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1 SISSEJUHATUS 
 
Käesolev uurimis-arendustöö „ TAPA LINNA KAUGKÜTTEPIIRKONNA 
SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2014-2026 “ on koostatud 
HeatConsult OÜ poolt Tapa Vallavalitsuse tellimusel. 

Töö eesmärgiks on koostada Tapa linna soojusvarustuse arengukava, mis vaatleks kompleksselt 
kõiki linna soojuse- ja kütusevarustuse süsteeme. Koostatud arengukava peab aitama 
vallavolikogu ja –valitsust ratsionaalsete pikaajaliste energiapoliitiliste otsuste vastuvõtmisel.  

 

2 PIIRKONNA ISELOOMUSTUS, PIKAAJALINE EESMÄRK 
 

Alljärgnevas peatükis on toodud ülevaade, mis on koostatud „TAPA VALLA ARENGUKAVA 
AASTATEKS 2007-2019“ alusel, Statistikaametist ning Tapa vallavalitsusest saadud info 
põhjal. 

 

2.1 TAPA VALLA ÜLDINE KIRJELDUS 
 

Geograafiline asukoht 

Tapa vald on moodustunud 2005. aasta oktoobris Tapa linna, Lehtse valla ja Saksi valla (v.a. 
Kiku, Salda ja Pariisi küla) ühinemisel. Vald on Lääne-Virumaa läänepoolseim omavalitsus, 
ulatudes sopina Harjumaa Kuusalu ja Anija valla ning Järvamaa Ambla ja Albu valla vahele. 
Tapa valla läänepoolne naaber on Harjumaa Aegviidu vald. 

Tapa vald asub maastikuliselt Pandivere kõrgustiku äärealal ja Kõrvemaal. Valla kujunemisel on 
suurt tähtsust mänginud Peterburi-Tallinna raudtee ehitamine ning hiljem Tapa-Tartu 
raudteeharu ehitamine.  

Tapa valla majanduslik struktuur on mitmekesine: metalli-, puidu- ja ehitusmaterjalitööstus, 
logistika ning transport, põllumajandus, turism, maavarade kaevandamine (turvas). Tapa valla 
pindala on 262,8 km2 ning omavalitsus jaguneb 5 kandiks (piirkonnaks): Tapa, Lehtse, Jäneda, 
Saksi ja Karkuse. Tapa valla asustustihedus on 30,8 in/km2. Tiheasustusega asulad on Lehtse, 
Jäneda ning Moe. 

 

Tapa valla keskuseks on Tapa linn. Tapa linn paikneb Tapa valla kirdeosas, ligikaudu 80 km 
kaugusel Tallinnast, raudteede sõlmpunktis ja autoteede ristumiskohas. Oma soodsa asendi tõttu 
on Tapa linnast kujunemas arvestatav vabariikliku ja rahvusvahelise tähtsusega kaubandus- ning 
transiitkaubanduse keskus. Lahemaa Rahvuspargi, paljude metsaalade ja Balti mere lähedus 
loovad head võimalused puhkamiseks neile, kes siin töötavad ja elavad. Tapa linna pindala on 
ligikaudu 16 km2. 

Linn asub Valgejõe ürgoru läänepervel, kahel pool raudteed. Tapa linn on oma alguse saanud 
raudteest. Seoses Paldiski-Peterburi raudtee ehitamisega 1870.aastal raiuti kuusemetsa lai siht ja 
24. oktoobril 1870. a. toimus Balti raudtee pidulik avamine. Tapa-Tartu harutee ehitamist alustati 
1875. a. 21. augustil. 1876. a. väljus esimene rong Tallinnast läbi Tapa Tartusse. Siitpeale sai 
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Tapast kiiresti kasvav raudteelaste asula. Kui Tapa mõisalt ostetud maa-alale ehitati jaamahoone 
päris jaam mõisa nime Taps, asula omakorda sai aga nime jaamalt. Enamus pärimusi Tapa nime 
päritolu kohta seostatakse lahingute ja langenutega. 

Eesti esimesel rahvaloendusel 1922. a. oli Tapal 2398 elanikku ning 1989. a. rahvaloendusel 
10395 elanikku. Põhiliselt seoses Vene Föderatsiooni relvajõudude väeosade lahkumisega 
(1993) on elanike arv linnas pidevalt vähenenud. II maailmasõja aastatel sai Tapa rängalt 
kannatada. Südalinn hävitati peaaegu täielikult augustis 1941 hävituspataljoni poolt. 

