzihtutakse seisukohast, et vaadeldavas piirkonnas oleks

vzihemalt 50 o/o soojuse tarbijatest (tarbimisvöimsuse jzirgi) lülitatud kaugküttevörku,

maagaasivörku v6i omavad muid ktitteallikaid. Valla uute asumite soojusvaru'§tussüsteemi

kaugküttele planeerimisel lähtutakse seisukohast, et kogu tarbimiskoomus lisanduvas

kaugküttevörgu osas oleks vähemalt 5 MWt/(m aasta) ja kogu liitumisvöimsus 2 kWm
torustiku jooksva meetri kohta.

Kaugküttepii*ondade moodustamiseks vajatiku dokumentatsiooni ettevalmistarnire vöiks

olla jätkuks käesolevale arengukavale. Eneryiarnajanduse pikaajalise arengukava ja
kaugküftepiirkondade määmse vastuvötmise valla volikogus vöiks ühildada.
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F.2. Soojusvarustuse arenguvariandid

F,2.1. Viimsi soojusvarustuse areng
Viimsi asula katlamaja on viimastel aastatel renoveeritud kaasaegsele ta§emele.

Tema praegune installeeritud vöimsus koos järgnevalt väljapakutava axendusega

10,3 MW on piisav lähitulevikus planeeritavate kolme rajatava asumi su[lmzurse
projeldvöimsusega 4,929 MW soojusvarustuse konaldamisel.

Soojuse tootmise kaasajastamise eesmärgil oleks Viimsi asula katlamajja ühe

katla DKVR 10-13 asemele otstarbekas paigaldada 2,5 MW./2,5 MWd,
vöimsusega maagaasil töötav elellrienergia ja soojuse koostootmisseade. Sellise
projelli orienteeruv investeering moodustab ligikaudu 24 mlnkooni. Projekti
orienteeruv tasu!'usaeg alates tema rakendamisest on Iigikaudu 5 aastat (seadme

23 aastase eluea juures) I 0 aastase laenu korral intressiga 7,75 % aastas

Viimsi asula kaugküttevörgud orl samuti tehniliselt heas seisukorras Vörgu
hüd&ulilise reziimi arwtused (1t joooist F.2.1. Viimsi soojusvörgu anttusskeem)
naiavad, et tulevikus planeeätavate soojustarbijäte jü-uidelülitämiset on vajalik
asendada Roosi t?inaval paiknev kaevude K5...K6 vaheline 70m pikkune löik,
milleks investeering moodustab ligikaudu 200 000 kooni. Asula väljaarendamise

käigus lfitulevikus vaadeldava soojusvörgu teeninduspiirkonda planeeritavate

kolm asumi soojusvarustuse korraldamiseks vajaliL-ud soojusvörgu

arendusandmed ja maksumused on esitatud tabelites F.2 l - F.2.4. Uute tarbÜate

lülitamiseks olemasolevasse soojusvörku su[lmzurse soojusvajadusega

20 6'14MWh aastas on vaja teha vörgu arendustöid ligikaudu 4 mlrl krooni
suunNes surnmas. Tabeli F.2.1 koostamisel l2ihtuti soojusvörgu rajamise

maksimaalsetest kulutustest (\'t tabelid F.2.2 - F.2.4)

Tabelist F.2.1 nähtub, et Klindi elamukvartali väljaehitamisel on soojusvörgu üjamisega
seotud L'ulutused ligikaudu kaks korda suuremad vöreldes teistega. Pöhjuseks on siin
vajadus asendada olemasolev eelisoleeritud torudest trassilöik kaerrrde K3...K12 vahel

ühe astrne vörla jzimedama torustil(uga. Soojustrassi rajamise kulutused on praktiliselt
vödsed lokaalgaasikatlamaja rajamisega igale hoonele eraldi, juhul kui ei aryestata uue

gaasitrassi rajamise vajadusega kadamajadeni. Gaasitrassi rajamine asulatssse nöuab

t?iiendavaid investeeringuid ca 1 000 kiooni jooksva meetri väljaehitatava tra§si kohta.

Lokaalkatlamajade rajamiseks igale uuele tarbijale kulub vahendeid ligikaudu
kaks korda rohkem(summasse on arvestatud gaasitrasside iajamise maksumus).

Laihtuvalt eeltoodust ei ole ASi Fortum Termest Viimsi soojusvarustuspiirkorma

lokaalküttele üleminek otstarbekas.

Viimsi asula soojusvamstuse väljaarendarnise üks vöimalikke ajagaafi kutest
esitatakse tabelis F.2.5.
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Tabel F.2.1 t'änsi asula uule elamukvaialile §oojusrdrya ruiamise näitane

Elamukvartal Kr/elamu Kr,4v1W

Tammeöie tee elamud 122 160 '706 12',7

Aiandi tee elamud 111250 643 064

Klindi elamud 244 365 131 3r9



2002-2017

Tabel F.2.2. Vämsi asula Tammedie elamute soojusvdtgu maksumus ktoonides

Toru läbim6öt, mm 125 100 80 50 40

Löikude pikkused, m

85 75 75 25 375

75 '75

15

75

. '160t -,r5",.i ., 37s

I jm min hind t 740 I 400 910 690 650

1jm keskm hind 2 4L5 1 945 1 345 960 900

l jm maks h ind 3 090 2 490 1 720 1230 1 150

M*sumrßmin 278 400 420t00 1r'15+ 17 2s0 241750

Maksumus keskn 386 400 583 s00 100 875 24 000 337 500 ':1432275

Maksumus maks 494 400 7 47 000 r29 000 30 750 431250 ":.:,.1 !32 4§0:.

Tabel F.2.3, Vämsi asutaAiandi elamute §ooiu§'örgu maks mus ktuonüles

Toru läbim66t, mm EO "10 40

Löikude pikkused, m
150 '75 150

'75

I jm min hind 910 810 650

1 jm keskm hind 1 145 1 125 900

1jm maks hind 1 120 I 440 1 150

Matsumus min 218 250 60 750 97 500

Maksumus keskm 302 625 84 375 135 000

Maksumus maks 387 000 108 000 112 s00
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Tabet F.2,4. Viinsi asula Klindi elamute sooiust'ötga maksumus kroonides

Toru läbimööt,
100 80 70 40 150 125

Klindi trassid
kokku, m

150 75 15 150 Oie-
mas-

ju.-

v6rgu

asen-
dus

138 63

ljm min hind i 400 970 810 6s0 I 990 1740

I jm keskm hind | 945 1 345 1 125 900 2',765 2 415

I jm maks hind 2 490 1 7)0 1 440 1 150 3 540 3 090

Maksumus min 210 000 72 750 60750 97 500 214 620 109 620 825 240

Maksumus keskm 29t 150 100 875 84 315 135 000 38t 570 't52145 1 145 715

Maksumus maks 3',73 500 129 000 108 000 172 500 488 520 194 6't0 I 466 t90

Tabel F.2.5. Vämsi osula soojustarustwe vdljaarendamise alu§tamise aiagruaJfik

Elamukvartal
Küte, Soe vesi, Kokku,

MW
Efapp

Orienteeruv
hind, mln k

Aiandi elamud 0,564 0,414 1,038 I jfiekord 2004 0,5

Klindi 0,702 0,594 I,296 tr jädekord 2005 0,63

Tamme6ue l,4l 1,185 2,595 III j ärj ekord 2006 1,5

Concordia peahoone 0,45 0,1 0,55 IV j?id€kord 2008 0,33

Soojusvorgu
r€konstruksioon

II j:i{ekord 2005 0,54

Katlarnaja ehitus + CHP 9,0 2,sJ2,56 IV i:irjekord 2008 7,5+25=32,5

Kokku 36,0

F.2.2. Haabneeme soojusvarustuse areng
Haabneeme asula katlamaja pmeguses asukohas täidab oma otstaJbe. Katlamaja

rekonstrueedmisel tuleb väga tösiselt kaaluda tema uut asukohta. Viimsi
vallavalitsuse poolt pahrti esialgselt välja kaks Potentsiaalset asukohta: 1.

Concordia Ülikooli üliöpilaslinnalus Söpruse puiestee vastas üle Rohuneeme tee

ja 2. Karulaugu tlinava piirkonda planeedtavas koruselamute mjoonis. Esimese

variandi eeliseks ort mötrevöra lühem (pikl:usega 456 m) magistraaltrass

ühendamaks katlamaja soojustarbÜatega. Teise variandi eeliseks on, et kallamaja

asub kahe soojusvarustussüsteemi Viimsi ja Haabneeme ühendustrassi keskel

variandi puhuks kui nimetatud kaks piirkonda ühendada. Majanduslikult osutuvad

m6lemad variandid väga kalliteks, kuna nöuavad olemasoleva soojusvörgu

kardinaalset ümberehitust. Nii on ainuüksi olemasoleva soojusvörgu

renoveerimiseks on vaja asendada 973 m 200 - 250 mm läbimööduga torustikku

surnmaarce maksumusega ligikaudu 4,1 mln kooni, millele lisandub 400 mm

1äbim6öduga katlamaja ühendustorustik pikkusega 450 m (700 m) maksumusega

ligikaudu 5,5 mln (8,5 mln) kooni, mis teeb kokku 9,6(13)mln kooni'
Planeeritav täiendavate tarbijate lisandumine soojuse vajadusega 6 730MWh
aastas nöuab investeeringuid soojusvörkudesse 14,2 mln kooni. Samas oleksid

investeeringud lokaalkatlamajade rajamisse uutele tarbijatele 5,8 nrln kooni

I'IÜ Eleldroenergeetiko institlßtt
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(summasse ei ole arvestatud gaasitrasside @jamise maksumusi) Armtuste aluseks

io"toa -*s,,-rrst" jägi leitud investeeri4ute koEal ei ole vaadeldud variantide

rakendamine majanduslh t pdhjendatud Saadud kulutuste taustal pakkuda välja

täiendav investeering 2,5 MW"/2,5 MWd, vöimsusega maagaa-sil töötav

"l"tt 
i"o"rgiu ja soojuse koostootmisjaama ljamqe- Haabneeme

soojr.uu*itu"piiit ooaa n:iib olevat mötüetu' Jairelikult tuleks Haabneeme

soojusvarustuspiirkonnas jälkata pii*onna kütmist olemasolevast.kadamaj ast seoi

kui see on vöimalik, voi siis valiäa uue katlamaja rajamiseks sobivam koht' mille

puhul trassidesse tehtavad investeeringud on miügatavalt väiksemad'

Lähtuvalt eeltoodust ja koostöös ASiga Fortum Termest ja Viimsi

Vallu,rulits.r."ga leiti uuele katlamajale m?irksa sobivam asukoht juhuks' kui

olemasolev tuleb likvideerida. Selleks paigaks valiti Sdguse tee ääres asuva

puurkaevu sanitaartsoonist löuna poole jäv reservrnaaflükk'

Haabneeme kaugküttevörgud on tehniliselt keskpärase§ seisukorras Tulevikus

planeeritavate soojustarbijate juurdelülitamine on seorud 
- 
vajadusega teostada

'ktillult r,r*i toruitike asendustoid, seda eelköige soovist likvideerida piki

Kolhoosi teed kulgev maapealne torustiku löik, mis segab m?tgatavalt tansporti

sellel tänavai ja o-n esteetilisett näotu. Lisaks sellele tuleks asendada ka vörgu

kaeurde K...II3...AS Haab vaheline öhuliin Nimetatud projel:tide maksumus

koliku moodustab maksimaatselt (1't tabelit F.2.9 ) 3,3 mln kooni'

Vörgu hüdraulilise reäimi amrtused (1't joonist F 2 2. Haabneeme soojusv6rgu

anritusskeem) trätavad, et otstarbekas on asula soojusvarustus vlilja ehitada

radiaalliinidena, kxs magistraaltorustikust kuni momendil ehitatava asumini

rajatakse söltumatu trassiharu. Selline lahendus hajutab investeedngud söltuvalt

asumite väljaehitamise ajast pikemale perioodile, vöjmaldab säilitada

olemasolevad rahuldavas olukonas teryiksüsteemid (näteks Mereranna tee Kaluri

tee elamukvadal), aga samuti ka käigus hoida olemasolevat katlamaja kuni selle

täieliku amortiseerumiseni.

Haabneeme asula soojusvarustuse vziljaarendamise füs vöimalikke ajagraafrkutest

esitatakse tabelis F.2.6.

Tabel F.2.6. Haabneeme ostth sooiusearu§tuse ilid'arendamise dlusta",jse aiagrdallik

Elamul§/artal
Küte,
MW

Soe vesi,
MW

Kokku,
MW

Etapp
Odenleeruv
hind, mln kr

Lahe 1,t28 0,948 2,076 Itr järjekorc 2007.a. 2,0

Karulaugu 2,008 1,548 3,556 tr i?irekord 2004.a. 4,0

Kesk 0,940 0,790 t,130

Randvere t,287 1,089 2,376

Keskee + Randverc tee 2,227 1,879 4,106 I järjekord 2003.a.

Concordia 1,384 0,969 2,353 IV jfiekorc 2008.a. 2,5

Soojusvörgu
rekonsüuksioon Il la4exoro 2004.^.

3,0

Katlamaja ehitus (CHP) 12,5 2,5J2,5h 2001.t. 9+25

Kot*u 47,5
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TTÜ So oj ß te lni ka ins titlttl

leping 212L
leping 243L



93

Uute taftijate lülitamiseks olemasolevasse soojusvörku sumrna,lrse
soojusvajadusega 35 376 MWh aastas on vaja teha vörgu arendustöid ligikaudu
10,5 mln kooni suuruses sutnmas. Tabeli F.2.6 koostamisel lähtuti soojusvörgu
rajamise maksimaalsetest kulutustest (\,t tabelid F.2.8 - F.2.13).

Tabel F.2.7. Ilaabneeme asula uute elamukl'arlalire soojusvörgu rajarnise nditarve

arengukava 2002-2017

Elamukvartal kr.&oone k4w
Keskee + Randvere tee elamukvartai 139 845 715 231

Karulaugu tee hoonestuspiirkond 340 463 | 340 405

Lahe elamud 196 900 I 138 150

Concordia ülikooli üliöpilasküla 228 042 1 079 447

I7Ü Eleldro energe e t ika instituut
TTÜ Sooj stehnik11 i stitun
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yiinsi valla energianajanduse pikoajalirre atengukava 2002-2017 95

Haabneeme soojusvarustuse esialgse arenguskeemiga on käesolevas variandis planeeritud

täiendavaid elamuid. Juurde on planeeritud Ra[dvere tee elamukvartal 11 ja Lahe kvartal 14

elamuga.
Kui esialgse arenguskeemi kohaselt moodustasid summaaßed investeeringud soojusvörgu

väljaarendamiseks 14,2 (I variant) - 19 (tr vadant) mln kooni, siis katlamaja uue asukoha

valikuga v?ihenes investeerimisvajadus keskmiselt 13 nln koonini, kusjuures summasse on

arvestatud ka uute tarbijate soojusega vaxustamiseks rajatavad torustikud (orienteeruvalt

3 mln kooni). Soojustrassi mjamise kulutused jävad mönevörra väiksemaks igale hoonele

eraldi lokadse gaasikatlamaja Eja{Eise kulutrstest (oli€oteeruvalt l9mln koo]li koos

gaasitrasside väljaehitamisega). Gaasitrassi rajamine asulatesse nöuab t?iiendavaid

investeeinguid ca 1 000 koonijooksva meetri väljaehitatava trassi kohta.

Tabet F.2,9. Kolhoosi tee pärkonna ,anaile bosside asenda§e ia uue katlarnaja üherrdüse

makurnus ktuonides

Toru läbimö6t,
mm

300 250 200 100

uus vana öhuliin vana öhuliin vana dhuliin

Pikkus kokku, m 25 100 332 138

Min hind s 300 4130 3 250 1 400

Keskm hind 7 370 5 880 4 515 I 945

Maks hind 9 440 7 630 5 780 2 490 Kokl(u

Min kokku 132 500 413 000 1 079 000 193 200 1 817 700

Keskm kokku 184 250 588 000 I 498 980 268 410 2 s39 640

Maks Kokku 236 000 '763 oO0 1918 960 341 620 l 26t 580

Tabel F.2.10. CoDcordia ülikooli soojustrasside maksurnus kroonides

Ioru läbimöot
150 125 t00 80 70 40

Löikude
pikkused, m

100 t00

75 150 t5 115

Pikkus kokku

'00
75 150 !75 t5 t75

Uitr hind I 990 1740 r 400 970 t10 i50

Keskm hitrd 1765 L 415 I 945 I 345 I 125 )00

\4aks hind ] 540 I 090 1490 1120 I 440 1150 Kokku

vlin kokku t97 000 130 500 110 000 ,63 750 i0 750 r78 750 t 540 750

K€skm kokku t29 500 181 125 l9l 750 \04 375 14 375 147 500 I t38 625

\4.ks kokku I 062 000 r31750 ]73 500 i45 000 r08 000
'16 

250 r 736 s00

TTÜ e lehroe ne rge e t ik e instft uü
1:lÜ S o oj us t e hn i k4 i n s t it u ut
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Tabet F,2.11. Kesklee ja Randrerc tee pürkonna sooiustras§ide mahsumu§ kroonides

Ioru läbimöot
nm

200 150 125 100 70 50 40

LOikude
rikkused, m

178 i9 99 175 125

r00 t75 !40

Pikkus kokku
n 100 t78 t9 89 175 175 t65

l{in. hind ,250 r 990 t140 I 400 310 t90 550

Keskm hind t 515 L 165 t 415 t 945 I 125 )60 )00

Vlaks hind 5 780
' 

540 ] 090 t 490 I 440 1230 I 150 Kokku

VIin kokku 125 000 \54 220 ts4 860 t24 600 t41150 120150 132 250 I 553 430

Keskm kokku 151500 t92170 ,14 935 173105 t95 875 t68 000 s98 500 I 295 085

Waks kokkü t78 000 t30 120 t75 010 l2l610 rs2 000 |15 250 164750 1.936 740

Tabel F.2.12, Katulaugu tee pütkonna sooi strascide ntaktumus ktoonides

foru läbim6öt
200 125 100 80 70 40

Pikkus kokkü, m 610 150 t42 t50 115 ,00

VIiD hind 3 250 1740 I 400 ,70 u0 i50

Keskm hind I 515 2 415 I 945 t 345 I trs )00

Uaks hind s 780 , 090 I 49ß t 720 I 440 I 150 Kokku

\4in kokku I 982 500 t61000 198 800 r45 500 )3150 t95 000 ,8?5 950

Keskm kokku L 154150 \62 250 t76190 r01 750 t29 375 ,70 000 t 723115

\4aks kokku ] 525 800 {53 500 ,53 580 158 000 165 600 145 000 r 766 480

Tabel E.2.13, Lrhe te€ piirkotrn. sooiustrasside mak§umus kroonides

foru läbimööt 125 t00 80 70 50 40

Pikkus kokku, m r75 /5 t5
'0

100

Uin hind t740 I 400 )70 0 t90 550

Keskm hind I 415 1945 t 345 t 125 )60 )00

vlaks hitrd ] 090 L 490 I 120 t 440 1230 1 150 Kokku

Wn kokku 552 500 !29 000 t2750 t0 750 l0 700 t 95 000 r 330 700

Keskm kokku t05 625 t57 015 t00 875 t1375 t8 800 r70 000 r 846 750

Vlaks kokkü l 158 750 5E5 150 t29 000 t08 000 !6 900 !45 000 r 362 800

Saadud kulutuste taustal osutub otstarbekaks pakkuda v2ilja täiendav investeering

2,5 MWa/2,5 MWo vöimsusega maagaasil töötav elektrienergia ja soojuse koostootmisjaama

rajamiseks Haabneeme soojusvarustuspiirkonda. Seni, kuni Eestis pole moodustatud

Väikeelektritootjate Assotsiatsiooni, on igal koostootmisjaamas elektdt tootval ettevöttel

otstarbekas om;da minimaalselt kaks koostootmisagregaati, kuna see vöimaldab ASga Eesti

TTÜ e le hroeneryeeti ka ins t ihtut
7'IÜ Soojustehnika i stituut
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Viinsi valla energiamajonduse pikaajaline arengukeva 2002-2017 §l
Energia (vöi muude vörguettevötetega) elektrienergia müügilepingu solmimise läbir,i.äkimistel
taotleda vähendatud vöimsusreservi maksu.