Tapa on tänaseni säilitanud oma raudteelinna maine. Tapa raudteejaam paikneb raudteede 
sõlmpunktis, mis tagab hea ja kiire teenindamise üle Eesti ning kõikjale Ida-Euroopasse. 
Raudteeühendus Tallinna (77 km) ja Kunda (40 km) sadamatega ning korralik maanteevõrk 
annab võimaluse kiireteks ja odavateks kaubavedudeks üle kogu maailma. Eesti Vabariigi 
Kaitseministeerium formeeris Tapale alates 1. jaanuarist 2004 Tapa Väljaõppekeskuse, mis 
nimetati 1. juulist 2008 ümber Kirde Kaitseringkonnaks. Tapa valla põhjapiiril paikneb 
kaitsejõudude keskpolügoon. 

 

 

 

Joonis 2.1 Tapa valla kandid ja külad 
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2.2 SOTSIAALMAJANDUSE ARENG 
 

Tapa valla piirkondlikuks keskuseks on Tapa linn. Linna oma suuruse, asukoha ja 
logistikavõimalustega on valda ühendavaks sõlmpunktiks. Tapa linna on koondunud enamus 
valla kaubandus ja teenindusasutusi. Tapa linnas paiknevad ettevõtted pakuvad tööd valla 
elanikele. Lisaks on Tapa linn ümbruskonna logistiliseks sõlmpunktiks. Tapa linnas paikneb ka 
Tapa valla administratiivne keskus Tapa vallavalitsuse näol. 

 

Tabel 2.1 Tapa valla elanikkond. 

 

Aasta 01.01. 
seisuga 

Elanike 
arv 

Muutus 
(%) 

 
Sünnid 

 

 
Surmad 

 
2009 8728  80 137 
2010 8710 -0,20% 91 113 
2011 8609 -1,16% 83 97 
2012 8514 -1,10% 77 117 
2013 8338 -2,07% 90 116 
2014 8087 -3,01% - - 

 

Tapa valla elanike arv on pidevalt vähenenud aastatel 2009-2014 (vähenemine 7,34 %). 
Muretekitav on asjaolu, et elanike vähenemise kiirus on viimaste aastatega kiirenenud. Tapa 
vallas elas kohaliku omavalitsuse andmetel 2014. a. 1. jaanuari seisuga 8087 inimest. 
Rahvastikust paikneb suurem osa Tapa linnas - 5854 elanikku (seisuga 01.01.2014). 

Tabel 2.2 Tapa linna vanuseline koosseis 01.01.2014. 

Vanus Hulk Osakaal
a in %

0 - 6 344 5,9
6 - 18 753 12,9
18 - 64 3399 58,1
> 64 1358 23,2

KOKKU 5854 100,0  
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Tabel 2.3 Tapa linna vanuseline koosseis 01.01.2013 

Vanus Hulk Osakaal
a in %

0 - 6 349 5,8
6 - 18 771 12,7
18 - 64 3559 58,8
> 64 1370 22,6

KOKKU 6049 100,0  

 

Tapa linna elanike arv on aastaga vähenenud 3,2 %, samuti on vähenenud tööealiste hulk ning 
nende osakaal elanikest. Kui vaadata üldist pilti, siis selgub, et nii linnas kui ka vallas on elanike 
arv viimaste aastate jooksul olnud selgelt languses.  

Tänasel päeval moodustavad tööealised inimesed Tapa linna elanikkonnast ligikaudu 60%. Tapa 
valla registreeritud töötute arv on käesoleval hetkel 195 inimest. Vallavalitsuse andmetel linna 
kohta eraldi statistika kättesaadav ei ole, aga võib eeldada, et linn ja vald tervikuna on võrreldav 
töötute osakaaluga. Seega on linnas ligikaudu 150 töötut ehk 2,6% linna elanikest. 150 töötust 
isikust 70 on ajutiselt ning 80 pikaajalised töötud. Kui arvesse võtta Eesti Vabariigi üldist 
majanduse taset ning töötute arvu, võib eeldada, et pikaajalised töötud ei näita huvi töökoha 
leidmiseks. 

 

2.3 ELAMUMAJANDUSE ARENG 
 

Analüüsides Tapa valla ning linna viimase 4 aasta elanike arvu tuleb ilmsiks selge 
langustendents. Tulenevalt sellest, et tööjõus elanikkond on vallast lahkumas võib järeldada, et 
korterelamutest koosnevaid elurajoonide arendusi tulemas ei ole. Linnas ehitatakse igal aastal 
mõned uued eramud, kuid nende omanikel puudub huvi kaugküttevõrguga liitumise vastu. 
Kohalik omavalitsus on samuti seisukohal, et uusi elamuarendusi, mis sooviksid liituda 
kaugküttevõrguga, lähiajal tulemas pole. 

Uute klientide liitumine juba olemasolevate hoonete näol on Tapa linna hinnangul samuti 
vähetõenäoline. Kuigi kaugkütte hinna alanemisel on tõenäoline liitumisest huvitatud inimeste 
arvu kasvamine. 

 

2.4 ETTEVÕTLUSE ARENG 
 

Tapa valla majanduslik struktuur on mitmekesine: metalli-, puidu- ja ehitusmaterjalitööstus, 
logistika ning transport, põllumajandus, turism, maavarade kaevandamine (turvas). 

Tapa valla keskus paikneb Eesti logistilises sõlmpunktis. Probleeme tekitab raudteetaristu 
monofunktsionaalsus. Tapa valla tööstusettevõtted on koondunud tiheasustusega asulatesse. 
Suurim elupaik ja ühtlasi ka tööpaik vallas on Tapa linn. Arvestatava suurusega 
tootmisettevõtted paiknevad lisaks ka Moel, Jänedal ning Saiakoplis. Tapa linna ettevõtlust 
mõjutavad raudtee-ettevõtete ning Tapa tööstuspargi areng. Arenenud on puidu-, metalli-, 
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tekstiili- ning plastikutööstus. Turismiettevõtlusega tegeletakse eelkõike Jänedal, kus on olemas 
vajalik keskkond. Tapa valla ettevõtete arendus peab lähtuma asjaolust, et odavale tööjõule 
suunatud tootmistegevused ei saa olla Eesti mõistes pikaajaline lahendus. Ennekõike tuleks 
soosida teadmismahukaid ja oskustööd väärtustavat tootmist ja teenindust. Ettevõtluse 
arendamiseks on Tapa vald käivitanud mitmeid arendusprojekte, milledest suurim on Tapa 
Tööstuspargi projekt. 

Tapa linna kauplustevõrk ning olmetasandil teenindus on keskmisel järjel, esmatarbekaupadega 
kauplejate osas on konkurents olemas. Puudulikul arvul on linnas majutusasutusi. Samas on 
vallal peaaegu võimatu mõjutada teenindus- ja majutusasutuste teket ja arengut. Tapa valda 
registreeritud ettevõtted on ettevõtlusvormi järgi väljatoodud allolevas tabelis. 

Tabel 2.4 Tapa valda registreeritud ettevõtted ettevõtlus vormi järgi. 

Ettevõtlusvorm Hulk 
AS 6 
FIE 164 
OÜ 256 
UÜ 4 
TÜ 9 

 



HeatConsult OÜ 
Katusepapi tn 6 
e-mail: info@heatconsult.ee 
tel.: +372 60 06 169  

 

 
 HeatConsult OÜ töö nr 14-005 Arengukava 

22 - 8 - 2014 10:51 Tapa linna soojusmajanduse 
arengukava 

 

   6/77 
 

Tabel 2.5 Tapa valda registreeritud ettevõtted põhitegevusala järgi. 

Tegevusalad 
põhitegevusena Hulk 

Põllumajandus 73 

Metsandus 32 

Kala ja vesivili 1 

Toiduainetootmine 3 

Rõivatootmine 3 

Puidutöötlemine 16 

Ehitus 47 

Toitlustamine 12 

Majutus 5 

Hulgimüük 27 

Jaemüük 44 
 

Tabel 2.6 Tapa linna suurimad tööandjad 2014 aasta alguse seisuga. 

 

Ettevõte / Asutus Tegevusala Töötajate  
arv 

Perspektiiv 

Tapa vald - koolid, lasteaiad, 
kultuuri- ja spordiasutused munitsipaalasutus 350 stabiilne 

Eesti Kaitseväe                       
1. Jalaväebrigaad 

riigikaitse ca 520 
suunatud 
kasvule 

AS EVR Cargo Tapa Depoo raudteeveermi ja 
vedurite remont 178 stabiilne 

Universal Industries OÜ metallitööd 104 stabiilne 
Segers Eesti AS tekstiilitööstus 70 stabiilne 

Tapa Mill OÜ puitehitusmaterjalide 
tootmine 52 stabiilne 

AS Hagar Tapa leivatehas 
pagaritööstus 43 

suunatud 
kasvule 

RR Lektus AS hulgi- ja jaemüük 59 stabiilne 

Mini-Linda OÜ nahagalanteri ja 
tekstiilitööstus 27 ebaselge 

KOKKU: 1403 
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2.5 SOOJUSMAJANDUSE JUHTIMINE OMAVALITSUSE TASANDIL 
 

Tapa vallas kaugküttel põhinev soojamajandus on olemas Tapa linnas. Soojavarustusega tegeleb 
kahe ettevõtte (OÜ Avoterm ja OÜ Termoring Grupp) ühinemisel loodud N.R. Energy OÜ. 
Sooja tootmine toimub kahes katlamajas: Üleviste (Üleviste tn 5) ja Leina (Leina tn 14a). 