Löppkol,Jovötteks nrleb soovitada Viimsi Vallavalitsusel Haabneeme soojusvarustus-
piirkonna väljaarendamisel rakendada viimati väljatöötatud kava, kuna see vöimaldab
paindlikult välja arcndada kogu soojusvarustussüsteemi hetke vajadustest lähtudes, arvestada
ka üldplaneeringus ettetulevaid vöimalikke muutusi ja väldib mahukate investeeringute
kuhjumise lühikesele ajavahemikule.

Haabneeme soojusvarustuspjirkonnas on sooyitatay jätkata kühisl olamasolevast katlamajast
seni kui see on vöimalik laihtudes Lahe elamukvartali rajamisest ja siis asuda uue
katlamaja,&oostootmisjaama väljaehitamisele Söpruse tee pitkonda. Kadamaja asukoht tuleks
kindlasti reserveerida nii üld- kui ka detailplaneeringutes nimetatud paika.

F.2.3. Viimsi valla kaugküttevörkude torustike optimeerimine
Hüdrauliliste anutuse eesm:hgiks oli kontrollida kaugküttevörgu torude läbilaskevöimet, kui
vörgule lisatakse uusi tarbijad. Ül)tlasi selgitati vzilja ülekoormatud löigud ning
dimeDsioneeriti kaugküttevörgu uute rajatava torustiku löikude läbimööte(\4 arwtusskeeme
joonistel F.2.1. ja F.2.2). 7\rvirtuset teoatztti tempeEtuüiigaafiL-u 110/70"C kbhasclt.
Tulenevalt temperatuurigraafiklst on soojuskandja erikulu küttele 21,5 ning soojale
rarbeveele 23 m'lh,Mw.). Röhl-ude vahe katlamaja kollektoril oo valitud 40 m v.s. (Pr: 6,0

:a P2- 2,0 bat) sest sellisel juhul ei lange kasutatav röhkude vahe ühegi soojussöIme ees alla
nöutava 10mv.s. Kaugküttevörgu anutusskeem koostati eskiiside alusel ja eskiiside
koostamise eel kontrolliti kaugküttevörgu torustike kulgemistja tehnilist seisukorda looduses.

F.2.4. Torustike viimine maa-alla
Haabneemes, kus suures ulatuses kaugküttevörgu torustikke on nn maapealse asetusega
(öhuliinid), oli kaalumisel nende paigutamine maa sisse. Nagu selgus Haabneeme
kaugküttevörgu hüdraulilisest ja majanduslikust axwtusest, on seal otstarbekas tulevane
katlamaja paigutada Söpruse tee il?ires asuva puwkae!,u sanitaartsoonist löuna poole jä:ivale
reservmaatükile. Vastavalt Haabtreeme kaugküttevorgu väljaehitamise plaanile on öigustatud
maapealsete torulöikude ümberehitamine maa-alusteks (1't ptk. F.2.2.).
ASI Fortum Temest hrleks kindlasti väga pohjalikult kaaluda Haabneeme kaugkü1üevörgu
arcndamist nrleviL-us. Erme nende kindla seisukohavötuta ei ole mötet seal ka planeerida
kaugküttevörgu torustike paigaldamist maa alla.

I7Ü elehroe nerge e t ika inst ituut
TTÜ Sooj u5 te hn ika ins titua
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2002-2017

G Elektri tarbimine, koormus ja hind.

G.1. Valla elemriline koormus ja koormuskestusköver
Viimsi valla elektdtarbimise prognoosi lzihteaastaks on valitud 2001. aasta. Aasta 2001 elekt-

tarbimist iseloomustab tabel G. I . I .

Tabel G,1.1 Wirrrsi wlla elektritatbimine aastal 2001

Näitaja Tarbimine Klientide arv
Tarbimitre ühe
kliendi kohta

Kokku 60 GWh 3018 19,9 MWh

Kodutarbiiad+ 36 GWh 28'18 12,5 MWh
Arikliendid 24 GWT 140 t 71,4 MWh

s.h. suurtarbiiad 18,6 Gqrh l1 1690,9 MWh

. . s.h. muud &ikliendid 5.4 GWh 129 41.9 MWh
* Koduta$ijate hulka on arvatud ka 49 ühistut.

Viimsi elektritarbimise di.inaamika aastatel 1993 - 2o0l on joonisel G.1.1.

60

40

20

0

-20

-40

\l

::i-4 ti;

1993. 1994. 1995. 1996 1997. 1S98. 1999. 2000. 2001_

---a- Kogutarbimine GWh 30,2 43,2 47,9 54,6 54 57,8 46,2 54,5 60

--r- Kodutarbimine GWh 4,5 8,6 12 16,4 18,9 23,1 23,1 30 36

---*- A ritarb imin e GWh 25,7 34,6 i35,9 34,2 35,1 34,7 23,1 24,5 24

---x- Kogutarbimise kasv % 43,0 10,9 14,O -1,1 7,0 -20,1 18,0 10,1

Joonk G.1.1 Värisi pütkoina elekttitafiimise dünaamika aasldil 1993 - 2001

Viimsi ühe elaniku keskmine kodutarbimise 2001. aastal oli 4,85 MWh, keskmine fitarbi-
mine elaniku kohta 3,2 M\trh, keskmise kodukliendi tarbimine 12,5 Mwh ja keskmise fi-
kliendi tarbimise 171,4 MWh aastas. Üksikasjalikrma teabe larbijagruppide tarbimisdünaa-

mika kohta leiab käesoleva arengukava II etapi aruandes lk. 3-6.

Koormuskestuskövera arrTrtamiseks vajalikud igaturnised koomusmö6tmised toimuvad
Viimsi 110/10 kv alajaamas. Jaotusalajaamades (10/0,4 kV) igatunniseid koormusmöötmisi
ei toimu nende suure amr ja vastavate mööteriistade ja andmehöivesüsteemide puudumise
töttu. KüIl aga onjaotusalajaamades möödetud aastast tarbimist ja maksimaalkoormust.

Viimsi alajaama 2001.a. koomusmöötmiste alusel on leitud 10 kV jaotusvörkudesse antud
vöimsused. Koormustipu ajal 10 kV vörku antud maksimaalne vöimsus 16,9 MW on mööde-

tud 6 detsembril 2001. a, mil ööpäeva keskmine temperatuur oli -10,4'C, mis on ligikaudu
7"C madalam detsembrikuu pikaajalisest keskmisest.

! 1U elel<lroenefqeetrKa tnsliuul
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Yiimsi yalla eneryiafidj atAße 99

Tarbimise koormusgraafiku leidmiseks tuleb 2001. aastal 10 kV vörL-u antud koomus-
vöimsusest lahutada vastavad kaovöimsused. Kaovöimsuse leidmiseks tuleb l2ihtuda kesk- ja
madalpingevörkude srunmaarsetest koormuskadudest (maksimumi ajal 5,1 GWh) ning
jaotustrafode surnmaarsetest ttihijooksukadudest (maksimumi ajal 1,49 GWh), kaoajast (2480
h) ja kasutustundise anust (8760 h). Nii kujuneb maksimaalseks kaovöimsuseks 2,2 MW.
Seega on Viimsi 2001. aasta maksimaalne tarbimisvdimsus (ilma tehniliste kadudeta) 16,9 -
2,2 = 14,7 MW. Ülejzi:inud tarbimisvöimsuste ax!,ulamisel on eeldatud, et koormuskaod on
Iigikaudselt proportsionaalsed ülekantava vöimsuse ruuduga, aga tühijooksukaod on
ülekantavast vöimsusest söltumatud. Nii koostatud tarbimisgaafiku analüüsi tulemusena on
leitud Viimsi piirkorma tarbimise koormuskestusgraafrk (oonis G.1.2).

==

Y

16,0

14,0

12,O

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

;::!.
,:..><

2000 4000 6000

Kasutustunnid

8000 10000

Ioonis G.1.2 Wimsi pürkonna 2001. aasta eleklritatbirnise hootmuskestusköwr

Möned graafikut iseloomustavad suulused:
. aastare tippkoormus (iLna kadudeta)P.- 14,7MW
. aastane koormrsmiinimum (ilma kadudeta)P-, I ,6 MW
o aastane energiaiarbroj/.ß Ao^tu 60 GWh
. aasta keskmine koormus Pp,1= 60/8760 = 6,8MW
. tippkoormuse kasutustundide arv [^ = A^b/P* = 60114,7 * 4080 h
. koormusgmafiku täil€teg:rtr kkoüü= 408018760 = 0,4'7
. koormuse ebaähthslegot k"i- P.k/P* = 1,6/14,7 = 0,11
o kaoaeg t 2480h

TTÜ ele ktroe ne rge e t ika institvut
I7Ü Sooj us tehnika ins titutt
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yiimsi valla eüergiamajandl.ße pikaajaline arengtkava 2002-2017 lOO

G.2. Elektritarbimise ja koormuse prognoos
Tarbimise prognoosimine traditsiooniliste ökonorneetriliste, tanititega varustatuse vöi löpp-
kasutuse meetoditega pole vöimalik, kuna puuduvad nii piisava ulatusega statistika koomuste
kohta kui ka tarbimise elastsused erinevate möjutegwite suhtes ja andmed tarvititega
varustatuse nirg eritarbimiste kohta. Puuduvad ka usaldusväärsed prognoosid eraldi tööstuse,
pöllumajanduse, teenirduse ja elamumajanduse arengu kohta. Neil pöhjustel tuleb tarbimise
prognoosimiseks kasutada suuel määml lihtsustahrd metoodikat, mis pöhineb jägneval:

1. Progroositud on elektrienergia tarbimine aastaiks 2003.. .2017, läihtudes baas-
aastast 2001 kasutades ka äsja ilmunud täpsustavaid andmeid aast^s|2002.

2. Prognoos on koostatud eraldi kahele tarbijagmpile - kodutarbijatele ning
äritarbüatele (äxi-, tööstus-, teenindus-, pöllumajandus- jt. ettevötted,
ühiskondlikud mjatised, tänavavalgustus jms.).

3. Ednevalt vahearuandest (3 stsenaariumit vastavalt II etapi vahearuandele -
p.G.2) on siin vastavalt Viimsi vallalt saadud viimastele elanike ar\u senisele
dünaamikale (tabel G.2.1) ja prognoosidele vaatluse all kaks stsenaariumit:

. I stsenaarium - uus maksimaalvadant 25000 elanikuga 2017 aastal

. tr st§enäafium - tr etapil arwtatud maksimaalvariart 21000 elanikusa
aastal2017

Tabel G.2,1 Vümsi valla elanike amu dituoawika

Piirkoid
Elanik€ arv seisüga 1 jaatruar

1997 1998 1999 2000 2tol 2002 2003

Viimsi alevik 1507 l 5l6 1514 i 509 t497 1666 1956

Haabneeme alevik 1',724 1777 178l 1712 1817 2L47 2564

Kelvingi 29 55 46 167 2A2

Laiakü1, 76 '74 41 72 72 94

Leppneeme tt2 122 125 147 130 187 226

Lubja 115 118 122 128 1t9 123 154

Metsakasti 47 4i 54 48 127 184

Miidmanna 32'.7 364 3(,1 367 373 409 432

Muuga t57 37 47 53 45 108 160

Naissaar 5 5 5 4 6 16

Prangli t4t 146 144 146 151 153 155

Pringi 296 307 318 321 345 580 719

Pämamäe 52 54 57 6t 59 68 84

Püünsi 309 324 349 335 310 612 822
Randvere 106 t32 140 152 147 358 616
Rohuneeme 245 253 255 266 275 3t6 382
Tammneeme t53 170 190 t94 t86 228 282

Aigrumäe 65 66 6'.7 14 74 82 107

15 18

Kokku 5314 5514 5622 5719 5154 7424 9253

4. Elanike arr,u prognoosimisel on silmas peetud elanike an'r_r väga intensiivset
kasvu kahel viimasel lzihteaastal: 2001 ja 2002 üle 1500 inimese aastas. Nii
kiire kasv ei saa löphatuseni jätkuda ja seega elanike amr kasw prognoos
aastani 2017 on küllastuva e. pidtEduva iseloomuga (joonis G.2.1).

TTÜ elektroenergeetik t i stitüut leping 242L
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5. Mingi aasta elekt.ita6imis€, koomuste ja vajalike investeeringute prognoosi-
de tegemiseks on öigem lähtuda mitte 1. jaanuari seisust, vaid vaadeldava
aasta keskmisest elanike ar\'ust.

Joonis G.2.1 Wimsi elanike amu prognoos (tuh.el) aastani 2017 kahe erineva
aren g ustse naaiurni kofi al

6. Viimsi elaniku keskmine aastane kodu-eritarbimine (4,85 N4Wh 2001. aastal) on
jubajöudnud Euroopa tipptasemele. Tuleb mairkida, et antud eritarbimise väärtus on
leitud Viimsi vallas ametlikult registreeritud elanike an.r alusel. Kuna viimastel
aastatel toimub intensiiwe "illegaalide" regisfeedmine legaalseteks Viimsi
elanikeks, siis ametliku statistika järyi leitud eritarbimise nzüt largeb. Ka vifüendab
eritarbimist elektrihima t6usuga seotud elekterkütte asendamine odavamate
kütteviisidega. Üha enam leiab kasutamist gaasküte, eriti uutes korterelamutes. Ka
eflergiasäästu meetmete rakendamine kodumajapidamises soodustab eritarbimise
langustendentsi. Eritarbimise t6usu pöhjustab üldine majanduskasv. Arvestades
nimetatud tendentsidega kujuneb eritarbimille kokkuvöttes lähiaastatel langevas
joones, aga majandiuse arenedes hakkab prognoositava perioodi teisel poolel
töusma. Eritarbimise prognoosid on joonisel G2.2.

30,0

Joonis G.2.2 Vämsi elaniku korlu-eritarbimise prognoos erinevate
4rc ngustse naaf iurfi ite kotal

25,0

20,0

15,0

5,0

0,0
01. 02. l03. 04. 05 06. 07. ] 08. 09. 1A 11. '12. 13. '14, 15 '17.

8,8 10,6 12,3 13,9 15,4 16,6 17,8 18,9 19,9 20,9 21A 22,6 23,4 24,1 24,6 25,0

6,6 88 10.61 r 1,8 r4.3 i 15,1 16,0 16,8 17.61 18,3 19,0i r9.6 20,1 20.5 2A.A 21,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

§
e
3

---<
.H

01 02 03. 04 05. 06. 10 l1 12 13 14. 15 16.

4,4 4,2 3.4 3,6 3,6 3,7 t,a t,9 4,O 4.3 4,5 41 5,1 5,5

4,4 4,2 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 AO 4,2 4,4 46 4.7 4,9 5.1

nÜ etel{trc enerseetika ins tituut
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Joonis G.2.i Viim§ sammaarse kodutdtbimise prug oos erinevate qengt stsenaariumite
kofial

7. Adtarbimise prognoosimisel o[ arvestatud kahte tendentsi:

o Majanduskasurst tulenev äritarbioise juurdekasv. Viimsi kuulub körge
arenguindeksiga piirkondade hulka. Siiski ei ole ette näha mergiamahuka
tööstuse tel!4dmist Viimsisse. Arergu kaswtempot iseloomustavad teguri b
väärhrsed on koondatud tabelisse G.2.2.

Tabel G.2,2 Suhtelised majanduskasvud

Sühtelised majandusk slrd yolarstrs

2002 - 2006 2007 - 20tt 2012 - 2017

I - kiire kasv 11.2 11,8 13,1

II - mö6dukas kasv 7,2 1A 8,0

III tagasihoidlik kasv 2,7 2,8 2,8

. Energiakasutuse efektiivsuse töus, mis on kiirem majandusarengu
optimistlikuma (I) stsenaariumi ja aeglasem II ja III stsenaariumi puhul.
Energiakasutuse efektiivsuse töus vähendab elektrikasutuse kas\,,t] kiirust
vörreldes majanduskaslu kiirusega. Seega pole elektri kasutuse kasl'u-
tempode e nerused stsenaariumide vahel nii suured, kui seda vöiks
eeldada majanduse kaswlempode järgi.

Tabel G.2.3 Äitafiimise ener§amahukuse vöhenemine

A-ritarbimise , eDergiamrhukuse
vihenemine 9/"/anstis

20n2 - 2006 2007 - 20tt 2012 - 2017

I kiire kasv 5,0 7,0 6,5

II möödukas kasv 3,0 5,0 3,0

III tagasihoidlik kasv 1,0 1,0 1,0

102
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Majanduskasvu ja energiamahukuse vähen€mist arvestavad äritarbimise prognoosid on
joonisei G.2.4

loohis G.2.4 Viinsi äritarbinise prugnoos eriherqte arcngustsenaariumite koftal

250,0

loonis G.2.5 yämsi surnrnaarse torbirrrise prognoos einevate aret gatstsehaariumite korrol

l0 Elektrita6imise prognoosi körval on prognoositud ka summaarsed tippkoormused,
mis määravad elekrivörkude vajalil-u läbilaskevöime. Tippkoornuste prognoosid
on leitud energiatarbimise prognooside ,4 alusel valemiga

.A,*_1*
kus tippkoormuse kasutustundide anuna 7;,, on vöetud 4080 tundi, eeldades, et
pole ette näha Viimsi elekhitarbimise sbulduud olulist muutumist lähema 15 aasta
jooksul.. 10 kV vörL-u antava tippkoormuse leidmiseks tuleb arvestada ka surnmaar-
sete tehniliste vöimsuskadudega, mis 2001 aastal olid 2,5 MW. Kuigi kaovöimsus
on ligikaudu vördeline ülekantava vöimsuse ruuduga, tuleb arvestada, et koos koor-
muste suurenemisega toimub ka vörgu areng ja seega jäävad vöimsuskaod kokku
vöttes ligikaudselt proportsionaalseks ülekantava vöimsusega. Kokkuvödikult on
Viimsi 10 kV vörku siseneva summaarse vöimsuse prognoosid joonisel G2.6.
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Joonis G,2.6 Viirnsi 10 kV rötku siseneta tiwl'dimsuse prcgnoosid einevate
are ngustse n aafi umile ko fi al

Nii elektritarbimise kui tippkoormuste prognoose vöib 5-10% ulatuses möjutada üksikute
suurobjektide mj amine.

G.3. Elektri hinna prognoos

Löpptarbijale müüdava eleldri hind moodustub tootmise, ülekande, jaotamise ja müügi kulude
pdhjal. Hindade läbipaistluse kindlustamiseks peavad erinevad kulud olema eraldatud. Ldpp-
tarbüa hind anutataksejärgmise valemi abil:

Hind: (pdhirötgtßt ostetav enelgia * ehelgia hi d + kohaliku energia ost * kohaliku eher-
gia hind + jool{syad kulud + ihvesteerlhgule kulud + puhaskasum + tulumalß - m ud äritu-
lud)/energia müük

Pöhivdrgust ostetava energia hind koosneb tootmishinnast ja ülekandehiüIast.
Tootmishind moodustab 1öppta6ija hinnast ligikaudu 50%. Tootmishind koosneb paljudest
kuluelementidest (materjalid, ostutööd ja teenused, tehnoloogiline kütus, tehnoloogilise
kütuse transport, lisakütus, ostetud energia, tööjöukulud, kulum, saaste- ja muud maksud,
muud ärikulud- ja tulud, finartskulud, puhaskasum) ja seepärast vöivad tootmishinna
prognoosid olla vägagi erinevad söltuvalt tegelikest arergutest. TTÜ elektroenergeetika
instituudis on tootmishindu uuritud mudeli MARKAL abil. Tulemused on avaldatud
teadustöö aruandes Eesti elektroenergeetika arengukava aastani 203r. TIÜ, Tallinn, 2002.

Vaadeldi viite erinevat stsenaariumi:

1. Euroopa

Pidev keskkonflamaksude töus vähemalt 2oyo aastas saavutanaks Euroopa Liidu ExtemE
uu ngutes toodud piirmakse SO2 ja NO1 emissioonidele. CO: maksu sihiks on nivoo 10

USD/t. Tuumaerergia on keelatud. Pölevkivi röhu all keevkihis pöletamisele (PFBC) panust
ei tehta. Ühtegi tehnoloogiat ei subsideerita.

2. Earoopa piiru guteta

Saastemaksud samad, mis eelmises. Tuumaenergia lubatud. Pölevkivi röhu all pöletamine on
aryestatav tehnoloogia.
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3. Euroopa*hallis gaas

Sana mis "Euroopa piirunguteta", kuid maagaasi hind on 15% körgem ja taastuvatest
tootjatele makstakse kuni 2015. aastani subsiidiumi 80% keskmisest mudeliga ar',,utatud
elektri tootmise marginaalhiDnast.

4. Baas

Baasstsenaariumis on lähtutud keskkonnaministeeriumis kavandatavast saastetasude töstrnise
kavast kuni aastafü 2014, mille kohaselt kasvab SO2 saastetasu kuni aastani 2015 igal aastal
20%. CO2ja NO1 saastetasude puhul on eeldatud, et neile on kehtestatud aastaks 2015 tasud,
mis on vörreldavad vastavate Euroopa kesk[iste näitajatega. Stsenaariumi korral on eeldatud,
et SO2 saastetasud töusevad peale aastat 2015 2oZ aastas.

5. Bao-s*tuumtkallis gaas+toetused

Saastemaksud samad mis eelmises. Köik tehnoloogiad on lubatud. Maagaasi hind on 15%
körgem kui B,4lS stsenaariumjs. Taastuvatest toogatele makstakse kuni 2015.a. subsiidiumi
80o/o keskmisest elektri tootrnise marginaalhinnast.

2010

I 1,4

1,8

'I,2

2015 2020 2025

Joonis G,3.1 EleLtti tootmise marginaalkulud püsihindades t'dneues 2000. aastaga

Keskmiselt kasvab tootmishind jiügneva 15 aasta jooksul 2001 aasta püsihindades (inf-
latsiooni arvestamata) 1,3 korda.

Ülekandekulude ia sellest lähtuva hinnalisa kasv on suhteliselt stabiilne söltudes peamiselt
süsteemivdrku ja ülekandevörku tehtavatest investeeringutest.

Ka jaotusvörgust johtuv hinnalisa komponent on stabiilselt kasvav vastavalt jaotusvörgus teh-
tud investeeringutega.

Löpptarbija hinda kujundavad lisaks tootmis- ülekande ja jaotushinnale ka mitrnesugused
maksud, nagu käibemaks, vöimalikud keskkorna- ja energiamaksud.

K. Tenno ja A. Lauri värskeimas uudngus Eesti energeetika ja majanduse arengu seoseid
käsitlevas töös - on autorid koostatud kaks stsenaariumit pölevkivil toodetud elektri hinna
vöimaliku arengu kohta kufli aasta 20l0. Töös on uuritud kahte stsenaariumil
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1 . stsenaarium - arvestatakse Eestis 2000. aastast kehtestatud CO2 maksu

2. stsenaarium arvestatakse EL-is kavandatavat CO2 maksu.

Tabel G.3.1 EleHri prognoositud hinnq muutumine erinetate §sefiaafiumide korral

Keskmine tsriif Kodutarbiia tariif

EIK/kwh EEIi/kWh: kiibemaksusa

l- srsemxrirm 2. stsenrarium l. stsenssrium 2. stsenarrium

2002 0.70 0.70 1.09 1.09

2003 0.11 0.7 t 1,10 1.10

2004 0.73 0.73 1.13 I .13

2005 o.'76 0.95 1.19 1,4',7

2006 0,77 0,95 1.20 1-41

200'7 0.'1'7 0.94 1.20 1,4'7

2008 0.79 0.96 t.24 1.49

2009 0.80 0.96 t -24 t.49

2010 0.81 1.15 1.25 1.80

Seoses tuuleelekai hinna prognoosimisega aastani 2020, on elekhienergia kodutarbija tadifi
arergut samaks perioodiks prognoosinud Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi
teadur A. Valmar. Tema prognoositud hinnad on esitatud tabelis G.3.2.

Tabel G.3.2 Valma prugnoositud elekbi hiLhq muutumihe -

Aasta
Kodutarbija tariif

EEK/kWh; käibemaksuga

2005 t,21

2010 1,36

2015 1,50

2020 1,65

Elektri hindade muutumisele hakkab möju avaldama ka elektrituru avamine (tarbüate öigus
valida endale elektrienergia tarnijat, kusjuwes kohalik jaotusv6rk peab osutama edastus-
teenust). Seejuues on lähtutud jitgnevast:

. Tekkiv vaba elektriturg piirab elektritootjate vöimalusi hinda suvaliselt tösta; -'

. Suurte elektrijaamade ja elektriülekandeliinide renoveerimise vajadus pöhjustab kaasneva-
te suurte kulutuste katmiseks järgneva 5...7 aastajooksul elektri reaalhinna serisest suure- -mat, kuid perioodi jooksul alanevas tempos toimuvat kasw. Seejärel aga muutub hind
ainult vastavuses infl atsioonile:

TT Ü_ e t ekr o e n er g e e t i ka i n s ti tuu t
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. Renoveerida tuleb söltumata omanik-ustja seepärast on 0,35 kooni 2002. aasta reaalhima
aluseks;

. Hinna prognoosimisel lähtutakse kodutarbija pöhitariifist 105 senti4<Wh 2002. aastal;

. Inflatsiooni suuuseks aastal2002 af,,estatakse 6 %. Järgmistel aastatel nähakse ette inflat-
siooni iga-aastast vähenemist ligikaudu I % v6rra kuni 2007 aastani ja seejärel < 2 %list
inflatsiooni aastas.

. Köik arl,lrtused ning prognoosid on tehtud eesti kooni 2002 aasta vätiri[gus.

Vöttes arvesse eeltoodut ja uue seaduseehöu nöudeid on käsitletud kahte tuuleenergia tulu-
tariifi varianti - 90 % pöhitariifist ning Narva elektdjaamade müügihirmaga seotud tulütariil
mis on vöetud aluseks allpool toodud majandusar!,.utustes2. Vastavad hinnaprognoosid onjoo-
nisel G.3 .2 j a kodutarbij a pöhitariifi muutumise prognoosid j oonisel G.3.3..
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loonis G.3.2 Elekbihinna kujünenise prognoosid

6.0%

3.0%

Jootis G.3.3 Kodutarbija pöhitariiJi kdsvu rähenerfline

': wind Enersy Feasibilily Studies in Esto.ia. wind Enersy Cenl'e arld Wind Tuöine for Tallinn Technical
University. Danish Enerey Agency, J.no 2136196053-0001. July 2000-

q
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H. Elektrivarustusearengukava

H.1. Elektrivörkude areng, investeerimisvajaduste määramine,
i nve stee ri ng ute pri o riteed i d

H.l.l,lnvesteerimisvaiaduste identifitseerimise üldpöhimötted
Elektrivörgueftevötte esmaülesandeks on kliertide katkematu varustuse kindlustamine kvali-
teetse elektriga minimaalsete voimalike hindade juures. Elellrivorgu arendamisel ja inves-
teeringute kavandamisel on lähtutud tarbimiseja koormuste prognoosidest ning silmas peetud

. vörgu elektrivarustuskindlust

' vöryu tehnilist seisukorda

. v6rguläbilaskevdimet

. edastatudelektienergiakvaliteeti

. energiaalast seadusandlust (energiaseadus, elektrituru seadus, standardidjms).

Viimsi piirkonna 110 kV ülekandeliinide ja I 10 kV toitealajaamade käiduga tegeleb Eesti
Energia AS-i P6hivörk, 10 kV ja 0,4 kV jaotusvörkude ning 10 kV jaotusalajaamade käiduga
aga Fortum Elekter AS. Eesti Energia AS-i Pohivörk ja Fortum Elekter AS vaheliseks piiriks
onviimsi110/10kValajaamal0kVvöimsus1ülititekeskpingejaotusvörkutoitvadklemmid.

Investeerimisvajaduste kindlakstegemisel on arvestatud Eesti Energia AS Pöhivörgu Käidu-
osakonna Liinide sektori ja Pöhja alajaamade sektori ning Arendusosakonna spetsialistide,
Foftim Elekter käidu- ja arendusspetsialistide ning Viimsi Valla kommunaalameti spetsia-
listide hinnanguid elektrivarustuse olukorale ning arengut puudutavaid seisukohti, sarnuti AS
Elpec poolt tehtud uuringuid ja arengukavasid. -I

H.1.2.Süsteemivörgu areng
Laiemalt vöttes saab Viimsi 110 kV alajaama varustav 110 kV vörk käesoleval ajal toite -
pdhiliselt kahest 220 kV alajaamast (Arukülaja Veskim€tsa), ühest 330 kV alajaamast (Kiisa)
ning Iru Elektrijaamast. Nimetatud alajaamade elektrivarustus on oluliselt mä:iratud Eesti
220-330 kV süsteernivörguga Narva-Tallinn suunal. Süsteemivörgu selle osa arengu tunnus- -
jooned onjärgmised:

. Soomega 315 MW läbilaskevöimega alalisvoolu merekaabelühenduse Estlink
rajamine.

. Kiisa alajaama vöimsuse ammendumine lähiajal, seda isegi Iru EJ vöimsuse
täielikul ärakasutamisel.

. Piirkonna elektrivarustuskindluse nn n-l kiteeriumi tagamine muutub
koormuste kasvu töttu kriitiliseks aastail 2008-2010, kui ühe 330 kV liini
avariilisel väljalülitumisel talvise koormustipu ajal Narva-Ta1linn suunal tekib
Tallinna regioonis oluline vöimsuse defi tsiit.

. 220 kV liinide L202 (Balti EJ-Püssi), L206 (PüssiVeskimetsa) ia L207 (Kiisa-
Veskimetsa) tehniline seisund on halb nende jääkessurss on hinnanguliselt
alla 10 a. Liinide L205 (Püssi-Arukü1a) ja L209 (Arukü1a-Kiisa) jääkresswss

on 15-20 a. Väga halb on Veskimetsa alajaama tehniline seisund jä?ikessurss

on alla 5 a.

o 330 kV öhuliinide L357 (Paide - Kiisa), L359 (Balti EJ - Püssi)ia L360 (Püssi
- Kiisa), Kiisa alajaama 220 ja 330 kV jaodate ning Aruküla 220 kY jaotla
p maar- ja sekundaaßeadmete seadmete tehniline seisukord on he4 nende -
jä?ikressurss on üle 20 a.

TTU ele kroe nerseetika ins titltu t
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. Eesti Energia AS tehnikapoliitika kohaselt kavandatakse likvideerida pingeaste
220 kv.

Lähtudes nimetatud momentidest kavandatakse süsteemivörgu tugevdamiseks Narva - Tallinn
suunal jihgnised investeeringxd:

Uus Harku 330 kV/110 kV alajaam ühendusega Kiisa 330 kV alajaama. Alajaama
planeeritakse esialgu üks 200 MVA autotrafo ja Estlingi (315 MW) konverterseadmed, aastal
2015 v6ib osutuda vajalil«rks lisada teire analoogiline trafo.

Uus 330 kV elekhiülekandeliin Balti EJ-Harku valdavalt olemasolevate 220 kV liinide
L202 (Balti EJ-Püssi), L206 (Püssi-Veskimetsa) ja L207 (Kiisa-Veskimetsa) trassil. Liini
rajamine kindlustab n-1 kriteeriumi iädeiüse Tallinna, Pöhja-, Lääne- ja Kesk-Eesti
elektrivarustusel, seda ka elektri ekspordil Estlingi kaudu.

Liinid L205 (PüssiAruküla) ja L209 (Arukü1a-Kiisa) otr otstarbekas säilitada nende
jääkessuni täieliku ammendumiseni, s.t u 15 aastaks. Seej:kel tuleb nimetatud liinid
asendada 330 kV elektriliinidega, paigaldades Aruküla alajaama kaks 200 NfVA autotrafot.
Siiski vöib see osutuda ka mittevajalikuks juhul, kui elektri tootmine olulisel määral ümber
paikneb Narvast Tallinna piirkonda.
Vajalike investeeringute orienteeriv ajakava ja hinnangulised maksumused on esitatud tabelis
H.l.1. Koguinvesteeringud süsteemivörgu vaadeldavasse ossa perioodil 2002-2020 moodus-
lavad 1322 miljonit krooni (MEEK) e keskmiselt 73 MEEK aastas. Tuleb röhutada, et
nimetatud investeerilgud pole seotud vahetult aillult Tallinna regiooni elektdvarustusega
vaid moodustavad osa kogu Eesti süsteemivörgu arendamise investeeringutest.

Aastaks 2015 eeldatav süsteemivörgu skeem TalliDna piirkonna suunal ja vastavad investee-
lingüd on toodud joonisel H.1.1 ia tabelis H.1.1.

IIarkü Aruküla
I,3EE 2I ASCB 

'INCi]

* :lii:'
T
v

Eesti EJ,

Paide,
Tartu

- 

330 kv olmasol

- 

330 kv kavandata!

Joonis 1I.1.1 Aastaks 2015 eeldatav süsteemivdrsu skee,, Tallinna pürkonna suunal

IIÜ. e\ellroe ergeetika instituat
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Tabel H.1.1 Süsteemivörgu Tallifina piirkonna elektiearustusega seotud
oreniluseil - otienteerilr ajakava jlr i vesteefingud

Aasta Objekt
Maksumuse

hinnang
MEEK

Märkusi

2002 Kiisa AJ 125 IvfVA autotafo
asendus 200 MVA trafoga

25
Ettevalmistus Veski-
metsa AJ 220 kV osa
likvideerimiseks

2003 Kiisa AJ rekonstrueedmine 10 Lldosa seisund
2003 Harku AJ ühe autotratdsa 70

2003 50 Mvar kondensaatorpatarei
Veskimetsa Al-s

2003 50 Mvar kondensaatorpatarei
Kiisa AJ-s

t0

2003 Harku-Kiisa 330 kV liin 50

2004 Kiisa-Veskimetsa 220 kV
liinide viimine pingele I 10 kV 1

Koos I l0 kV
lahtritega Kiisa ja
Veskimetsa AJ-des

2004-2005
Veskimetsa AJ 220 kV jaotla
likvideerimine

Likvidesrimiskulud
kaetakse demonteeri-
tavate seadmete
maksumusega.

2004-2009 Harku-Balti 330 kV liin 600 Olemasolevate 220
kV liinide trassidel

2015 Harku AJ teine autotrafo 50

2017-2020 Püssi-Aruküla 330 kV liin 310
Olemasoleva 220 kV
liini tassil

2020 Aruküla-Kiisa 330 kV liin 80
Olemasoleva 220 kV
liini trassil

2020 Aruküla AJ üleviimine pingele
330 kV f200 MVA autotrafo) 50

Pealle 2020 Aruküla AJ teine autotrafo 50

KOKI(U 1322

H.'t.3.Toitev6rgu areng -
Käesoleval ajal toimub Viimsi valla pöhiline varustamine elektrierergiaga Viimsi 110 kv ala-
jaamast, mis omakorda saab toite 220 kV Aruküla alajaamast ning Iru Elektrijaamast (joonis
H.l.2). Vaadeldav toitevörk kuulub Eesti Energia AS Pöhivdrgu haldusalasse.

Viimsi piirkonna I 10 kV vörgu arendamisel tuleb arvestadajärgrnisi momente:

. Olemasoleva 110 kV elektriliinide tehniline seisund on üldjoontes üsna hea -
ega n6ua vaadeldaval perioodil rekonstrueerimiseks olulisi investeeringuid.
Liinide mastide ja juhtmete jääkessurss on hinnanguliselt 20 aja rohkern.

. Viimsi 110/10 kV alajaama 110 kV pool on äsja rekonstrueeritud ja tema -
tehniline seisund on hea ja vaadeldaval perioodii rckonsfuee mist ei vaja.

Halvern on Kallavere alajaama seisund, mis vajab rekonstrueerimist. _
. Viimsi lähiümbruse ll0 kV alajaamade vöimsusvaru on esialgu rahuldav,

kuid seoses Viimsi ja selle lähiümbruse intensiivse arenguga tuleb rajada uusi
110/10(20) kV alajaamu. E

Viimsis ja tema lfiiümbruses piisava töökindluse ja kvaliteediga elektdvarustuse tagamiseks
järgneva 15 aasta jooksul vajab toitev6rk laiendamist järgnevas mahus (uute alajaamade
asukohad on valitud AS Elpec poolt koostöös Eesti Energia AS Jaotusvörgu vastavate
spetsialistidega).
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Viimi valla ine arengukava 2 00 2 - 2 0 I 7 lll
r Viimsi valla löunatipu, Mähe ja Muuga ning Merivälja piirkonna toitekindluse

ja kvaliteedi tagamiseks tuleb rajada Mähe 110/20 kV (köige varcm aastal
2005, vöimalik laiendus 2012. a) ja Muuga 110/10 kV (aastal 2008, vdimalik
laiendus 2014. a) ning Pirita 110/20 kV alajaam (aastal 2012) koos neid
ühendavate lihidega. Muuga 110/10 kV alajaam ühendatakse olemasolevale
Kallavere - Viimsi 110 kV liidle.

. Viimsi alajaama koomuse vähendamiseks ja Viimsi poolsaare pöhjapoolse
pii*onna toitekindluse töstmiseks tuleb rajada Rohutreeme AJ koos Vümsi -
Rohuneeme 110 kV liitriga, Nimetatud alajaarna rajamine vähendab oluliselt
Viimsi Alajaamast väljuvate l0 kV {iidrite pikkust ja parandab se€ga vörgu
töökildlust ning pinge kvaliteeti eriti Viimsi poolsaare pöhjapoolses osas.
Rohuneeme alajaam ühendatakse Viimsi alajaamaga 110 kV liini abil.
Nimetatud 110 kV liin ehitatakse 2/3 ulatuses olemasoleva 10 kV liini baasil,
mis onjuba 110 kV gabariitides ja millel tuleb vahetada vaid isolaatorid. 1/3
ulatuses tuleb aga ehitada uus 110 kV liin. Kui Rohuneeme alajaama lisatakse
teine tftfo, tuleb ehitada ka teine Viimsi - Rohuneeme 110 kV liin.

Ülalmainifud uued alajaamad ehitatakse esialgu välja ühehafo alajaamadena, teine trafo
lisatakse edaspidi vastavalt vajadustele.