Soojavarustuse välisvõrgud on valla ainuomandis oleva äriühingu AS Tapa Vesi omanduses ja 
on renditud kuni aastani 2020 praegusele soojatootjale N.R. Energy OÜ. Soojusenergia 
tootmiseks kasutatakse katlamajades põlevkiviõli. Soojatarbijate struktuur ja tarbimise osakaal 
on alljärgnevad: 

- korteriühistud   72% 

- valla asutused ja ettevõtted  19% 

- äriühingud ning riigi ettevõtted 9% 

 
Tapa kaugküttega mitteliitunud, lokaalseid küttelahendusi kasutavad suuremad ettevõtted, 
andmed Tapa linna ja ettevõtete vahelisest suhtlusest: 

- Universal Industries OÜ. Ettevõtte territooriumil paikneb 1 põlevkiviõlil töötav katel, 
nimivõimsusega 2 MW. 

- AS EVR Cargo Tapa Depoo. Tänasel päeval kasutab ettevõte diiselkütust tarvitavat 250 
kW võimsusega katelt. 

- Tapa Mill OÜ. Ettevõtte territooriumil paikneb katel võimsusega 3 MW, katlas põletatakse 
kuiva puiduhaket ning höövellaastu. 

- AS Hagar Tapa Leivatehas. Leivatehases paikneb 100 kW võimsusega katel, kütteks 
kasutatakse eriotstarbelist diiselkütet. 

- Kaitseväe 1. Jalaväebrigaad. 1. Jalaväebrigaadi uues sõjaväelinnakus paikneb katel 
võimsusega 6112 kW. Katlas põletatakse põlevkiviõli ja erimärgistatud diiselkütust. 
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2.6 TAPA VALLA TULEVIKUVISIOON JA STRATEEGILISED EESMÄRGID 
 

Tapa valla kehtiva arengukava kohaselt on Tapa vald hea elukeskkonnaga, arenenud 
ettevõtlusega ning avara kultuurieluga omavalitsusüksus. 

Tapa valla arengukava 2007 – 2019 kirjeldab neljast komponendist koosnevat visiooni: 

1- Aktiivsed, ettevõtlikud, haritud ning kohalikku kogukonda ja traditsioone väärtustavad 
elanikud. Valla elanikud on aktiivsed nii töö ja ettevõtluse, vabaaja veetmise kui ka hariduse 
ja eneseteostuse alal. Valla elanikud tahavad ja on võimelised töötama valla territooriumil 
tegutsevates ettevõtetes. Valla elanike ettevõtlikus on kasvanud ja realiseerunud uute 
ettevõtete näol; Valla logistiline eelis on ära kasutatud; Tapa vallas on väärtustatud haridus: 
lapsed ja noored tahavad õppida ja areneda; valla elanikud on aktiivsed kasutama elukestva 
õppe võimalusi. Elanikele on loodud võimalused mitmekülgseks kultuuri-, spordi- ja 
vabaajategevusteks ning nad on aktiivsed neid kasutama. Vallas toimib tõhus sotsiaalse 
kaitse ja tervishoiu süsteem. Eriti väärtustatud on lapsed ja lastega pered. Vallas toimivad 
tugevad kodanikuühendused. 

2- Kvaliteetne elukeskkond. Elukeskkonna kõrge kvaliteedi saavutamiseks ja hoidmiseks 
säilitatakse ja kaitstakse looduskeskkonda; metsad ja maastik on hooldatud; tööstuslik ja 
põllumajanduslik tootmine on keskkonda ja põhjavett säästev; linnakeskkond, ning 
tiheasustusega asulad on hooldatud ja haljastatud, kauni välisilmega, säilitatakse 
miljööväärtuslikud alad; tehniline taristu ja teedevõrk on kaasajastatud, ökonoomne ning 
vastab elanike ja ettevõtete vajadustele. 

3- Avar kultuurielu. Tapa valla spordi ja kultuurielu on aktiivne; Kõik soovijad on leidnud 
enesele sobiva vabaajategevuse. Toimub aktiivne suhtlemine kultuurikollektiivide vahel. 

4- Terviklik ja dünaamilise juhtimisega Eesti kohaliku omavalitsuse üksus. Tapa vald on 
arenenud keskusega ning väärtustatud kantidega omavalitsusüksus. Vald tagab ligipääsu 
haldusteenusele kogu valla territooriumil.  

 

Juhtimine, haldussuutlikus, maine 

Tapa vald on Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse üksus. Vallavolikogusse kuulub 21 liiget. 
Volikogul on kuus alatist komisjoni: eelarve- ja arengukomisjon, hariduskomisjon, 
sotsiaalkomisjon, kultuurikomisjon, majanduskomisjon, ning revisjonikomisjon. 

Tapa vallavalitsus on kuueliikmeline. Vallavalitsuse liikmete, vallvolikogu komisjonide liikmete 
määramisel arvestatakse piirkondlike esindajate kaasamise printsiipi. Moel, Lehtses ja Jänedal 
paiknevad linnaraamatukogu filiaalid ning avatud Internetipunktid, pakutakse sotsiaalhoolduse 
teenuseid ning võimaldatakse kasutada teeninduskeskuse ruume kodanikeühenduste koosolekute 
läbiviimiseks. 

Ajalooliselt ei ole Tapa linna maine olnud parim. Nõukogude sõjaväe ning raudtee-ettevõtete 
paiknemine Tapal lõi Tapa linnast pildi kui suletud sõjaväe-, raudtee- ja tööstuslinnast. Eesti 
taasiseseisvumise järgselt on linna maine järjest paranenud. Haldusreformi järgselt on uute 
turismi ja puhkealana atraktiivsete piirkondade liitmisel Tapa linnaga võimalus parandada Tapa 
kui omavalitsuse mainet. 
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Tapa valla piirkondade arengu omaalgatuslikuks planeerimiseks võivad piirkonnad koostada 
piirkondliku arengukava, tehes piirkondlikust arengukavast tulenevalt ettepanekuid Tapa valla 
arengukava muutmiseks ja täiendamiseks.  

 

Arengueesmärgid: 

- Valla tasakaalustatud arengu tagamine 

- Kodanike aktiivsuse suurendamine läbi kaasamise 

- Valla maine parandamine, positiivse esiletoomine 

- Valla juhtimisstruktuuri analüüs 

- E - teenuste arendamine 

- Valla infoportaal 

- Vallavara haldusasutuse loomise otstarbekuse analüüs 

- Koostöö tihendamine Raudtee ning kaitseväega 

- Valla arendustegevusse ettevõtjate, teadlaste ja noorte kaasamine 

- Mainekujunduslike ürituste korraldamine ja toetamine 

- Mainekujunduse kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine 

- Vallalehe tasuta kojukanne 

- Pressisuhtluse parandamine, Tapa vallas toimuva kajastamine ajakirjanduses 

- Vallas tegutsevate kollektiivide ja siin toimuva tegevuse kaudu Tapa valla tuntuse 
suurendamine ja maine parandamine väljaspool valda ning seeläbi vallaelanike 
kodukanditunde suurendamine 

- Külaliikumise toetamine Leader programmist osalise omaosaluse katmise teel 

- Tapa valla kaartide ning vallasiltide uuendamine sissesõiduteedel 

 

Hariduselu arendamine 

Tapa vallas on toimiv haridusasutuste võrgustik, milles õpib ligikaudu 1000 last. Regionaalsest 
printsiibist lähtuvalt on piirkonnad kaetud koolieelsetest lasteasutustest kuni põhikoolini. 
Gümnaasiumid paiknevad Tapa linnas. Täiskasvanutele on koolitusvõimalusi pakkuvad 
koolitusluba omavad Tapa Gümnaasium ja MTÜ Arenduskoda Koolitus. 

Arengueesmärgid: 

- Tingimuste tagamise valla elanike erinevatele vajadustele vastava kvaliteetse ja 
konkurentsivõimelise hariduse omandamiseks alusharidusest kuni täiskasvanute pidevõppeni. 

- Valla tingimistele ja võimalustele ning vallaelanike vajadustele vastava tasakaalustatud ja 
areneva haridussüsteemi kujundamine 

- Õppe- ja töökeskkonna kaasajastamine 
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- Noorte koolivälise tegevuse ning noorsootöö koordineerimine ja huvihariduse võimaluste 
laiendamine 

- Kodu ja kooli koostöö tõhustamine 

- Õppimis- ja töövõimaluste kohta teavitamis- ja nõustamissüsteemi väljaarendamine 

- Valla haridusasutuste renoveerimiskava väljatöötamine kuni 2020. aastani ja selle 
rakendamiseks raha taotlemine vallavälistest allikatest 

 

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arendamine 

Tapa vald on arendanud välja laiahaardelise sotsiaalhoolekande teenustespektri ning loonud 
elanikele tingimused teenuste kättesaamiseks. Vallas töötab 4 perearstipraksist, kõik need 
tegutsevad Tapa linnas. Osa hoolekandeteenustest osutavad eraõiguslikud organisatsioonid 
omavalitsusega sõlmitud teenuse osutamise lepingu alusel. 2009 kinnitati “Tapa valla laste-ja 
peretöö tegevusjuhend”, kus on kirjas ühistöö reeglid. 