Lähtudes Viimsi valla elanike ann viimastest prognoosidest (eriti intensiivne areng) tuleb
toitevörku oluliselt tugevdada ja lähtuda II etapi vahearuandes kirjeldatud toitevdryu arengu
maksimaalvariandist. Erinevalt II etapil kavandatust tuleb Rohuneeme piirkonna toiteks
kasutada kavandatavas Rohuneeme alajaamas mitte 6,3 MVA trafosid vaid 10 N4VA trafosid.
Vastavad summaarsed investeerimisvajadused on koondatud tabelisse H.1.2. Rajatavate ja
rckonstrueeritavate objektide orienteerivad maksumused on hiDnatud Eesti Energia AS
Pöhivöryus ning AS Elpec kasutatavate üldistatud erimaksumuste alusel, mis arvestavad
seadmete ja matedalide maksumusi, samuti projekleerimis- ja paigalduskulusid. Arvestamata
on jäetud demontaaiikulud, kuna need eeldatavasti kompenseeritakse demonteeritavate
seadmete ja materjalide realiseerimistuludega.

Tabel 8 1.2 Investeerimisvajadused Vümsi piirkonna elektritoiterdrkadesse

Jrk
tlr Objekti nimetus Aastr Eul&

tk/km

Erimik-
surnu§,
MEEK

Maksumus
MEEK

Viimsi AJ laiendus 2003/5 3.9
l l0 kV laht id 2005 1 1.5 3.5
10 kv lahtrid 2003 2 0.2 o4
Rohuneeme AJ 2010 1.5
110/10 kV 10 MVA l.lrafo 2010 I 3_0 30
110 kV lahLid. L etaDD 2010 I 1.5 3.5
10 kV lahtrid 2010 5 0.2 1,0

Rohuneeme AJ laiendüs 20-14 6.7

I 10/10 kV I0 MVA 2. trafo 2414 I 1.0
110 kv iahrid- 2. etaDD 2014 1 3.5 35
t l0 kV lahklüliri 20)4 I 0.2 0,2
Yiimsi - Rohune€me ll0 kV OL 20tot14 10.8

I ahel f2i I osas rek )* 2010 4-4+2,1 0.1+1.2 3.0
2014 6.5 11 7.8

Mähe AJ 2005 l0.l
I 10/20 kV 16 MVA 1. tr-afo 2005 I 1-6 :16
110 kV lahtrid. l.etaDD 2005 35 1,5
20 kV lahlrid 2005 t0 0.1 3.0

t Mihe AJ läiendus 2012n4 7-3

110/20 kV 16 MVA 2. trafo 2014 1.6 3.6

TTU. elektroenergeetika i stiluul
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I I0 kV lahtrid- 2.etaDD 2014 1.5 :1.5

I I0 kV lahklülili 20t2 0.2 0.2

7 Mähe -Viimsi I l0 kV KL 2005 J,5 s,0 r7.s

2008

110/10 kV 10 MVA l trafo 2008 3.0 30
I l0 kV laltrid. 1. elaDD 2008 3.5 1.5

10 kV lahtrid 2008 10 0.2 20
ll0kVdhuliin 2008 0.8 r.2 1-0

I Muusa AJ laiendu§ 2014 6-1

I l0/10 kV l0 MVA 2 tnfo 2014 1.0 3.0

I l0 kV laltrid- 2. etaDo 2014 :15 '15

110 kV tahldüliti 2014 o.2 o.2

!0 Mähe-Muusa 110 kV KL 20r4 5-0

1l Müüsa - Iru 110 kV OL 2lt4 1.2 6.0

12 Iru AJ 110 kV lrhter 2074 I 3.5 3.5

l3 Kadrioru AJ 2010

2010 l i0 0 I0.0
I I0/10 kV l0 NfVA l. lnfo 2010 I 3.0 3.0

110 kV lahtrid. l.etaDo 20 t0 2 5.0 10.0

I10 kV lalklüliti 2010 I 0.2 o2
10 kV lahtid 2010 l0 0.2 2.0

l4 Krdriorü A.I lriendüs 2012n6 20,0

I I0/10 kV 10 MVA 2- trafo 2016 1 3.0 3.0
1lO kV lahtrid 2.etan. 20 t2 I 5.0 5.0

1 10 kV lahtrid. 3.elaDD 2016 2 5.0 i0.0
10 kV lahtrid 20t6 l0 o2 2.0

15 Iödrioru -Mähe 110 kV XL 20\2 5 5.0 25.0

l6 Pirita AJ 2012 6,0

I I 0/20 kV 6 3 \{VA tEfö 2012 l )5 2-5
I I0 kV lalter 20t2 1 3.5 :15

l7 Kalavere AJ rekonstrueerimine 2013 I 30.0 30.0
la KOKKI] 2-16-2

* Viimsi - Rohuneeme 110 kV liin rekonstueeritakse 1. etapil 2/3 ulatuses olemasolevast 10

kV 110 kV gabariitidega liinist I 10 kV isolaatorkettide paigaldamisega ning l/3 osas uue 1 10

kV liini ehitamisega.

Summaarsed investeeringuvajadused 110 kV vöftude arendamiseks pedoodil 2003-2017
moodustavad orienteerivalt 216,2 miljonit krooni ehk keskmiselt 14,4 miljotrit krooni
aastas. Valitud arelgustsenaadum tagab piisava elektrivarustuse töökindluse ja taüijaid
rahuldava kvaliteedi

Viirnsi piirkonna iiO kV eiektrivörgu perspektiivne skeemi horisontaastal 2017 on toodud
joonisel H.1.3. Skeemil on näidatud ka uute alajaamade eeldatavad primaarskeemide
Iahendused. Lihtsustatult on ,ädatud Kallavere ja Iru EJ. Näidatud on trafode pingeastmedja
nimivdimsused. Liinidele on kantud juhtme vöi kaabli mark ja liini pikkus. Lahklüliteid ei ole
üldjuhul nädatud.

Töökindluse analüüs näitas, et maksimaalvariandis on pra.Llilis€lt kogu vörgu ulatuses tagatud
n6utava n-l kriteeriumi tädetus. Sölmalajaamades, kus sisenevaid ja väljuvaid 110 kV liine
on kolm vöi rohkem, on täidetud ka n-2 kriteerium. Viimane pole tagatud kahepoolse toitega
110 kV alajaamades. See tähendab, et remontide ajal neis alajaamades tuleb planeerida toite
reserveerimine jaotusvörgu kaudu.

Köikidel ebanormaalsetel talitlustel or tagatud pinge alajaamade 110 kV lattidel lubatud pii-
res (105 122 kV). Selles vahemikus suudavad automaatreguleerimisega trafod tagada nor-
maalse pingetaseme alampingepoolel ning tarbijate juures.

f T Ü e t eLlr o e n e r s e e t ik a i n s t i,Lt1t t
TTU Sooj uskhnika inst[ tuut
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Joonis E1.2 Toitevötku tehtavate i vestee ngute kumulotiivne jaotus
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H.1.4.Jaotusvörkude areng
Viimsi valda elektrienergiaga varustav peamine jaotusvork kuulub Fortum Elekter ASle, mis
on ühe käidupiirkoDnaga ettev6te. Käidupiirkonna piir ühtib suures osas Viimsi valla admi-
nistmtiiwiiddega, välja arvatud Aegna saar, mis l-uulub küll Fortum Elekter AS käidu-
piirkonda, kuid ei kuulu Viimsi valla koosseisu. Viimsi valla koosseisu kuuluvad alad, mis
jäävad Eesti Energia AS Jaohrsvörgu Tallinn-Ha4u teeninduspiirkonda on Viimsi poolsaare

löunaosas asuv Vftra-Narva maantee ääme piirkond, Naissaar ja Prangli saar. Tuleb aga

lisad4 et viimatinimetatud alade tarbimine on vörreldes ülejäänud Viimsi valla tarbimisega
kaduwäke, jäädes I % piirimaile.

Jaotusvörk l?ihtub elektrivdrgu arendamisel:
. brbij3te taotluste aluse! söhitJd'/örg'Jühenduse kasutuslepingud
o elektrivörgu tehnilisest seisukorrast
. olernasoleva elektrivörgu koomatawsest
. pingetesüsteemi arcndamisest (näit. 20 kV)
. energiaalasest seadusandlusest (energiaseadus, elektrituru seadus, standardid

jms).
Jaotusv6rgu investeerimisvajaduste hindamisel on lähtutud jitgnevast.

I . Viimsi majandusarengus on domineerivaks kiireja laiaulatuslik elamuehitus
. elamute juurdekas\u pöhiosa moodustavad ühepereelamud
. korterelamud ehitatakse pöhiliselt Haabneemeja Viimsi alevilitrru
. korterelamutes kasutatakse kaugkütet
. ühepereelamutes kasutatakse laialdaselt elekterkütet, kuid selle körval ka muid

vöimalusi (puit, gaas, 6li)
. suüema arcngupotentsiaaliga piirkoonad, mis nöuavad elektrivdrkude olulist

arendamist lähitulevikus, on
. Viimsi ja Haabneeme alevik ning nende lähiümbrus
. pringi
. Lubja
. Pämamäe
. Metsakasti

' Aicrumäe
. Randvere

. lähitulevil-us valmivad suuemad sotsiaalobjektid on
. lasteaed
. koolimaja
. Eesti Loots AS
. Hotell (40 kohta) Haabneeme alevikk-u

. liitumistaotlusi tuleb lähiaastatel üle 300 taotluse aastas

. ädklientide osakaal liitujate üldarwst on hinnanguliselt I - 2 7o

Jaotusv6rkudeseisukordajalahendamistnöudvadprobleemeonkä§itletudkäeso1evaarengu.
projekti I ja II etapi aruannetes:

Jaotusvörkudesse tehtavate investeeringute prioriteedid on:
. uute liinideetega keskpingeöhuliinide asendamine öhukaabelliinidega SAX
. paljasjuhtrnetega madalpingeöhuliinide asendamine AMKA-juhtmetega v6i

kaabelliinidega
. vanadenöukogude-aegseteseadmete asendaminekaasaegsetega.
. jaotusvörgu sidumine perspektiivsete Muuga ja Rohuneene 1 10/10 kV

ioitealaiaamad ega

TIA e lekroenergeetika ins tituut
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. jaotusvörgu sidumine Haabneeme kavandatava koostootmisjaamaga (käsitletakse punktis
H2).

Keskpingevörl-u tehtavad investeeringud koosnevad peamiselt järgmistest osadest:
. uute 10 kV liir de ehitus (60% kaabelliine, 40% SAXJiine)
o uute 10/0,4 kV alajaamade ehitus
. olemasolevatest paljasjuhtmelistest öhuliinidest umbes 60 o/o rekonstrueerimine

(60% kaablireks, 40% SAxliirüdeks)
. olemasolevate alajaamade rekonstrueerimine
. uute 10 kV v6imsuslülitite paigaldamine uutele fiidritele, fiiderpunktidesseja

alajaamadesse

Uute l0 kV liinide ja 10 kV alajaamade ehitus ja osa olemasolevate liinide ja alajaanade
läbilaskevöime suurendamine on seotud oluliselt elamuehituse arenguga, mis omakorda
tuleneb rahvastiku juurdekasr'u prognoosidest.

Madalpingejaotusvörkudesse tehtavad investeeringud koosnevad peamiselt uute madalpinge-
liinide ehitamisestja olemasolevate madalpingeliinide rekonstrueerimisest. Uute madalpinge-
liinide ehitamine toimub pöhiliselt uute vdrguga liitujate ühendamiseks jaotusvörku.

Madalpingejaotusvörgu investeeringute arwtamisel on lähtutudjZirgmisest:
o 0,4 kV liinil on keskmiselt 3 maja 100 m peale
. 1 jaotusalajaam tuleb keskmiselt 30 maja kohta
. 15 aasta jooksul rekonstueeritakse keskmiselt 60% 0,4 kV paljasjuhtmelisi

öhuliine kaabliteks ja AMKA-öhuliinideks
. uuedja rekonstrueeritavad liinid on 95% 0,4 kV kaablidja 5%, AMKA-6huliinid
. tänavavalgustuse valgusteid praegu 700, juurdekasv keskmiselt 15otk./aastas
. 0,4 kV vörgud on paljudes piirkondades halvas ja väga halvas seisukorras, ning

nöuavad lähiajal rekonstrueerimist
. pirgekvaliteediga esineb probleeme: mitmed 0,4 kV liinid on liiga pikad ja liiga

koormatud.

Arvestades mainitud aspekte, samuti projekti esimesel ja teisel etapil tehtud vörkude seisu-
kora ning investeerimisvajaduste analüüsi, oll koostatud Viimsi jaotusvörkude arsngu-
vajaduste ja investeedngute plaanid kahe stsenaariumi jaoks:

I stsenaarium - elanike arv aastal 2017 on 25000

II stsenaarium - elanike arv aastal 2017 on 21000

1"14. ekktrcenergeetiktl i stiluttt
TTU Soojustehnika i stituut
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Yiimsi |al|a energia aianduse 2002-2017 118

Uute l0 kv iiinide ehitusvajadus tuleneb pöhiliselt piirkonna koormuse kas\ust ja uute 10/0,4

kV jaotusalajaamade ühendamisvajadusest. Statistiliselt tuleb Viimsi vallas ühe 10/0,4 kV
alajaama kohta ligikaudu 0,65 km 10 kV liine, kuid seoses asustustiheduse kasruga vajaks

üks 10/0,4 kV alataam hinnaoguliselt keskmiselt 0,4 km uusi 10 kV liine.

Alajaamade rekonstrueerimise pdhjuseks vöivad olla alajaama laiendamisvajadus (näit. ühe-

tafoalajaam ehitatakse ümber kahe vöi kolme trafoga alajaamaks), läbilaskevöime suurenda-

mine (trafo asendamine vöimsamaga) vöi seadmete vahetus seoses moraalseja fliüsilise vana-

nemisega. Rekonstrueerimisvajaduse määramisel on lähtutud üheltpoolt alajaamade jääkes-
sursside ammendumisest ja teiselt poolt koomuse kasvnst tingitud koormuste suuenemisest.

Jääkessursi ammeadumisest tingitud rckonsEueerimisvajadus ei söltu oluliselt arengustse-

naaii',rnist. Küll aga söltub arengustsenaariumist see, kui palju on tan'is alajaamu rekorlst-

rueerida kasvava koormuse katmiseks ja kasvava koomuse tingimustes töökindluse
parandamiseks vöi vähemalt säilitamiseks endisel tasemel.

Jaotusvörgu arcndamiseks tehtavate investeeringute kogumaksumus on leitud viiele
pöhikomponendile tehtavate osainvesteeringute maksumuste summeedmise teel. Vajalikud
erimaksumused on leitud Fortum Elekter ASi spetsialistide hinnargute pdhjal, arvestades

samuti AS Elpec ja Eesti Energia ASi teadaolevate k€skmiste hinnanätajatega.

Kasuratud erimaksumused on järgmised:

. uus 10/0,4 kV 400 kvA jaotusalajaam HEKA 0,55 MEEI«tk.

. uus 10 kV kaabelliin 0,5 MEEK,IüI

o uus 10 kV SAX öhuliin 0.24 MEEK,&m

. l0/0,4 kv jaotusalajaama rekonsfuesrimine 0,4 MEEK,/tk.

. l0 kV liini öhuliini rekonstr. SAxliiniks 0,18 MEEK,&m

. l0 kV öhuliini rekonstr. kaabelliiniks 0,5 MEEK,km

. 10 kV vdimsuslüliti (lahter) 0,2 MEEK./tk

o madalpingekaabel 0,3 MEEK,lffn

. AMKA-liin 0,35 MEEK,1«n

TT Ü_ e I etdr o e ne r g e e tika in s ti tuü t
nA Soojusteh ika instituut
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Tulemustest selgub, et 15 aasta summaarsed investeeringudjaotusvörku on:

. I stsenaariumi konal (25000 elaniklu) 269,6 MEEKi

. II stsenaariumi koral (25000 elanikku) 230,8 MEEKi

Vastavad keskmised aastainvesteeringud on

. I stsenaariumi korral 18,0 MEEKraastas

. II stsenaaiumi korral 15.4 MEEKyaastas

Keskmiseks oodatavaks lütumistasudest laekuvrks summaks on hiffianguliselt 35000EEKi
x umbes 300 liitumist aastas = 10,5 MEEKi/aastas. Ulejä:inud investeeringud on Fortum
Elekter AS omainvesteeringud. Tuleb märkida, et liitumiste arv o11 vaadeldava perioodi
esimesel poolel mönevörra suurem, kui teisel poolel,

lnvesteeringuid iseloomustavad kunulequvad maksumused ja investeeringute jaotus on joo-
nistel H.1.4...H.1.6

3m

Joonis H,1,4 Jaotusvdrgu investeeringute kurnuleerurod maksumused kahe stsenaariumi
korral

T7Ü E I ektr oene'Eee t ika ins ti tuut
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3,3MEEK.i 11,6 MEEK.

1,6 MEEK-i
2%

264MEEK.i

18,7 MEEKj
28th

110 MEEK-j
53%

43,2 MEEK.|
66%

2,7 MEE

Jooris 8.1.5 Jaotusvörga investeeringulükide osakaal kesk- (a) ja madalpingevörgus (b)
I stse haar iürni ko hase b
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2,5 MEEK.i

10.2 MEEKi

10,4 MEEK.i
6./o

SAX-Iiioid
8,4 MEE

17,1 MEEK.|
31%

2,1 IVEEK,]
4%

93.5 MEEK,i

a)

1,1 MEEK.|
2%

b)

loonis 8.1.6 Jaotust'ötgtr i vestperinguliikide osakaal kesk- (a)ia madalpingevöryus (b)
II stse naariu mi kohase lt
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H.1.5. Lisainvesteeringud Viimsi 110 kV öhuliinide asendamiseks
kaabelliinidega tiheasustusaladel

Viimsi territooriumil asuvad Kallavere Viimsi 110 kV öhuliinid L014 ja L015 ja vastavalt
arengukavale ehitatakse ka Viimsi ja Rohuneerne alajaamade vahele kaks 110 kV öhuliini.
Nende öhuliinide kaablitega asendamise kilomeetrikulud söltuvad sellest, kas vaadeldav
6huliini1öik on juba ehitatud (Kallavere - Viimsi) vöi ehitatakse öhuliini asemele kohe
kaabelliin (Viimsi - Rohuneeme).

Olemasoleva 110 kV öhuliini asendamiskulud koosnevad 110 kV kaabli summaaßest
maksumusest ftoos paigalduskuludega) ja olemasoleva ohuliini demonteedmiskuludest.
Eeldades, et demonteerimiskulud kaetakse ligikaudselt mahavöetavate seadmete
maksumusega, tuleb olemasol€va 6huliini asendamiskulud lugeda vdrdseks kaabli
maksumusega, mis Eesti Energia AS Pdhivörguja AS Elpec andmetel on 5 MEEI«km.

Kui aga ehitada kohe öhuliini ascm€le kaabel, yäherevad lisakulutused dhuliini ehitamata
jätrnise töttu 1,2 MEEK,/km, seega vajalikud lisakulud oleksid 3,8 MEEK/km. Mimsi
Rohuneeme Iiini olemasoleva osa (ühe 6,5 km pikkuse ahela 4,4 km pikkune löik)
rekonstrueerimise asemel (0,1 MEEK,km) kaabelliini ehitamisel oleksid lisakulud aga 4,9
MEEK/km.

Lähtudes nimetatud liinide pikkustest (kogupikkus ligikaudu 25 km) ja eeldades, et vaihemalt
50% neist hakkab nrlevikus läbima tiheasustusalasid, oleks hinnangulisest vajatav
lis ainvesteeringute maht 56,4 MEEK-i.