Arengueesmärgid: 

- Kõigile valla elanikele tingimuste (sotsiaalse taristu) loomine, milles on võimalik 
maksimaalselt iseseisvalt toime tulla 

- Vähekindlustatutel eluga toimetulemist võimaldava sotsiaalabisüsteemi rakendamine ja 
edasiarendamine 

- Eakatele suunatud huvitegevusega väärika vananemise tagamine 

- Puuetega inimeste integreerimine tavaellu ning nende tõrjutuse vähendamine 

- Vajaliku hooldekoduteenuse kättesaadavuse tagamine valla piires 

- Kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse tagamine, arvestades kohalikke vajadusi 

- Tervist ja tervislikku elukeskkonda väärtustava hoiaku kujundamine ja tervist edendava 
tegevuse toetamine 

- Piisava arvu hooldekodukohtade olemasolu 

- Eakate ning puudega inimeste päevakeskuse ruumiküsimuse lahendamine 

- Pesemisvõimaluste pakkumine abivajajatele 

- Pesupesemisteenuse pakkumine abivajajatele 

- Töötute klubi taaskäivitamine 

 

Soodsa ettevõtluskeskkonna loomine: 

- Valdkonna eesmärk on luua Tapa vallas ettevõtluseks soodsad tingimused, viies bürokraatia 
miinimumini 

- Vallaelanike ettevõtlikkuse kasv 

- Tapa Tööstuspargi ja muude ettevõtluseks sobivate alade planeerimine 

- Ettevõtete koostöö soodustamine 
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- Tapa Tööstuspargi maa-alade ettevalmistamine investoritele, kommunikatsioonide rajamine 

- Vallale kuuluva raudteeharu raudteeliikluseks piisavas korras hoidmine 

- Koostöö Eesti Raudteega laadimise ja logistika paremaks korraldamiseks 

- Reformimata riigimaa staatuses olevate maaüksuste munitsipaliseerimine ettevõtluse tarbeks 

- Tööjõu koolituse projektides osalemine 

 

2.7 MAAGAASIVÕRK 
 

Eestisse jõuab maagaas torutranspordiga Venemaalt ja Läti Inčukalnsi maa-alusest gaasihoidlast. 
Eesti piiril on kaks gaasimõõtejaama, kus mõõdetakse riiki saabunud gaasikoguseid – Värskas ja 
Karksis. Tarbijateni toimetatakse maagaas läbi jaotustorustike, gaasijaotusjaamade ning 
reguleerimisjaamade kaudu. Eestis on maagaasivõrk 10 maakonnas: Ida- ja Lääne-Virumaa, 
Harjumaa, Raplamaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa. 

 

Joonis 2.2 Maagaasivõrk Eestis 

 

Tänasel päeval Tapa linnal ühendus maagaasivõrguga puudub. Võrgu rajamine oleks teostatav, 
ilmselt tuleks trass Rakverest ning trassi pikkuseks kujuneks ligikaudu 30 kilomeetrit. Trassi ühe 
kilomeetri ehitus maksab ligikaudu 0,1 miljonit eurot. Seega, Tapa linna ühendamine 
maagaasivõrguga maksab ligikaudu 3 miljonit eurot. EG Võrguteenus AS (Eesti maagaasi 
ülekandevõrgu omanik ja haldaja) seda investeeringut kogumahus kindlasti ei tee ja seetõttu 
peaks osalema ka Tapa omavalitsus ja asjast huvitatud kohalikud ettevõtted. Pikaajalises 
perspektiivis ei ole võrgu rajamine reaalne. 
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3 SOOJUSVARUSTUSSÜSTEEMIDE TEHNILINE SEISUND JA ISELOOMULIKUD 

NÄITAJAD 
 
Järgnevas peatükis iseloomustatakse Tapa linna katlamajade ning soojusvõrkude hetkeolukorda. 
Põhinetakse andmetele, mis on saadud kaugkütteettevõttest, Tapa vallavalitsuselt ning 
erinevatest uurimustöödest. 

 

3.1 PEATÜKIS KASUTUSEL OLEVAD MÕISTED 
 

- Põlevkiviõli – põlevkivi orgaanilise osa lagundamisel ja õliaurude kondenseerimisel saadud 
tulepruuni värvuse, spetsiifilise lõhna ning toatemperatuuril hästi voolav vedelik. 

- Leeksuitsutoru katel – silindrilise ristlõikega katel, mis on täidetud veega. Veesärgi sees 
paikneb kolle ning suitsukäigud, kust põlemise käigus eralduv soojus kantakse veele üle. 

- Põleti – seade põlevsegu moodustamiseks gaas-, vedel- või tolmkütusest ja oksüdeerijast 
(milleks on enamasti hapnik). 

- Katla kasutegur, [%] – näitab kui suur osa kütusega katlasse viidud energia suudetakse 
muundada efektiivseks soojusenergiaks. 