H.1.6.Lisainvesteeringudviimsijaotusvörgupaljasjuhtmelisteöhuliinide
asendamiseks kaabelliinidega

Lisainvesteedngute arwtus on siin tehtud I stsenaadumi alusel (25000 elanikku).

Käesoleval ajal on paljasjuhhnelisi 10 kV öhuliine 44 km. Vastavalt arengukava I stsenaariu-
mile rckonstrueeritakse neist Faktiliselt köik (42,6 km) kaabliteksja SAxliinideks.

Paljasjuhtmelisi madalpingeliine on praegu 90 km. Arengukava kohaselt rekonstrueeritakse
neist 66,8 km. Kui rekonstrueerida kaabliteks ülejäänud 23,2 km madalpingeliine oleksid
täiendavad kulud 7 MEEK-i.

H.1.7.Tänavavalgustuse arengukava

Tänavavalgustuse arengukava pöhineb neljal aspektil:
. Pmeguseks hetkeks amortiseerunud seadmete asendamine

. Tänavavalgustuse rajamine seni valgxstamata tänavatele, teedeleja aladele

. Valgustuse parendamine, et suureneks elanikkonna turvalisus ja heaolu, söidukite
liiklusohutus jms :

. Energiasäästu pöhimötete rakendamine tänavavalgustuses

Aastakümneid tagasi rajatud elektdpaigaldistest on suur osa praktiliselt amortiseerunud nii
vanuse kui ka remonttööde ebapiisava mahu töttu. Hinnanguliselt amortiseerub vaadeldaval
15 aastasel perioodil ligikaudu 75% olemasolevatest valgustusseadmetest. Pmegu on
ülesseatud ligikaudu 700 valgustit. Igal aastal lisandub keskmiselt 150 uut valgustit. Vastavalt
amortiseerumisele tuleb igal aastal asendada umbes 35 valgustit.
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H.1.8. Naissaare elektrivarustuse arenguvöimalus
Naissaare tarbijad saavad käesoleval ajal elektrienergiat kohalikest diiselagregaatidest ja
püsiühendus mandri elektrivörguga puudub. Tulevikus vöiks vajaduse korral ette näha
Naissaare ja mandri vahele kaabelühenduse pingel 10 vöi 20 kV. Vajaliku merekaabli pikkus
oleks Kopli poolsaare pöhjatipust arvestades ligikaudu l0 km ja maakaabii vähim pikkus I
km. Valides merckaabliks näiteks AHXAMKPJ-W 3x50 mmz ja maakaabliks AHXAMK-
WM 3x50 mm: ning rajades Naissaarele 10(20y0,4 kV alaj'aama kujuneksid vajalikud
investeeringud esialgse hinnangu kohaselt j ärynevalt:
. mere-ja maakaabel koktu 7,2 MEEKi
. I0(201 kV lahter mandril 0,1 MEEKi
. jaotusalajaam Naissaarel 0.6 MEEKj
Kokku ilma 0;4 kV vörgu arendust arvestamata oleks vajaliku investeeringu suums orien-
teerivalt 8,1 MEEKi.
Liini "ökonoornne'l e1lk nomaalne ülekandevöime oleks 1,4 MVA 10 kV nimipingel ja 2,8
MVA 20 kV nimipingel.
Maksimaalselt lubatav kestevkoormus oleks ligikaudu 2,8 MVA 10 kV juues ja 5,4 MVA 20
kVjuures.
Pingelaog "ökonoomse" koomuse juues oleks ligikaudu 9%, mida aga saab kompenseerida
jaotustafo vastava väljavdtte valikuga.

H.'l.9.Prangli saar
Prangli varustamiseks elektrienergiaga piisab kuni vaadeldava arenguperioodi löpuni olemas-
olevast 10(20)kV merekaablist. Reservtoite tagavad saarel asuvad (2x100 kW) diisel-
generaatorid. Vajaduse korral vöib tulevikus saarele ehitada uusi 10(2010,4 kV jaotus-
alajaamu vöi asendada olernasolevad 100 kVA tmfod vöimsamatega.
Tuulejaamade ehitamine Prangli saarele or oluliselt piimtud ühendava merekaabli nörkusega.
Väikeste (sada kuni mdnisada kW) üksikute tuulejaamade ehitamine on küll vöimalik, kuid
ebaökonoomne. Naissaarele, kui olulisele lindude räindealale on tuulejaamade ehitamine
keelatud.
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H.2. Elektri kohapealse tootmise vöimaluste analüüs

H.2.1.Elektri ja soojuse koostootmine
Elektri ja soojuse koostootmise vöimalused liiguvad üha kahanevate ühikvöimsuste suunas

(joonis H.2.1)

Vöimsus, MW

0,01

. Joonis H.2.1 Koostoot rrisjaarrrade ,öimsuse ja tüübi vöimalik muutus3

Koostootmise kavandamisel tuleb awestada soojusnöudluse vähenemisega seoses säästumeet-
mete mkendamisega hoonetes, sooja tarbevee vajaduse languseg4 kaugküttevörkude soojus-
kadude üle kahekordse vähenernisega nende kaasajastamisel aga ka osade tarbüate lahlu-
misega süsteemist.

Toodetava soojuse hind peaks olema taöijatele vastuvöetav. Lahenduseks vöiks olla
koostootmisjaama pöhjendatud tasu!'ust tagava elektrijaotusvörguga ühendamise tüüplepingu
väljatöötamine ja seadustamine.

Koostootmisjaamadele peab olema garanteeritud toodetava elektdenergia ostmine pikaks
ajaks.

Soojuse turu stabiilsuse tagamiseks tuleb tarbijaile garanteerida soojuse hind, mis oleks
madalam eraldi kadamajas toodetuga.

Vöhneküsimuseks väikesevöimsuseliste koostootmisjaamade arengul on elekfti tootmise
tsentraliseeritus. Ka tekkiv elektri vabaturg ei soosi koostootmist. Kui elektrienergia tootmist
ja jaotamist kontrollib suur energiafirma kellele kuuluvad ka suured elektrijaamad, on
väikestel koostootmisjaamadel raske jöuda elektrienergia tumle.

Elektrienergia ja soojuse hinna kujunemine nende koostootmisel
Soojuse edastamine elektrijaamast tarbijani on seotud piLkade, küllalt kallite ja pidevat hool-
dust nöudvate kaugkütte torustikega. Jahtumiskadude tötfu kaotame torustikus osa soojust.
Seetöttu peab elekt ijaamas tsentaalselt toodetav soojus olerna odavam, kui katlamajas too-
detud soojus. Ka peab soojuse tariif olema selline, et tarbijal ei oleks majanduslikult kasulik
viia oma soojusvarustus lokaalküttele.

I Teolisuuden enersiakatsaus 1/2002. Enersy visions 2030 for Finland.
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Kulutuste jagamine koostootmisel toodetud elektienergiaja soojuse vahel on olnud pidevaks
diskussiooniobjektiks eriala k irjanduses.

A.Köik kulud kaetakse elektnenergia müügist

B. Elektri eraldi tootmine

C. Soojuse eraldr tootmrne

Soojuse hind

D. Köik kuiud kaetakse
soojuse müügist

Joonis H 2,2 ltulude jaga ,lse viimalused koosloodetud elektri ja soojuse rahel,

Elektri ja soojuse eraldi tootmise kulud määravad koLtuleppetsooni BC koostootmise kulude
jaotamiseks soojuse ja elektri vahel (oonis H2.2). KoDkurentsiv6ifietutele tehnoloogiatele
pole kokkuleppetsoonis kohta. Väljaspool seda tsooni pole koostootmine enam vöimeline
konkureerima tarbijale odavaima elektrienergia v6i soojuse eraldi tootmisega (punktid B ja C)
Kokkuleppetsoonis eksisteerivaid teorcetilised pöhimötted on krjeldatud käesoleva arengu-
kava Il etapi aruandes (1k.56).

Koostortmisjarma Yöimsrrs
Koostootmisjaama vöimsuse määramise aluseks on arvestuslik soojuskoomuste kestus-
gaafik. Elektrit tootvate agregaatide paremaks sobitamiseks soojuskootmuse kestusgraafiL-u-
ga l:ihtutakse tavaliselt j ärgnistest kaalutlustest:

. elektrienergia toodang koostootmise koral söltub soojuse toodangust ehk teisisönu
koostootmisagregaat töötab soojusliku tarbimise graafiku järgi

. on soovitav, et koostootmisagregaadid oleksid koormatud vöimalikult pika ajajooksul
nominaalse vöi sellele lähedase koormusega

. koostootmisagregaate pole otstarbekas kasutata soojuse tippkoormuse katteks

. on soovitav, et ühe agregaadi vöimsus oieks ligikaudu vastav suvise tarbevee koormusele.

Vöimalike tehnoloogiliste variaatide (auruturbiin, gaasimootor, gaasiturbiin) valikut on lähe-
malt iseloomustatud käesoleva arengukava Il etapi aruandes.

Elektri ja soojuse koostootmine Viimsis vähendaks kütteperioodil Viimsit varustavate elektd-
liinide koomust, kuid ei tösta vajalikui määral elektritarbijate varustuskindlust. Varustus-
kindluse töstmiseks on vaja ainult elektdt tootvaidjaamu.

Väikese vöimsusega koostootmisseadmeid on vöimalik ehitada ka mönede maagaasi taüi\-ate
väikekatlamajade asemele, kuid vastavate projektide käivitumine on vöimalik ainult nende
piisava atraktiivsuse konal. Kui puudub kindlus koostoodetud soojus ja elektrienergia müügi
suhtes, ei ole koostootmisprojekti käivitamine otstarbekas.

Ilaabneeme koostootmisjaam

Vöimaliku Haabneeme koostootmisjaama tehnilisija majanduslikke küsimusi on uuritud TTÜ
soojustehnika instituudis. vastavad uudmistulemused on esitatud Viimsi valla energia-
majanduse pikaajalise arengukava II etapi aruande soojustehnika osas. käesolevas II etapi
elektroenergeetika osa amandes on vaadeldud vaid kava[datava koostootmisjaama ühen-
damist elektrjvörku. Uhendamise seisukohalt on olulised jaama asukoht ja elektriline vöim-
sus. Uuringute tulemusena on määratud koostootmisjaarna asukohaks Haabneeme alevikus
asuv Rohuneeme tee ja Söpruse tee vaheline ala. Koostootmisjaama elektdliseks vöimsuseks

.g
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kujunes 2,5 MW. Viimsi 110/10 kv alajaama läheduse töttu (ligikaudu 1,2 km) on otstarbekas
tihendada koostootrnisjaam Viimsi alajaama 10 kV lattidega. Selleks tuleb koostootmisjaama
trafode 10 kV lattideja Viimsi alajaama l0 kV lattide vahele ehitada 10 kV ülekandeliin, mis
tagaks jaamas toodetud energia töökindla ja kvaliteetse edastuse Viimsi jaotusvdrku.
Töökindluse tagamiseks peab flimetatud ülekardeliin olema vähemalt kaheahelaline.
Arvestades. et kavandatav liin asub tiheasustusalal, tuleb kasutada kaableid.

L:ihtudes ülekantavast vöimsusest 2,5 MW on ülekantav koguvool 170 A. Alumiiniumjuhti-
dega kaabli ökonoomne voolutihedus on 1,6 A,/mm2. Seega kujuneks kaabelliini koguristlöike
anutuslil,-uks pindalaks 106 mmz ning koostootmisjaam tuleb ühendada Viimsi alajaamaga
kahe rööpse 70 mm2 dstlöikega alumiiniumsoontega I 0 kv kaabliga.

KonLreetse kaabli margi valirnisel tuleb kontrollida, et kaablile kestvalt lubatav suurim vool
oleks suurem kui 170 A, tagamaks katkematut ühendust ka ühe ahela avarii konal. Liini
lühiduse töttu on pingekaod mölerna variandi korral tühised, jäädes normaaltalitlusel alla 1%,
ning avariiolukonas, kui üks a.helatest on väljalülitatud, alla 2%.

Ühenduse maksumus koosneks kahe 1,2 km pitrtr use 70 üm2 10 kV alumiiniumkaabli ja nelja
1 0 kV lahtri maksumusest: 2 x 1,2 x 0,6 + 4 x 0,2 = 2.2 MEEK

H.2.2,Tuuleenergeetika rakendusvöimalustest Viimsi vallas

Ülevaade tuuleenergeetika üldistest pöhimdtetest ja Fobleemidest ning arengust Eestis on
esitatud kaesoleva uudmistöö II etapi aruandes (p.H.2.3).

Reaalselt ainuke koht tuulikute ülesseadmiseks Viimsi vallas on Prangli saar. Kuid sirura
vöimalike ülesseatavate tuulikute koguvöimsust piimb oluliselt sealse vörgu nörkus. Pika
merekaabli ja mandrivörgu 6huliini (praegu 10 kV, tulevikus 20 kV) töttu on Prangli saar
toitealajaamast (Jägala 110/10(20)kV alajaam) elektriliselt kaugel ja lühisvöimsused saarc
vörgus on Eesti Energia AS Jaotusvörk andmetel viükesed: löunaosas asuva Idaotsa alajaama
10 kV lattidel keshniselt 3,8 MVAja pöhjapoolse Kelnase alajaama l0 kV lattidel 3,5 MVA.
Pikast üleminekut 20 kvle vastavalt 20 MVA ja l8 lvIVA. Seega oleks vöimalik saarele
ülesseatavate türistormuuflduritega v6i IGBT-tüüpi tuulikute installeeritud koguvöirnsu§ 10

kV toite konal enimalt 140 kVA ja p&ast üleminekut 20 kv-le Iigikaudu 720 kVA.
Asünkroongeneraatorite puhul oleksid suurimad vöimalikud ülesseatavad vöimsused vastavalt
35 ja 180 kVA. Seega saab tehnilistel pöhjustel Prangli saarele üles seada Fakiiliselt vaid ühe
mitte edti vdimsa tuuliku, mille poolt toodetava elektri hind on kallis ja ettevötte rentaablus
madal.

Tuulikutesse tehtavate investeeringute (ilma liitumiseta) ligikaudseks hindamiseks vöib alu-
seks vötta keskmise eriinvesteerirgu, mis tänapäeval on orienteerivalt 16000 IaÄ<W suure-
mate tuuleparkide korral ja mis väksernate tuulepa*ide korral vöib töusta L-uni 20000 l«/kW
(näiteks Virtsu 3 x 600 kW). Tulevikus, seoses tuulikute hinna alanernisega vöib oodata
eriinvesteedngute alanemist ku[i 12000 k4(W.

H.3. Elektrivarustuse kava seos energiasää stu programmiga

Eesti Vabariigi pdhilised dokumendid energiasäästu alal on 1999.a. valminud ja 2000.a. kin-
oitatud 0ärjekorras teine) "Eesti Energiasäshr Sihtprogamm" ja Vabariigi Valitsuses 2001.a.
kinnitatud "Erergiasäästu SihFrogrammi rakenduskava aastateks 2001-2005".

SihQrogrammi lühikirjeldus on toodud käesoleva arengukava II etapi aruandes (p.H.3).

1:TLl_ E t e kt r o en e r ge e t i tu i n s, i tuu t
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Eneryiasäästu Sihtprogrammiga haakub käesoleva uurimistöö mames koostahrd Viimsi
elektrivarustuse arcngukava köige otsesemalt, sest see on tervikuna suunatud elektrivarustuse
efektiivsuseja kindluse töstmisele ng investee.ingute pikaajalisele optimeerimisele.

Elektritootmise madala keskmise kasuteguri ja suurle vörgukadude töttu jöuab elektrina
löpptarbijani Eestis ainult kuni 25% elektri tootmiseks kulutatud primaarenergiast. Eiektri
tootmine tekitab suuema osa öhusaastest. Seetöthr on meil vördselt tähtis tegeleda efektiiv-
suse töstmisega nii elektri tootmisel, ülekardel ja jaotamisel L-ui ka tarbimisel.

Üheks elektritootmise efektiivsuse kaswallikaks on kohalikud koostootmisiaamad, miile
ehitamine teenib mitut energiasäästu eesmärki:
. uute efektiivsete tehnoloogiate kasutamisega töuseb elekti tootrnise kasuteglr;
. elektri ja soojuse koostootmise laiendamisega saavutatakse pdmaarenergia parim kasutus-

aste;

. ki.itusena kasutatakse loodussöbralikku maagaasi vöi taastuvaid energiaallikaid;

. tootnisvöimsuste hajutamine, tuues nad tarbimiskeskustele vöimalikult lähedale, vähen-
dab ülekaodekadusid pöhivörgus.

Jaotusvörgus on oluline vaihendada nii tehnilisi kui ka kommertskadusid.

Kommertskadude vastu aitab vöidelda:
. möötesüsteemide konaslamineja kontroll.
. arvestite ümberyaigutamine väijapoole objekti,
. aryestinäitudekontroll,
. kontrollarvestitepaigaldamine,
. elektrivörgu perioodiline läbikäik omavoliliste ühenduste avastamiseks,
. möötesüsteemide voolu- ja pingeahelate korrasoleku kontroll,
. töhusate sanktsioonide rakendaminc clektrivarguste ja mitteöigeaegse arvelduse korral

jne.
Tehniliste kadude vähendamiseks tuleb eelköige soovitada järgmisi abinöusid:
. trafode väljavahetamine, viimaks nende vöimsuse vastavusse rcaalsete koormustega,
. v?ihendatud tühijooksukadudegatrafode kasutuselevött,
o paralleeltrafode väljalülitamine miinimumkoormuse perioodidel,
. koormuste sürrunetreerimine madalpingevörgus,
. kaitsete piisava hrndlikkuse kindlustamine madalpingevörL:udes,
o pingenivoo ühtlustamire ja töstmine madalpingevörkudes, eelköige fiidrite pikkuste

lühendamise teel.
. lahutuskohtade optimeerimine keskpingevörgus ja vajaduse korral nende sesoonne ümber-

1ülitamine,
. elektriliinide tehnilise seisukona parandamine jne.

Energiasäästu potentsiaali drakasutamisel on määrava tähtsusega pöhjendatud eneryiahinnad.
Küllaltki universaalsed elektri söästumeetmed or järgmised:
o vöimaluse korral loobumine elekterküttest teiste kütteliikide kasuks, elekterkütte auto-

matiseerimine,
. valgustuse üleviimine sä:istulampidele ja automatiseerimine,
. hoonete ventilatsiooni ja sisekliima süsteemide optimeerimine ja automatiseerimine,

säästlike elektriajamite kasutamine,
o elektriliste kontori- ja koduseadmete, tööriistade jne soetamisel ja uuendamisel nende

energiatarbe arvessevötmine,
o tarbimisharjumuste muutmine.

Valla vöimalused elektrisäästu toetamiseks or1 suures osas samad kui soojuse- ja
kütusesäästu puhul:
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. elektifirfiade sä:istutegewse soodustamine (näiteks elektrijaamade ja vörgu elementid
ehitusega seotud küsimuste lahendamine, maaeraldused jms.);

. kaugküttesüsteemide arendamine vöimaldamaks elektri ja soojuse koostootmise laien-

. abi vailale vajalikele energiasä:istuprojektidele rahwsvahelise rahastamise taotlemisel ta-
gades vajaliku kaasfinantseerimis€;

. valla oma energiasäästuprcgrammi väUatöötamine, projektide rahastamine (näiteks vasta-
va sihtasutuse moodustamise teel);

. säristualase tegewse koordineerimine riiklike iNtitutsioonide, eneryiaettevötete ja löpp-
taüijatega;

. hoonete energeetiline sertifitseerimine, mille osaks peab olema ka elektdvarustussüsteemi
ki4eldusi

. eneryia-auditite teostamise vallale kuuluvates hoonetes ja --ettev6tetes;

. vöimalikult eoergiasäästliku tehnoloogia kasutamine investeerimisel valla infrashuktuuri,
ettevötetesse, elamumajandusse jne.;

o tehtud energiasäästuprojektide tulemuste jälgimine ja analüüs ning selle pöhjal soovituste
tegemine nii tarbüatele kui ehitusfimadele;

o pikaajaline ja suunatud tegevus tarbimishar1umuste muutmiseks - koolitus, teabekam-
paaniad, teave önneshrnud energiasäästu projektide kohta, nende pöhjal tehtud üldistuste
ja soovitusle levilamine jne.

H.4. lnstitutsionaalsed muudatused, elektrituru avanemise möju
hindamine

Viimaseid tendentse Eesti eleLtoenergeetikat puudutavat seadusandluses on lähemalt
käsitletud käesoleva arengukava II osa aruandes (p.H.4), kus tut!,ustatakse energeetikat
rcguleerivatele seaduste p6himöisteid, nago turuosalised, süsteetuivastuhß, bilansivastuhß,
bilahsiselgitus, bilansienergia, elehri tootmine, vörgutegeyus, elektrienergia müük, lepingud,
riikli k j äre leta lve, vas tutus.
TTÜ elektroenergeetika instituudis on koostöös Eesti Eoergia AS ja AS ELPEC spetsialis-
tidega koostatud Eesti elektrisüsteemi koodeksi Fojekt. Koodeks kehtestab:

1 tehnilisi tingimusi ja nöudeid elektrisüsteemile, -jaamadele, -vörkudele, taöijatele, nende
seadmetele ning rajatistele, aga sarnuti juhtimis-, kaitse-ja sidesüstesmidele; -r

2. reegieid elektrisüsteemi, elektrijaamade ja -v6rkude kasutamise, käidu, juhtimise ja aren-
gu kohta;

3. reegleid elektritootmise, ülekandmise, transiidi, muundamise, jaotamise ja tafuimise koh-
ta;

4. reegleid koostöö kohta teiste elektrisüsteemidega, elektrisüsteemi talitlemiseks ühend- -
elektrisüsteemi koosseisus ja elekfienergia transiidi kohta;

5. reegleid elekaiturgude ja elektrikaubanduse konaldamiseks; -
6. reegleidtarbiiatele:

7. tingimusi liitumiseks elektrivörkudega. -
Lisaks kohustuslikele nöuetele ja reeglitele sisaldab Koodeks ka soovitusi elektdsüsteemi
kdidu, talitluse, arengu ja elektrituru kohta. Väljatöötatud koodeksi projekt koosneb 6 osast 16
peatükiga. Koodeksi ülesehitust ja sisu on tutwstatud käesoleva arengukava I etapi aruandes -
lk.73-14.

ElektroeDergeetika arengu seisukohalt on olülisemad elektrituru seaduse eelnöus sätestatud
aspektid j?irgmised:
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1 Kindla perioodilisusega (löenäoliselt iga 3 aasta järel) tuleb hakata Majandusminis-
teeriuni eestvedamisel koostama iiklikku elektrimajanduse arcngukava, mille käigus sel-
gitatakse Eesti ja rahlusvaheliste elektriturgude arengujd, analüüsitakse elektrivarustuse
seisukohalt olulisi küsimusi ning antakse hinnang elektdturu seaduse ja selle alusel vastu
vöetud öigusaktide praktikas toimimisele. Arengukava hdlbustab otsuste tegemist uute
öigusaktide (vöi olemasolevate muutmise) eelnöude väljatöötamiseks.

2 Eesti elektriturul eelistatakse pöhjendatult kahte tootjat:
- tootjat, kes valdab vähemalt 500 MW netovöimsusega tootmisseadmeid, mis too-

davad elektrienergiat Eestis kaevandatud pölevkivist, tagamaks
a) AS Narva Elekt jaamad kahe tootmisseadme renoveerimise, kindlustades sel-

lega pölevkivil pöhiaeva toohnise vastavuse keskkonnaalastele nöuetele ning
b) pölevkivienergeetika jätkusuutlikkuse ja tööhöive järsu languse välrimise Ida-

Virumaa piirkonnas;
- taastuvatest energiaallikatest tootjat, st kehtib vdrguettevötja vörguga ühendatud

tootja poolt taastuvatest eneryiaallikatest toodetud eleldrienergia ostlrkohustus!
makstes selle eest elekt itulu seaduses sätestatud soodushinda; soodushind kehtib
mitte kauem kui 2015. aastani.

3. Väiketootjate toetamiseks o[ tootjatele seadmete summaarse netovöimsusega kuni
loMW antud samad soodustused kui suurtele pölevkivijaamadele. Kuni 100 kW
seadmetega tootjad or täiendavalt vabastatud kapitali alarnmäära nöudest.

4. Suutaöija (koodeksi projektis vabaosda) löplikust defidtsioonist hakkab söltuma turu
avatuse ulatus ja sellega seoses ka potentsiaalne elekti impordi hulk, möjutades niiviisi
tulevasi investeeringuid elektrij aamadesse j a vörkudesse.

5. Tegellste lahutamise pöhimötte alusel muutub osa elektriettevötjate struktuur. Eesti
Eneryia AS Pöhivöryust saab iseseisev süsteemivastutusega vörguettevöte.

6. Alammä?irade seadmisega elektriettevötjate aktsia- vöi osakapitalile ja bilansivastutaja
pangagarantiidele peaks töusma elektdettevötjate usaldusvääßus. Kaduma peaksid väga
väikesed elektrivörgud.

Mistahes ettevötte reorganiseerimisel vöi omandivormi muutmisel peab olema selge, millistel
eesm:i*idel seda tehakse. Viimsi elektrivörkude vöimalil-u reorganiseerimise ja omandivormi
muutmise kaalumisel tuleb lähtuda Eesti elektrisektori, kui terviku ees seisvaist ülesandeist,
silmas pidades ühtlasi ka valla arengu kohalik:ke huve. ANestades Eesti elektdsektori prae-
gust olukorda, peaksid restruktureerimisprogrammi pöhieesmärkideks olema:
r kapitali ligimeelitamine ja aktsiate müük, et kindlustada elektrivörkude modemi-

seerimiseks vajalikud investeeringüd,
. tööviljakuse töstmin€ ettevötetes, kindlustamaks vöimalikult madalad tariifid,
. klienditeednduse parendamine,
. ettevötte fi nantsilise elujöulisuse suurendamine,
. kohandumine Eesti ja EL seadusandluse flöuetega.

Jaotusvörgu vöimalikul ümberkujundamisel ja omandivormi muuhnisel tuleb arvestada, et
. Eesti eleldrivarustussüsteem on terviklik infrastruktuur, mis peab säilima,
r ümberkujunduse käigus ja selle tulemusel ei tohi kannatada elektrivarustuskindlus ja

elektrienergia kvaliteet.
Valla tasandil tuleb täiendavalt silmas pidada järgnevaid kohaliku iseloomuga eesmärke:
. ettevötluskliimaparendamine,
. kontrolli saamine valla infrastruktuudde üle.

Omandi muutnise kavandamisel fuleb arvestada, et kuna jaotusvörk on loomulik monopol,
siis jäävad elektri hinnad Energiaturu Inspektsiooni kontrolli alla.

131

TTU E I e ktr oenergee ti ka ins ti tuut
TTU Soojusteh ika instituut

lepnry 242L
lepins 243L



tsättsi |alla e ergiamaianduse pikdaialine arengukaw 2002-2017

Elektrijaotusv6rkude erinevad omandivormid

Viimase 10 aasta jooksul on elektrisüsteemide tähtsaimaks arengutrendiks elektri tootmise,
ülekande ja jaotamise eraldamine, eelköige juhtimise, finantseerimise ja raamatupidamise
aspektist, sageli aga ka omandi osas.

Vöimalikud struktuurivariandid elektroenergeetikas oleksid:
. Vertikaalselt integreeritud shlktuurid

eelised - ühtneja tugev struktuur, hästi koordineeritud käitja planeerimine
puudused - konkurentsi puudumise töttu on areng pidurdatud

. Horisontaalselt inte$eeritud struktuurid
eelised kaheldavad, palju riske
puudused - probleemid juhtimisel ja regulatsioonis, tarbijatele ilma erilise
tuluta struktuur

. Segaomandusesstruktuudd
a) ühendatud tootmine ja ülekandevörk, eraldi jaotusvö*

eelised - tootmise ja ülekandevörgu hea juhitaws, konkurents
puudused tootmise ja ülekandevörgu monopoolsus

b) eraldi tootmine, ühendatud ülekande- j a j aohrsvörk
eelised - konkurents jaamade vahel, hea koordineeritaws
puudus - jaotusvörklde tasandil koDkurentsi vähesus

. Privatiseeritud ja eraldatud struktuurid
eelised - töö tdhustamifle ja kulude vähenemine, efektiivseim regulatsioon
puudused - rakendamine n6uab pikaajalisi ettevalmistusi ja oa keeruline

Selle struktuuri suunas liiguvad tänapäeval paljude maade energiasüsteemid ja
selle saavutamine vöiks olla ka Eesti energiasüsteemi arengu löppeesmärgiks.

. Munitsipaalomand
Restruktureerimine ja elektrituru ayamise m6jud

Teiste maade elektrimajanduse kogernused näitavad, et restruktueerimise kasudeks on osufu-
nud suuenenud tööviljakus ja efektiivsus, klientide parem teenindus ja madalamad elektri-
energia hinnad (vähemalt elektrituu avanemise algusaastatel). Kasud on saavutatavad:

. vastava seadusandluse ja regulatsiooni kehtestamisega,

. organisatsioonilise resfuktureerimisega

. erastamisega,

. konkurentsiloomisega.

Nende kasude ilmnernine n6uab sageli mitu aastat dng neid on raske töestada adekvaatse
informatsjoo piimtusetöttu.

Restrulilureerimine ja elektrituu avamine ei ole k6iki energeetika probleerne lahendav ja hin-
du alandav imerohi. Turg soosib olernasolevate ressursside efektiivsemat kasutamist, kuid ei
innusta uute v6imsuste ehitamiseks sunie investeeringute tegemist. Resen.v6imsuste parema
kasutamise ja tööviljakuse t6usu arvel twu avanedes algul elektri hind langeb, kuid tootmis-
vöimsuste reservide ammendumisel vöib möne aja pärast töus olla veelgi kiirem.

Vabal elektdturul vöib klient valida elektri müüjat. Ta vöib osta elektrit kohalil-ult elektri-
jaotusettevöttelt vöi mönelt muult talle sobivamalt müüjalt. Samas esitab elektrituru avamine
suurele hulgale väikeostjatele jaotusfirmadele suuri flöudeid. Nad on sunnitud looma väga
mahuka ning efektiivse teabe- ja arvestussüsteemi, mis nöuab suuri investeeringuid ja käidu-
kulusid. Ollakse aga veendunud, et need lisakulud korvatakse konl<urentsist tingitud elektd-
hirna vähenemisega ja elehrivarustuskindluse töusuga.
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I,iinsi valla e erEiamajand se pikaajaline arengukava 2002-2017 I3l
Vümsi elektriv6rgu restruktureerimise vöimalused

Viimsi jaotusvörgu omanikuks on Forrum Elekler AS. Üireks pöhiküsimuseks jääb aga
jaotusvorgu optimaalne suurus.

Pöhimötteliselt peaks jaotusvörguettevöte olema piisavalt suur, et saa\.utada möistlikke
majandustulemusi ja tegutseda töeliselt iseseisvalt. Ideaalselt peaks tal oleDa tasakaalustatud
tarbimine (tööstus-, äri- ja kodutarbimise vahel), ta peaks ise suutma end finantseeridaja vaja-
duse korral ettevötet oluliselt arendama, samuti vastu pidama pöhitarbijate v6i oluliste sead-
mete väljalangemise konal. Väikestel jaotusvörkudel vöib nende nöuete täitnisega tekkida
raskusi. Seega ei ole möistlik soodustada Viimsisse uute vörguettevötete tekkimist, vaid,
vastupidi, tuleks püüda Fomrm EleLrer AS vörglarievötei laiend-da ja väkesed
vörguettevötted (seaihuigas ka aiandusühistute vörgud ja elekfi edasimüüjad) inte$eedda
Fortum Viimisi AS-ga.

Analüüsides kohalike omavalitsuste vöimalusi osalemises elektriettevötetes, tuleb mdrkida. et
ehkki mitrnetes riikides on kohalikud omavalitsused ajaloolistel pöhjustel küllaltki tihti möne-
de elektrisektori osade omalikud, on see ilming vähenemas. Kohalikud omavalitsus vöiks olla
huvitatud osalernisest elektriettevötetes, kui:

. elektri tooünine on soojustoodangu kaasprcdukt, soojuse tootmine on aga sealjuures suu-
rcs osas antud üle munitsipaalomandusse;

. kohalik omavalitsus loodab omanduse kaudu kindlustada paremat teenindamist;

. omanikuks olemine taihendab omavalitsusele sissetulekuallikat.

Esimese tirgimüse saaks täita Haabneeme koostooknisjaama ehitamisega (!1. p. H.2). Oletus,
et munitsipaalomandis olek vöiks parandada teenindust jaotamisel ja müügitegewsel, on
samuti teatud tingimustel öiged, kuid. seda tuleks aga igal konkreetsel juhtumil täpsustada.

Horisontaalselt integeeritud munitsipaalse energiafirma (elekter, küte, vesi, kanalisatsioon,
gaas, side) tekkimine ei ole käesoleval ajal eriti reaalne. Kirjeldatud monopoolse fiIma tekki-
misele leidub tösiseid vastuzrgumolte:

Arvestades eiektrituru järk-jrirgulist avanemist, tuleks möne aasta pämst hakata valmistuma
he&eks, kui Viimsi valla ettevötted ja asutused ületavad turu avamiskürurise. Turule minek
eeldab möötesüsteemideja institutsionaalse suutliklruse olulist arendamist.
Turuloaga elektrietteydtted
Viimsis tegutseb praegu üks tuuloaga elektrienergia edasimüüja: AS Renover (Mordson In-
vest), kes ostab elektriensrgiat Fortum Elektq AS-ilt ning müüvad edasi oma tegewspiir-
konna, Heldri küla taöüatele.

Üldist vörkude arengustrateegiat silmas pidades on ainuöige suund köikide Viimsi vallas
tegutsevate vörkude ifüendamine Fortum Elekter AS-ga.

H.5. Elektrivarustuse riskide analüüs
Viimsi on tiheda asustusega, intensiivse tafuimisega ja kiirelt arenev tarbimispiirkond, mille
aastane tarbimine moodustab käesoleval ajal üle 60 GWh ja mille summaame maksimum-
koormus on ligikaudu 17 MW.
Prognooside kohaselt on Viimsi elektrienergia tarbimine 2017. aastal erinevate arengustse-
naariumite koral I 50. ..200 GWh aastas ja aasta maksimaalkoormus vastavalt 40. . .50 MW.
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Viimsi kui tarbimispiirkonna eripärad:
. Viimsi elanik tarbib elektdenergiat tunduvalt rohkem, kui elanik enamikus Eesti

regioonides.
. Viimsi piirkonna tarbijatel on kdrgendatud nöudmised ka pinge kvaliteedile.
. K6rge eritarbimise ja tarbijate suhtelise tiheduse töttu on elektrienergia jaotamise

erikulud Viimsis väiksemad kui paljudes teistes Eesti maapiirkondades.
. Viimsi on eriti intensiivselt arcnev tarbimispii*ond.

Viimsi elektrivarustuskindlus söltub pöhiliselt:
. Narva elektrij aamade töökindlusest;
. pöhivörgu töökindlusest Narva elektrijaamadeja Aruküla alajaama vahel;
o pöhivörgu töökindlusest Aruküla alajaamaja Viimsi alajaama vahel;
. avarii korral Narva elektrijaamades - Eesti Energia reserviostulepingutest Venemaa ja -

Läti energiasüsteemidega ning vastava Eesti pöhivörgu osa töökindlusest;
. Fortum Elekter AS jaotusvörgu töökindlusest;
. reserwdimsuse saamisest Iru elektrijaamast.

Viimsi jaotusvörgu iseloomustus
Viimsi jaotusvörk ostab elektrienergiat Viimsi 110/10 kV alajaama 10 kV lattidelt. Viimsi
jaotusvörgus on 173 10/0,4 kV jaotusalajaama ja elektriliinide kogupiktus on ligikaudu 250
km, millest 110 km keskpingelijne ja 140 km madalpingeliine. Kaabelliinide osakaal on
kotku 307o, sealhulgas 10 kV osas 40% ja madalpingeliinide osas 23%.

Viimsi jaotusvörgus on käimas arendus- ja uuendustööd. Elektdvarustuse töökindluse töstmi-
seks on peale vörgu konfiguratsiooni, pammeetrite ja reserveerimisvöimaluste palandamise
oluline ka jaotusvörgu info- ja juhtimissüsteemide täieodamile. Käivad ettevalmistused
jaotusvöryu juhtimise tugisüsteemi Xpower rakendamiseks, mis vöimaldaks tulduvalt pamn-
dada vörgu seirct, juhtimist ja kiirendada avariide likvideerimist. I(ientide elektrivarustuse
töökindlustSuurendavadmitmepoo1setoitevöima1usedninglaia1daneautomaattaas1ülituseja
-reservilülituse rakendamine. Jätkub uute aß,estite ülesseadmine klientide juures.
Elektrivarustuse katkestuse riskide hindamisest
Elektrivarustuse süsteem koosneb liinidest, trafodest ja mitmesugustest apamatidest, mis vöi- -.i
vad rikki minna nende eneste sissmiste vigade töttu, saada kahjustatud loodusjöudude vöi
inimtegewse poolt. Mida suurem on elektritootja ja tarbija vahele jäävate üksikelementide
hulk, seda suurem on tarbija elektrivarustuse katkemise töenäosus. -
See tähendab, et tootmiskesl-ustest (elektrijaamadest) kaugel asuvate pikkade ülekande- ja
jaotusv6rkxde 1öpus asuvate madalpinge tarbijate elektrivarustuse töökindlusnäitaja on tundu-
valt madalam kui elektrijaana Iähedal asuval köryepingetarbijal. Mingi piirkonna eleLlri-
varustuse katkemise riski suuruse hindamiseks on järelikult vaja teada vaadeldava piirkonna
elektrjvarustuse skeemi nii toitevörgu kui ka jaotusvörgu osas, elektrijaamade ja k6ikide
elektrisüsteemi elementide töökindluse näitajaid. On vaja rea aastate avariistatistikat töö-
kindlusnäitajate ajalise muutumise hindamiseks, kuna isolatsiooni vananernine ja muud ajali-
sed muutused vöivad oluliselt möjutada liinideja aparaatide tdökindlust. :
Kui puuduvad anulised näitajad süsteemi elementide töökindluse kohta, siis on elektri-
varustuse katkestusest tekkivat riski vdimalik hiturata ainult kvalitatiivselt. Real juhtudel on
see piisav, eiti siis, kui teadmine sellest, et mingil ajal vöib elektrivarustus mingi töenäo-
susega r katkeda töenäoselt /, tunniks v6i minutiks ei anna oluliselt rohkern informatsiooni
vöreldes teadmisega, et elektivarustus pöhimötteliselt yAr, katkeda. Kui aga sellest
pöhjustatud riske on vaja täpsemalt hinnata, siis on vajalik ka täpsem lähteinformatsioon

Elektrikatkestusest tingitud riskide käsitlusel on vaja eraldi vaadata neid tarbijaid, mille elekt-
rivarustuse katkestus vöib ohtu seada inimelu vöi pöhiustada olulist kahju-
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Veel tul€b silmas pidada, et köik elektdsüsteemi elemendid on projekteeritud vastama ette-
nähtud töökindlustasemele ja taluma vastavate normidega ettenähtud loodusmöjutusi (tuuled,
temperatuurid, jäidejms.), kuid ei suuda taluda tahtlikku dkkumist. Riskianalüüsi juures tuleb
arvestada, et tahtliku tegevusega v6ib rivist v?ilja viia mistahes elektrisüsteemi elemeldi.