- Üldine soojusläbikandetegur Kü, [W/m2K] – iseloomustab soojusisolatsiooni efektiivsust. 

- Torude eripind A/L, [m2/m] – iseloomustab soojusvõrgu torude keskmist suurust. 

- Kraaditundide arv, [°Ch], iseloomustab soojuskandja temperatuuritaset sõltuvalt keskmisest 
välisõhu temperatuurist. 

- Kaugküttevõrgu pikkusühiku kohta väljastatud soojushulk, ehk võrgu erikoormus Q/L, 
[MWh/m] – iseloomustab soojustarbimise tihedust. 

 

 
3.2 ÜLEVAADE HETKEOLUKORRAST JA ARENGUTEST 

 
Tänasel päeval on Tapa linnas üks kaugkütteettevõte – N.R. Energy OÜ. Praegune ettevõte 
moodustati kahe ettevõtte – OÜ Avoterm ja OÜ Termoring Grupp – ühinemisel. Tapa linnas on 
3 katlamaja – Leina, Üleviste ja Kooli. Katlaid kokku on 7. Pidevas kasutuses on nendest 3, 4 on 
reservis. Katelde võimsused on 5,2 MW (1 tk), 3,05 MW (2tk), 4 MW (1 tk,), 1 MW (3 tk, 
reservis). 4 MW võimsusega katel on kohale toimetatud kuid pole veel võrku ühendatud. Katel 
ühendatakse Üleviste katlamajas soojusvõrguga 2014.a. kütteperioodi alguseks. Kõik katlad 
kasutavad kütuseks põlevkiviõli mark C. 

Eestis toodetakse põlevkiviõli AS Narva Elektrijaamad Õlitehases (Eesti SEJ territooriumil), 
Kohtla Järvel Viru Keemia Grupp tütarettevõttes AS Viru Õlitööstus ning Kiviõlis (OÜ Kiviõli 
Keemiatööstus). 

Eesti Elektrijaama juures töötavad kaks tahke soojuskandjaga kütteseadet (TSK) põlevkivi 
läbilaskevõimega 3000 t/ööpäevas. Tahke soojuskandjaga seade töötab järgmisel põhimõttel: 
eelnevalt kuivatatud peenpõlevkiviõli segatakse 800 °C kraadise põlevkivituhaga, mis 
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suunatakse trumlikujulisse pöörlevasse horisontaalsesse reaktorisse, kus toimub utmine. 
Õliaurud, gaas ja tahke jääk satuvad tolmueraldus-kambrisse. Kondensatsioonplokis toimub õli 
ja vee kondenseerumine. Poolkoksi ja tuha segu juhitakse aerofontäänkoldesse, kus toimub 
poolkoksi põletamine ja suitsugaaside eraldumine. Suitsugaasid juhitakse põlevkivi kuivatisse, 
tuhk tuhaväljadele ja osaliselt tagasi reaktorisse. Utmisel on võimalik kasutada madalama 
orgaanilise aine sisaldusega põlevkivi kui teises seadmes. Tööstuslik õlisaagis ulatub kuni 78% 
laboratoorsest ning gaas on kõrge kütteväärtusega – 46 MJ/m3. Õlitehases toodetud õli vastab 
rahvusvahelistele standarditele. 
Põlevkiviõli mark C (50% kütteõli, 50% bensiini) omadused: 

Näitaja Ühik Põlevkiviõli 
Tihedus 
15°C juures 

kg/m3 780 - 820 

Viskoossus 
50 °C 
juures 

m2/s max 85·10-6 

Hangumis- 
temperatuur 

°C - 30 °C 

Keemis- 
temperatuur 

°C ca. +80 

Alumine 
kütteväärtus 

MJ/kg  min 38,4 
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3.3 SOOJUSENERGIA TOOTMINE 

 
Kuni 2012 aasta suveni oli Tapa linnas kaks soojatootmisega tegelevat ettevõtet- OÜ Avoterm ja 
OÜ Termoring Grupp. Kaugküttepiirkond oli jagatud neljaks autonoomseks piirkonnaks, millest 
kolm asus Termoring Grupp toimealas (Tapa linna lõunaosa) ja üks OÜ Avoterm toimealas 
(Tapa linna põhjaosa). Põhja ja lõuna küttepiirkonda eraldas raudtee. 

2012 aastal omandas OÜ Termoring Grupp algselt OÜ-le Avoterm kuulunud Leina katlamaja 
Tapa linna põhjaosas. Suvel 2013 kaks ettevõtet liitusid ning uus soojatoomise ettevõte tegutses 
Termoring Grupp OÜ nime all. 

Suvel 2014 muutus soojatootja ärinimi. Uus ärinimi on N.R. Energy.  