Elekti|arustase tehnilrb, ris*i on analüüsitud käesoleva arengukava II etapi aruardes 1k.85 -
88. Allpool on sellest esitatud möned olulisemad seisukohad:

. Viimastel aastatel on Eesti (ka teiste maade, näiteks Soome ja Rootsi) maapiirkondades
korduvalt esinenud ilmastikunähtustest pöhjustatud ulatuslikke (nii ajas L-ui ruumis)
elektrikatkestusi. Viimsit on need önneks puudutanud suhteliselt vähesel määral.

. Tarbüate elektdenergiaga varustamine on küllalt suule tehnilise nskiga tegevusala.

o Elekter on ainus kaup, mida toodetakse (genereeritakse, edastatakse ßantakse ülejajaota-
takse), müüakse) ning taibitakse samaaegselt, praktiliselt ühel ja samal ajahetkel , elektri-
edastus toimub valguse kiirusega.

o Elektriedastuse energiamahturus on kaduwäike.

. Elektriedastuse liikumapanevaks jöuks on elektromotoorjöud, mis tuleb tekitada juba
elektri genereerimisel. Elektriedastuseks kulub osa edastatavast energiast, mida tavaliselt
nimetatakse kadudeks. Kaod on pöördvördelised edastuspinge ruuduga.

o Tootmiseja tarbimise samaaegsusest tuleneb elektri kui kauba rida iseärasusi:
l. Elektriturul valitseb nöudmise ja pakL-umise absoluutne tasakaal.
2. Puudub elektri ladustamise vöimalus.
3. Ka kvaliteedi nöuetele mittevastav elekter tarbitakse.
4. Avariide tekkimine ja Lujunemine leiavad aset ülfüiresti ja üpris keerukate

füüsikaliste protsessidena.

. Avariiprotsesside juhtimine ja sellega löppkok:trovöttes elekaivarustuse vöimalikult pidev
tagamite on vöimalik ainult vastava keeruka automaatjuhtimissüsteemi abil.

. Tafuüate elektrjvarustuse katkemise töenäosuse anutamisel vöib lähtuda jikgmisest
ploktmudelist:

@*r_-@*@
Rikete esinemine mistahes elektrivarustusplokis on juhuslik, ette mitte teada olev nähtus.
Tarbijad ei kuulu elektrivarustussüsteemi. Seepärast jäetakse tarbija oma elektriseadmete
rikked, mis samuti vöivad pöhjustada tema toite katkemise, eflamasti vaatlusest välja.

Elektriyarustuskindlusele esitatavatest nOuetest
Pöhivörgu töökindlust käsitletakse nn. (n - 1) töökindluskriteeriumi alusel. See tähendab, et
elektrisüsteem peab täitma oma pöhiülesanded ühe köige v6imsama mistahes elemendi (liin,
trafo, elektrijaama energiaplokk jne) väljalülituse koral.

Jaotusvörl-ude kohta kehtib Eestis Euoopa standard EN 50160:1999 on kasutusele vöetud
Eesti standardina EVS-EN 50160:2000 : "Elektrijaotusvörkude pinge tunnussuurused,, .

Mainitud standard eristab kahte liiki toitekatkestust:

1. Plaaniline, mis tuleneb plaanilistest töödest jaotusvörgus ja millest tarbijaid eelnevalt
informeeritakse.
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2. Ootamatu, mille pöhjuseks on enamasti väliste möjudte, seadmestiku töryete vöi häiretega
seotud püsiva v6i mööduva iseloomuga rikked.

Toitekatkestused vöivad standadi kohaselt olla:

1. Lühiajalised (kestusega kuni 3 min) toitekatkestused - mdnikümmend kuni mönisada
aastas. Seejuurcs peetakse starldardis silmas, et umbes 70% lühiajalistest katkesfustest
vdivad olla lühemad l'ui 1 s.

2. Pikaajalised (kestusega üle 3 min) toitekatkestused - L:uni 10, mönel pool kuni 50 aastas.

. Viimsi jaotusvörgu töökindluse kohta on olemas vaid köige üldisern statistika katkestuste
amr kohta viimastel aastatel, mille kohaselt aasta keskmine summaame toitekatkestuste alv
10 kV vörgus ol1 suurusjärgus 30 katkestust aastas ja madalpingevörgus ligikaudu 40

katkestust aastas, seega kokku kogu jaotusvörgus keskelGläbi 70 katkestust aastas.

Katkestuste pöhjuseid iseloomustav diagmmm on esitatud käesoleva töö I etapi aruandes
joonisel A9.15.

i Tarbijate toite rcserveedmise seisukohalt avarii v6i remonttööde tingimustes on oluline 0,4
kV vörgu ringliiniline ülesehitus, 10/0,4 kv alajaamade suhteline lähedus ja 10 kv fiidrite

. toite ümberlülitamise vöimalused. 0,4 kV vörgu ringliiniline ülesehitus tähendab tarbüatele
, sisuliselt kahe toitepunldi olemasoluja vöima.lust avarii vöi mingi löigu remondi korral saada
I toidet "teiselt poolt". Ka 10 kv vörk on üles ehitatud ringliinide pöhimöttel, et vöimaldada

jaohrsalajaamadele vajadusel "teiselt poolt" toidet. Siiski on Iigikaudu l0'/o lO/0,4 kY alajaa-
madest i.ihendatud 10 kV tupikliinidele ja seetöttu puudub seal pöhimötteliselt reserveerimis-
vöimalus. Tuleb aga lisada, et paljudel juhtudel on tupiktoite puhul tegu üht jaotusalajaama

toitva lühikese haruliiniga, mis elektrikatkestuste seisukohalt suurt riski ei kujuta.

Jaotusalajaamades määrab reserveerimisv6imaluse trafode ary ja koormatus.

Alajaamade keskmine koormatus on suhteliselt väke - 2'7Vo. Üle 50% on koormatud 22
jaotusalajaama ehk ligikaudu 13% jaotusalajaamade koguanust. Rohkem kui 90% on
koormatud ja vajavad lähiajal kas rekonstrueerimist vöi koormuse ümberjagamist 4 alajaama.

Trafo rikke korral on reserveerimisvöimalus 25Yo jaotasalajaartadest, 75% on ühetrafo-
alajaamad ja seal reserveerimisvöimalus puudub.
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I. ENERGIASAASTUMEETMETERAKENDAMINE

l.O. Energiasäästu meetmete ülevaade
Energiasäästu vöimalused Eesti linnades ja alevites on suured. Kaugkütte kasutamisel nähakse
säästuvöimalusi nii soojusallika (katlamaja vöi soojuselektrijaam), soojuse ülekande

ftaugküttevörgud) kui ka soojuse löpptarbüa juures. Üldisest vöimaliL:ust soojuse säästust
kaugkätte kasutamisel arvatakse katlamajade arvele largevat cals -25 o/o, soojusvörgu
arvele 35 45 cfo ning 40 50 % üldistest säästupotentsiaalist arvatakse olevat rcaliseeritav
löpptarbija juures. Selline protsentuaalne jaotus on külialt tinglik, säästuvöimalus söltub alati
sellest, kuivörd hea vöi halb on olemasolev olukord ja kuipalju on vöimalik ja majanduslikült
tasuv L-ulutada rahalisi vahendeid investeerimaks energiasäästu meetmetesse.

1.1. Energiasäästelamutes
Elamute energiakulu soojusvarustuseks jaotub ligikaudu järgmiselt: ventilatsioon 20 -25 %,
soe tarbevesi 15 - 25 %, küte 40 - 55 %. Sealjuures ventilatsiooni osa on tinglik, kuna näiteks
elamutes öhuvahetuse töttu hoonetesse sisenev välisöhk saab vajaliku soojushulga
küttesüsteemi kaudu.
Eestis ehitatud elamud v6ib nende välispiirete soojuskadude järgi jagada tinglikult kolme
rühma (T. Masso andmed):o elamud, mis on ehitatud enne 1950. a. -
' elamud. mis on ehitatud 1950 - 1980. a. -o elamud, mis on ehitatud pärast 1980. a. -

U: 0.3 - 0,7 w7m2 K;
U = 1,0 - 1,2 w/m'? K;
U:0,5 - 1,0 w/m2 K;

T,ilapäeval kehtiv normatiiv näeb ette uusehituste korral välisseinte U-a*uks väärtuse
0,25 W/mlK, seega uus-ehituste soojustarve peaks tulema tunduvalt väiksem kui vanade,
endise NL normatiivide järgi püstitatud elamutel.
Normaalsel tehnilisel tasemel oleva hoonekarbi ja konastatud küttesüsteemi korral
iseloomustab Tallinna paljukorterilisi maju (t6enäoliselt ka Viimsi valla omi) soojustarbe
nätarv vahernikus 260 - 280 kWh/m'z, tunduvalt harvemini kohtab maju üle vöi alla
nimetatud näitarnr. Selles sisaldub nii korted küttevajadus kogu kütteperioodi jooksul k-ui ka
korteri elanike soojustarve sooja tarbeveen4 arvestatuna pörandapinna ruutmeeti kohta.
Ainult kütteks vajalik soojustarue moodustab aastas ca22}kwhlm2 kohta, hoone ehituslil-u
mahu kohta (köetava kubatuud) on see ca56-57kwh.h3. Helsingi linnavalitsusele
kuuluvate hoonete vastav [äitarv on käesoleval ajal ca46 - 47 kwhlms. Keskmine
erisoojustarve- Soomes kaugküttega ühendatud hoonete kohta on langenud käesolevaks ajaks
ca 46 kwh/mhi köetavate hoonete pörandapima ruutmeetri kohta teeb see ca 150 kwl/m2.
Andmeid Viimsi valla hoonete soojusetarbe räitarwde kohta or üldistuste tegemiseks liiait
vähe. Üksikute majade kohta määratud näitanld vastavad ligikaudu Soome 1970.a. tasemele
(teatud köikumisega sellest nii ülespoole kui allapoole).
Seega. praktiliselt samade kliimatingimust€ kon'al kasutatakse Tallinnas ja ka Viimsi vallas
ca 25 - l0 oi o rohkem soojust ühe m' ehitusliku mahu kohta anr-rtatuna kui Helsingis. See
vahe ongi sisuliselt energiasäästu potentsiaal elamumajanduse jaoks, mida töenäoliselt ei
önnestu rakendada isegi 15 aasta jooksul. Kui planeerida igaks aastaks soojustarbe
vähenemist 0,5 % vöIra energiasäästu meetmete mkendamise tulemusena, siis ka 15 aasta
p?irast ei ole me veel saalr.rtanud Helsingi praegust taset, samas on loomulik arvata, et ka
Helsingis jätl-ub soojustarbe edasine vähenemine.
Edasise soojustarbe planeerimise käigus uute eluhoonete soojusvarustuse tagamiseks arvestati
käesolevas töös soojuskoomusgraafikute koostamisel aastate kaupa soojuse tarbimise
vähenemist, detailiseerimata seejuures seda, milliste meetmetega see saa\,'utatakse.
Elamute soojussäästu meetmeid iseloomustavad ligikaudsed näitarvud on esitatud allpool
tabelis Error! Reference source not found.).Esitatud näitanud ei saa pretendeerida
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absoluutsele täpsusele, kuna iga konkreetse hoone korral saawtatav sääst söltub sellest,
milli[e on olnud olukord enne säästumeetme rakendamist.

Tabel I- l.Soojussäästu meetmete orienteeruv efektiivsus

Soojussäästu meetmed
§oolussaast'
kfrlt,l.2

Suhteline
soojussääst,

Lihftasuluse aeg,
atu§tat

Automatiseeritud sooj ussölm 11 6,3 5,6

Püstikute reguleerimine 20 7,5 2,t
Iermostaatvertiilid küttekehadele 1l 4 6,3

Vee tsirkulatsiooni korastamine 5,5 2 10,1

Tsirkulatsioonitorude soojustamine 3,7 1,4 4,1

Akende tr'hendamine 25 9,3 3,3

V?ilisuste asendamine 3,3 I,l t2,9
Välisrtukide tilrendamine 10,1 3,8 t4,6
Väliseinte lisasoojustamine '7.4 2,8 ca 40

On loomulik, et mitte köiki energias:iästu meetmeid ei realiseerita täies mahus, samuti ei
öDnestu neid realiseerida ühe v6i kahe aasta jooksul. Energiasäästu meetmete rcaliseerimine
nöuab aega ja raha, samas ilmneb käesoleval ajal siiski hoonete valdajate sügav huvi
energiasäaistu meetmete ja säästutehnoloogiate vastu ja nende realiseerimine on ilmselt aja
küsimus.

1.2. Energiasäästenergia tootmisel
ASi Fortum Temest Viimsi katlamaja soojuslik efektiivsus on viimastel aastatel märgatavalt
töusnud, ulatudes 95 %-ni 2001. aastal, seega selles katlamajas kütusesäästu v6i energiasäästu
potentsiaali Faltiliselt enam ei ole. Ka Haabneerne katlamajas on soojuslik efektiivsus
vajalikul tasernel ja suud säästuvöimalusi seal ette ei nähta.
Spetsialistide hinnangul on Eesti katlamajades olemas reaahe elettrienergia säästu
potentsiaal, mis maksimaalselt vöib ulatuda 20 - 30 %-ni. Elektrienergia liialt suur kulu on
v6ib olla tingitud üledimensioneeritud mootoritest ja halvast reguleerimisviisist
(drosseldamisest) tsertrifugaalmasinate (pumbad, ventilaatorid, suitsuimejad) tootlikkuse
reguleerimiseks. Sagedusmuundurid asünkroonmootorite toiteks v6imaldavad oluliselt
vähendada elektrienergia tarvet.
Elektrienergia tarvet kaugkütte katlamajades iseloomustatakse elektrienergia kuluga kwh-des
väljendatuna toodetud MWI soojuse kohta. AS-i Tallinna Küte katlamajas on see näitarv
ca 16 kwh"rMw1e"j,,, mis on hea näitarv väga suule hargnenud soojusvörguga kaugkütte
süsteemi kohta. Ekspertidel puuduvad andmed Haabneeme ja Viimsi kaugküttesüsteernide
vastavate näitanude kohta" kuid t6enäoliselt on see üle 20 kwhd^.4wh,-j,..

1.3. Energiasääst kaugküttevörkudes
Suhteline soojuskadu Viimsi kaugküttevörgus on olnud 21,5% (2001.a.), soojuskadu
Haabneeme kaugküttevörgus oh 23,5 o/. (2001.a). Viimaste aastate vältel on soojuskaod
vähenenud, kuid neid näitarve tuleb siiski pidada liialt suuteks.
Viimsi kaugküttevörgu suhteline aastane soojuskadu oli aastatel 1997 -2001vahemikus 29 -
22oÄ. Alates 2000. aastas suhteline soojuskadu on vähenenud 22 yo-le tib]r üleminekule

kahetorusüsteemile ja kaugküttevörgn rekonstueerimisele. 2001. aasta küfteperioodi kuudel
suhteline soojuskadu oli 15-22% ja suvel-uude madalal koormusel, kui anti ainult sooja

a 
Soojus€sääst on tinglikult väliendatud elamute p6mdapinna ruutmeetrite kohta.
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tarbevett, suhteline soojuskadu oli kuni 50 %. Vördluseks: soojuskadu AS-i Tallinna Küte
kaugküttevörkudes on calS -200k, jöudes suvekuudel 40 %-ni. Soojuskaod Soome
kaugküttevörl(-udes on tavaliselt vahemikrs 6 7 %, Rootsis on need keskeltläbi 7, g %.
Soojuskaod TaaDi kaugküttevörkudes ulatuvad lS-ljyo- , kuid Taanis kasutatakse
kaugkütet ka hajali paiknevate individuaalelamute kütteks see viib kaoprotsendi üles.
Haabneeme kaugküttevörgus on suur öhutmsside suhteline osa (56 %), öhutrasside
soojuskaod on tavaliselt suuremad L-ui kanalites paiknevate kaugküttevöryu torude soojuskaod
(kui kanalis on isolatsioon kuiv).
Protsendina väljendatud soojuskadu on väga ülevaatlik näitarv, paraku selle järgi ei ole sobiv
vörrelda väkeasulate kaugküttevörke suurte liDnade omadega, kus vörgu pikkus ulatub
sadadesse kilomeerritesse. Väikeasula kaugkünevörgu soojuskao protsent peab olema
viüksem kui suuriinna oma. Oluliseks nätan,uks kaugküttevöry! koht& tuleb pidada vörgu
kaovöimsust, w/m vöi keskendatud soojusläbikandetegurit (Wm,K). Soojusläbikandetegurile
näitanud koos detailse analüüsiga olid esitatud Soojusmajanduse I vahearuandes. Eiitatu
nätab suurt säästupotentsiaali soojuskadude vähendamise osas, seda nii Haabneeme kui ka
Viimsi keskasula kaugküttevörgu osas (vtjoonist A.5.3 Soojusmajanduse I aruandes).
Olulisteks eneryiasäästu meetmeteks vöivad olla:
o kanalires paikrevate soojusvörkude drenaazi korraslamine;
o amatuurihoolikasisoleeiminejaotuskambrites;
o halvas tehnilises seisukoras (korodeeruflud) torude asendamile eelisoleedtud torudega.
Eelisoleeritud torude kasutamine vöimaldaks märgatavalt vähendada kaugküttevörgu
soojuskadusid (isegi kuni 2 korda), paraku on torude asendamine uute, eelisoleeritud torudega
väga kallis energiasäästu meede - saadav en€rgiasääst ei kata investeeringuid möistliku
tasumsaja jooksul ja seetöttu on kaugküttevöryu torusid vaja välja vahetada ainult niipalju, et
oleks säilitatud vörgu tehniline töövöime ja varustuskindlus. Igal jr.rhul, tuleb otsida
odavamaid meetmeid energiasäästuks, kontrollides eriti kanalites asuvate torude isolatsiooni
ja drenaazi olemasolu.

1.4. Elektri sääst

Tähtsamad elektdsäästu soodustavad meehned Viimsi tarbimispiirkoruajaoks onjärgmised:
o uue vöimalil-u koostooünisjaama ehitamine Haabneeme teenib ühtlasi ka energiasäästu

eesmärke.
. elektri sääst on üks köige olulisernaid eesmärke Viimsi vallas täinavavalgustuse arenda-

misel ja kaasajastamisel.
. elektri säästumeetmeteks tootrnises, teelinduses, kommunaalsektoris ja kodumajapida-

mistes on loobumine elektriküttest teiste kütteliikide kasuks. elektrikütte automati-
seerimine, valgustuse üleviimine säästulampidele ja automatiseerimine, hoonete ventilat-
siooni ja sisekliima süsteemide optimeerimine, säästlike elektriajamite kasutamine, kon-
tori- ja koduseadmete, tööriistade jne soetamisel ning uuendamisel nende elergiatarbe
aryessevötmine. Energiasäästu potentsiaaii ärakasutamisel on mäihav tähtsus pöhjendatud
energiahindadel.

o valla vöimalused elektrienergia säästu toetamiseks on
kütuste säästu puhul:

. firmadesäästutege\,usesoodustamine;

suures os.rs samad kui soojuse ja

. kaugküttesüsteemide sailitamire vöimatdamaks elektri ja soojuse koostootmise laienda-
mist;

e vajalikele energiasäästuprojektidele rahwsvahelise rahastamise taotlsmine tagades vajali-
ku kaasfi nantseerimise:

. valla oma energiasäästuprogammi väljatöötamineja projektide rahastamine,
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. säästualase tegewse koordineerimine riiklike institutsioonide, energiaettevdtete j a tarbija-
tega;

. hoonete energeetiline sertifitseerimine, mille osaks peab olerna ka eleltrivarustussüsteemi

ki{eldus;
. eneryia-auditite teostamise murütsipaalhoonetes ja -ettevötetes;

r vöimalikult energiasriästliku tehnoloogia kasutamine investeerimisel valla infrashuktuuri,
ettevötetesse, elamumajandusse jne;

. arendustegevuse toetamine energiasäästumeetmete ja uute, energiasääsdike tehloloogiate
rakendami sel i

o energiasäästuprojektide tulemuste jälgimine ja aralüüs ning selle pöhjal soovituste tege-

mine nii taöüatele kui ehitusfimadele;
. pikaajatine ja suunatüd tegerrrs tarbimisharjumuste muutmiseks - koolitus, teabekampaa-

niad, teave önnestunud energiasäästu projektide kohta, nende pöhjal tehtud üldistuste ja
soovituste levitamine jne.

o tarbijate igakülgne teavitamine energiasäästu vöimalustest ja energiaturu arengutendent-
sidest.

TTÜ Elekt r o e n er ge e r ika ins t i tuu t
ITU So ojus teh nika ins titutt

lepins 242L
lepins 243L



Viimsi valla energiamajanduse pikaajaline arengukava 2002-2017 141

J. Pikaajaline energiamajanduse arengukavaja
soovitused omavalitsusele energiapoliitika elluviimiseks

J.l, Energiamajanduse arenguprogramm

J.1.1. Soojusvarustus

Soojr.isvarustuse kaasajastamise eesmärgil oleks Viimsis ja Haabneemes otstarbekas teha
rekonstrueerimistöid, mida esitatakse tabelis J.l.l. ja J.1.2.

Lokaalkatlamajade rajamiseks igale uuele tarbijale kulub vahendeid ligikaudu kaks korda
rohkem(summasse on arvestatud gaasitrasside rajamise maksumus). L:ihtuvalt eeltoodust ei
ole ASi Fortum Temest Viimsi kaugküttepiirkonnas lokaalküttcle üleminek otstarbekas.

Haabneeme soojusvarustuspiirkonnas on soovitatav jätkata kütmist olemasolevast katlamajast
seni kui see on vöimalik, lähtudes Lahe elamukvartali rajamisest ja siis asuda uue
katlamaja,4(oostootmisjaama väljaehitamisele Söpruse tee piirkonda. Katlamaja asukoht tuleks
kindlasti reserveerida nii üld- kui ka detailplaneeringutes nimetatud paika.

Tabel J. 1. 1. Viirfisi soojusvqrustussüsteemi drehgükara

Elnmukvärtrl Etapp Aasta Orienteeruv
m{ksumus, mln kr

Aiandi elamud Ijärjekord 2004 0,5

Soojusvörgu
rekonstruktsioon Il iäriekord 2005 0,54

Klindi lljädekord 2005 0,63

Tammeöue III jUekord 2006 1,5

Concordia peahoone IV jäjekord 2008 0,33

Katlamaja ehitus + CHP IV jäiekord 2008

Kokku 36,0

Tabel J. 1.2. Haabneerfie soojusvarustussüsteefii arengukara

Ilamukvartal Etapp Aastr Orietrteeruv
msksumus, mln kr

Kesktee + Ra[dvere tee I järjekord 2003 2.O

Karulaugu II järjekord 2004 4,0

Soojusvörgu rekonstruktsioon II järjekord 2004 3,0

Lahe llljärjekord 2OCt7 2,0

Kesk Täpsemalt määratlemata

Täpsemalt määratlemata

Katlamaja ehilus (CIIP) III j;i{ekord 2007 9+25

Concordia IVjärjekord 2008 2,5

Kokku 47,s
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J.1.2. Elektrivarustus
Viimsi jääb käesolevas projektis vaadeldud ajavahemikul elekftit sisseostvaks piirkonnaks.
Ainus elektri tootmise altematiiv on piiratud mahus soojuse ja elektri koostootmine. Pöhi
mötteliselt on vöimalik (kuid mitte tasuv) väikese vöimsusega tuulejaama püstitamine

Praflglile.
1. Viimsi valla peamiseks elektriga varustajaks jääb Fortum Elekter AS.
2. Kohalikud elektri tootmise v6imalused on piiratud. Elektri kohaliLLu väiketootmist tasub

alustada siis. kui toodetava elektri hind oI1 odavam ülekandevörgust ostetava energia

omast.
3. Ainsaks elektri aNestatavas mahus tootmise altematiiviks on soojuse ja elektri koostoot-

mine.
4. Vee-energia ressursid (laine- ja töusu-mööna energiad ei tule arvesse) Viimsi vallal puu-

duvad.
5. Tuuleenergia rcssusid küll esinevad, kuid mitmesugustel pöhjustel (olemasolevad ja

kavandatavad elamupiirkonnad manddosas, linnukaitsealad ja Prangli elektrivörgu nörk
side mandrivörguga) ei ole need praktiliselt rakendatavad. Piimtud pöhimöttelised
vöimalused tuulejaamade ülesseadmiseks on vaid Prangli saarel (vöi mnnikumsres), kus

maksimaalne tehniliselt lubatav tuulejaamade koguvöimsus vöib olla 10 kV puhul enimalt
140 kVA ja 20 kV puhul 720 kVA.

6. Kaod Viimsi elektrivörkudes on suhteliselt tagasihoidlikud (hea olukord) vörreldes muude

Eesti regioonidega. Siiski on kadude vähendamine vöimalik eelköige kommertskadude

lpraegu 3,t% kogu 10 kv vörku sisenenud energiast) vähendamisega mööteseadmete

awestuse ja kontrolli töhustamise teel. Tehniliste kadude vähendamiseks tuleb eelkdige

tugevdada elektrivdrku (enim koormatud liinide läbilaskevöime parandamine, 10/0,4 kV
alajaamade toitepiirkondade vfiendamine uute alajaamade ehitamisega). Rakendada

tuleks ka käesolevas arengukavas pakutud organisatsioonilisi abinöusid.
7. Täiustamist vajab tarbimise ja koormuste alane statistika. Adekvaatse statistika olemasolu

vöimaldab täpsemalt prognoosida koormusi ja tarbimist, koostada tarbijate ja tarbÜa

gruppide tüüpkoomusgraafikuid, paremini optimeerida lahutuspunkte, täpsustada talitluse
arwtusi vörkude projekteerimisel ja arengu planeerimisel, efektiivsemalt analüüsida

kadusid ja avastada kommertskadude koldeid, töhustada klienditeenindust jne. Nimetatud
valdkondades töotab olulist edasiminekut jaotusvörkude juhtimise tugisüsteemi Xpower
kasutuselev6tt Fortum Elekter AS elektrivörkude juhtimisel.

8. Tarbimiseja koormuste kasv eelseisval perioodil on tänu Viimsi elanikkonna intensiivsele
juurdekaswle väga suur. Laihema 15 a jooksul kasvab elektri tarbimine 25000 elanikuga

stsenaariumi korral rohkem kui kolmekordseks (väi[tuseni 201,2 GWh/aastas) ehk

keskmiselt ligikaudu 8...10% aastas. Enam-vähem samas tempos kasvab ka vörgu
maksimaalkoormus (väfutuseni 56,7 MW). Prognoosianutuste tulemused on esitatud
kokkuvötlikult joonistel G.2.5 ja G.2.6.

9. valla territooriumil paiknevad 110 kv elektriliinid ja seadmed kuuluvad Eesti Pöhivörgu
koosseisu. Nende tehniline seisukord on heaja nende jääkressusiks vöib hinnata rohkem

L-ui 15 aastat. Seoses tarbimise ja koormuste intensiivse kas\,uga tuleks 2010 aastal rajada
Rohuneeme 110/10 kV alaiaam algselt ühe l0 MVA trafoga ja 2014 aastal lisada teine 10

MVA hafo. Rrohuneerne alajaama ühendamiseks Viimsi alajaamaga tuleks ehitada aastal

2010 110 kv öhuliini l. ahel ja 2014 aastal 2. ahel. viimsi Rohuneeme vahele

kaheahelalise kaabelliirli rajamine nöuaks täiendavalt 56,6 MEEK-i.
10. valla jaotusvdrgud vajavad 25000 elanikuga stsenaariumi kohaselt aastainvesteeringuid

orienteerivalt järgmises mahus:
uusi l0 kV liine
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6 - 8 kr/a 2,4 3 ,2 NlEEWa
10 kv liinide rekonstrueerimist kuni 5 km/a kuni 2,9 MEEK./a
uusi 10/0,4 kV alajaamu l0 lTtkla 5,5 9,4 MEEK./a
10/0,4 kV aj. rckonshueerimist 3 6tva 1,2-2,4l,llEEWa
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3 5 tk/a 0,6 - 1,0 MEEK/a
8 13 km./a 2,4 -3,8 MEEWa

0,4 kV liinide rekonstrueerimist 4 5 kn/a 1,2-1,5MEEK,/a
Kokku tuleb jaotusvörkudesse investeerida l6- 20 MEEK-i aastas.
Täpsernad andmed investeeringute kohta on toodud käesolevas aruandes p.H.1 tabelites
H.1.3...6.

I l. Elektrivörgu inv€steeringute kavandamiseks hinnati vörgu talitlusvöime vastamst tarbi-
mise ja koormuse prognoosidele, pidades silmas vörgu elektrivarustuskindlust, tehnilist
seisukorda, läbilaskevöimet ja edastatud elektrienergia kvaliteeti.

12. Madalpingevörkudes tuleb pinge kvaliteedi tagamiseks ja uue pinge standardi EVS-IEC
38 rakendamiseks saavutada fiidrite pikkuseks mitte ülc 0,5-0,6 km uute 10/0,4 kV
alajaamade ehitamisega.

13. Madalpingevorkude läbilaskevöimet pole andmete puudumise töttu otseselt vöimalik
kontrollida. Kaudselt hinnates peaksid madalpingeliinide ristlöiked reeglina olema piisa-
vad.

14. Koostatud plaan lähtub eelköige investe€rimisvajadustest, mis on nähtavad tänasel päeval.
Toodud plaani vöivad tuua korektiive ühest küljest tegelikud vöimalused Iinantside ja
tööjöuressursside osas, teisest küljest aga tulevikus ilmnevad täiendavad vajadused, seda
criti perioodi hilisemate aastate (näiteks peale 2008. a) osas. Koostatud pikaajaline
arenguplaan vöiks olla aluseks Fortum Elektri AS lühiajaliste arenguplaanide koostamisel,
arvestades muidugi konkectseid tasuvuse uudnguid ja üldist tehnikapoliitikat.

15. Valla energia- ja muude tehnosüsteemidega seotud probleemide kooskölastatud lahenda-
miseks tuleks sisse seada linna inseneri ametikoht.

J.2. Soovitused omavalitsusele energiapoliitika elluviimiseks
Käesoleva alajaotuse eesmihk on anda pöhilised soovitused Viimsi valla adminishatsioonile
(elektrivarustuse osas ka Fortum Elekter ASle) sootus- ja elektrimajanduse suunamiseks
ning pika- ja lühiajaliste arenguplaanide väljatöötamiseks. Soovitused pöhinevad eelmistes
peatükkides toodud uurimistulemustel.

Valla energiamajarduse juhtimine

Energiamajanduse juhtimine on terve kompleks tegewsi energiamajanduse juhtimiseks,
planeerimiseks ning arendamiseks. Valla energiamajanduse üldjuhiks on üks abivalla-
v.mematest, kes delegeerib ülesanded täitmiseks ja täitmise jälgimise mönele vallavalitsuse
osakondadest (tavaliselt kommunaalosakonnale vöi arenguosakonnale. Vöimalik on ülesan-
nete jaotamine mitmete osakondade vahel).

Energiapoliitilised soovitused

. Energiaettevötete arengukohustustetäitmisejälgimine;

. Energeetiliste tehnovörkude rajamisega kaasnevate tegevuste koordineerimine

. Energiasäästu alase tegevuse koordineerirnine;

r Energiavaldkondadekiisiprogrammidekoostamine;

. Energiaauditite teostamise korraldamine munitsipaalasutustes ja -ettevdtetes;

. Hooneteenergeetilisesertifitseedmisekonaldamine;

r Elanikkonna pidev teavitamile muudatustest tehnosüsteeme käsitlevas seadusaüdluses;

uusi 10 kV VL lahtr€id
uusi 0,4 kV liine
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. Tehnilise ja institutsionaalse valmisoleku loomine munitsipaalasutustes ja -ettevötetes

nende osalemiseks elektriturul vastavalt turu avanemise tähtaegadele ning ulatusele
(elektrituru avamine kuni 35% on ette nähtud hil.jemalt 2009. a. alguseks.;

o Parima vöimaliku tehnika ja tehnoloogia kasutamise nöude juurutamine linna
tehnosüsteemide arendamis€l

o Viimsi valla elektdvörkude munitsipaliseerimine ei o1e otstarbekas ei elektrivörgu ega ka
valla arengu seisukohast. Samuti ei ole n:iha selget kasu valla energiaettevötete hodson-
taalsest integatsioonist (elektri-, soojus-, gaasi-ja veevarustuse ettevötete liitmisest).

. Investeerimisel valla inftastruktuuri, ettevötetesse, elamumajandusse jne tuleb kasutada
vöimalikult energiasäästlikke tehnoloogiaid, nagu näiteks elektrivörgu gaasisolatsiooniga
kompaktalajaamad, maa- ja ohukaablid, soojusvörgu kahetorusüsteem eelisoleeritud
torudega, automatiseeritud ioojussölmed jne. Piojektiäe kooskölastamisel jälgida eelpool -
toodr.ld nöuet.

. Taastuvate energiaallikate (sh taastuvate kütuste) igakülgse kasutamise soodustamine.

. Prcpageerida ja soodustada taastuvate kütuste ja teiste taastuvate energiaallikate kasuta-
mist Viimsi valla energiavarustuses. Alates 2008. aastast tuleb märgatavalt vfiendada
(35 %ni) biolagunevate jäätmete ladustamine prügilastesse ja ette näha nende utilise€ri-
mine kas komposteerimise vöi eflergiaks muu[damise teel 6äägiks samuti kompost).

. Valla ja selle külade öhukeskkonna kvaliteedi säilitamine. Euroopa Liidu välisöhu kvali-
teedi hindamise ja kontrolli direktiiv 96/62/EÜ sätestab öhu puhtuse kaitse pöhilised ees-

märgid, millest üks olulisemaid on säilitada välisöhu kvaliteeti piirkondades, kus see on
hea, ja parandada öhu kvaliteeti teistes piirkondades. Oluline on energiatootmisest tule-
neva keskkonna saaste ohjamine. Lubamatu on mistahes tegevus, milline halvendab öhu-
saaste olukorda üksköik millis€s valla osas. Öhusaaste piiramise vajadusest lähtudes on
otstarbekas säilitada ja isegi laiendada kaugkütet ja kehtestada selleks kaugkütte-
piirkonnad.

Säästumeetmctc rakendamise soovitused

. Energiasäästualane selgitustöö omavalitsuse tasandil saab toimuda kui omavalitsuses on
sellealane töö vastava spetsialisti otseseks tööülesandeks. Ideaalvariandina näerne
energiaalase nöustaja (energianöuniku vöi konsultandi) palkamist, kes töötaks
omavalitsuses sellel alal kas täis- vöi osalise koormusega. Sobivaks, kuigi mönevörra
halvernaks variandiks on energiasäästu-alase selgitustöö kohustuse panek mönele valla
ametiisikutest, kellele see valdkond oleks üheks täiendavatest kohustustest.

. Säästualane selgitustööna vallas vöiks konaldada säästu-alaseid teabepäevi, kutsudes
selleks kohale lektoreid kas Tallinna Tehnikaülikoolist vöi mönest konsultatsioonifirmast.
Kaaluda vöib ka säästualase trükitud informatsiooni levitamist eneryiatarbÜate hulgas.
Kahjuks on Eestis praegu suhteliselt vähe trükitud ja levitamisvalmis informatsiooni
paberkandjal vöimalike energiasäästu meetmete ja nende efektiivsuse kohta (küsida tulek
Majandus- .ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonnast). Seega

energianöuniku vöi energiakonsultandi ülesandeks oleks ka vastava kidaliku infomaterjali
koostamine vöi tellimine spetsialistidelt, selle paljundamine ja vastava matedali
levitamine energiatarbijate hulgas.

. Viimsi vallavalitsus vöiks moodustada valla energiasäästufondi, millest toetatakse kaug-
kütte tarbijate energiasäästuüritusi, hoonete auditeerimist ja sertifitseerimist- Loomulikult -
toimuks toetussummade jagamine vastavate äriplaanide vöi energiaauditite alusel.
Kindlasti peaks ühe osa (vähemalt poole) vajaminevast investeeringust tasuma toetuse
taotleja-
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Energiamajanduse arengukava elluvümine

Energiamajanduse arengukava elluviimiseksja arengukavas soovitatud kaugküttepiirkondade
kehtestamiseks omavalitsuses tuleks läbida jikgnised etapid:
I Valmistatakse ette vallavalitsuse protokoll, milles kajastataksejärgmist:

A Kaugküttepiirkonnamoodustamisepöhjendused,aspektid:

- tehniline
- keskkonnakaitseline
- majanduslik
- sotsiaalne
- adminishatiivne

Lähtuda valla üldplaneeringust ja tehnovörkude kompleksse arendamise printsiibist.
Paralleelselt vöiks menetleda energiamajanduse pikaajalist arengukava ja kaugkütte-
piirkondade määrust, kuni nende vash.rvötmiseni volikogus.

B Kaugküttepiirkondade kirjeldus ehk tänavate loetelu ja piiride kirjeldus.
Piirkondade kandmine asulate kaardile.

C Valla terdtooriumil tegutseva kaugküttefirma liitumiscja selle poolt väljastata-
vad tehnilised ringimused.

II Protokolli tutwstamine vallavalitsuse iuhtidele ja vastutavatele ametnikele. Menetle-
mine. Eeln6u ettevalmistamine.

lll Kaugküttepiirkondade kehtestamise määrusc eelnöu esitamine valla volikogule.
Menetlemine komisjonides.

Mnergiamajanduse pikaajalise arengukava ja kaugküttepiirkondade määruse vastuvöt-
mine volikogu istungil.

V Energiamajanduse pikaajalise arengukavaja kaugküttepiirkondade sidumine valla üld-
planeeringuga. Parandused, täiendused olemasolevasse üldplaneeringusse.

VI Energiamajanduse pikaajalise arengukava ja kaugküttepiirkondade kehtestamise
m iruse täitmise konaldamincjajärelevalve. Valla osakond vöi amctnik.

Elektrivarustuse arengukava elluviimiscks koostöös Fortum Elekter AS-iga, aga samuti valla
energia- ja muude tehnosüsteemidega seotud probleemide kooskölastatud lahendamiseks tu-
leks sisse seada vastav valla inseneri ametikoht. Perspektiivis tuleks koolitada välja spetsia-
list, kes oleks suuteline avaneva elektrituru tingimustes elekfuitunrga toime tulema.
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