Seoses kaugküttevõrgu rekonstrueerimisega rajati raudtee alt ühendus Tapa linna lõuna ja põhja 
kaugküttevõrkude vahel. Tulemuseks on tervet linna ühendav kaugküttevõrk, kus klientidele 
saab soojust toota mistahes katlamajas. 

Kaugkütteettevõtte andmetel on Tapa linna soojusvõrku ühendatud 6 katelseadet- Buderus 
S825L-5200, Buderus S825L–3050 (2 tk) ja DeDietrich (3 tk). Seitsmes, Üleviste katlamaja 
juurde toimetatud reservkatel- Foster Wheeler RS4310- pole veel kaugküttevõrku ühendatud. 
Katel ühendatakse Üleviste katlamajas soojusvõrguga 2014.a. kütteperioodi alguseks. Katelde 
võimsused on vastavalt 5200 kW, 3050 kW (2 tk), 1000 kW (3 tk) ja 4000 kW. Buderus katlad 
on kasutusel olnud 5 aastat, Foster Wheeler katel on mõnevõrra vanem – 15 a. Tapa 
kaugküttevõrku ühendatud katelde koguvõimsus on 14,3 MW. Kõik katlad kasutavad kütuseks 
põlevkiviõli klass C. 

Mõned aastad tagasi oli Tapa linnas neli autonoomset kaugküttepiirkonda, millest 3 asus tollase 
ettevõtte OÜ Termoring Grupp toimealas (linna lõunaosa) ning üks OÜ Avoterm (linna 
põhjaosa) toimealas. Linnas oli 6 katlamaja – Üleviste (Üleviste tn 5), Roheline (Roheline tn 12), 
Kooli (Kooli tn 5), Valgejõe (Lai tn 19), Leina (Leina tn 14a) ja Lembitu (Lembitu 15b). 
Käesoleval ajal on kuuest katlamajast kasutuses 3- Üleviste, Leina ja Kooli. Seadmed 
katlamajades Roheline, Lembitu ja Valgejõe on demonteeritud. 

 

Tabel 3.1 Kaugkütte katlamajad Tapa linnas 

Jrk 
nr 

Katlamaja Katla tüüp 
Tehniline 
seisukord 

Katelde 
arv 

Katla 
võimsus, 

MW 

Kasutatav 
kütus 

Toodetud 
soojusenergia 

2013. a. 
MWh 

1 
Leina 

Leina tn 14a 
Buderus S825L-3050 hea 2 3,05 põlevkiviõli 5086,4 

2 
Üleviste 

Üleviste tn 5 

Foster Wheeler 
RS4310 

- 1 4 põlevkiviõli - 

Buderus S825L-5200 hea 1 5,2 põlevkiviõli 15298,3 

3 
Kooli 

Kooli tn 5 
DeDietrich 

vajavad 
remonti 

3 1 põlevkiviõli - 
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Leina katlamaja 

Leina katlamaja asub Tapa linnas aadressil Leina tn 14a. Katlamajja on paigaldatud 2 katelseadet 
Buderus S825L-3050. Buderus S825L seeria katlad on leeksuitsutoru tüüpi katlad. Põlemiskolde 
ümbrus on täidetud veega ning koldest toimub soojusülekanne ümbritsevale veele. Kolde otsa on 
kinnitatud põleti. Põleti on seadeldis, mis segab kütuse ja õhu ühtlaseks seguks ning piserdab 
selle koldesse, kus segu süüdatakse. Ühele katlale  on paigutatud põleti Petro PBK3 ning teisele 
Baltur BT250. 

Katlad ning katlamaja üldisemalt on heas seisukorras. Katlad on suhteliselt uued ning nende 
efektiivsus on hea, katlatootja andmete järgi ligikaudu 92%. 

Seoses Leina katlamaja asukohaga on otstarbekas katlamaja soojusvõrgust välja lülitada ning 
olemasolevad katlad Kooli katlamajja ümber paigutada. 

 
Joonis 3.1 Buderus S825L-3050 katlad Leina katlamajas 

 

Üleviste katlamaja 

Üleviste katlamaja asub Tapa linnas aadressil Üleviste tn 5. Katlamajja on paigaldatud 1 
katelseade – Buderus S825L-5200, nimivõimsusega 5,2 MW. Tegemist on leeksuitsutoru tüüpi 
katlaga. Paigaldatud põleti on Petro PBK5/MP3533. 

Katlamaja ning katel on heas seisukorras. Katel on suhteliselt uus ning omab head termilist 
kasutegurit, tootja andmete järgi on kasutegur suurem kui 90%. 

Territooriumil paikne ka reservkatel Foster Wheeler RS3410, mille nimivõimsus on 4 MW. 
Tänase päeva seisuga pole katel kaugkütte võrku veel ühendatud, kuid ühendamine tehakse 
lähiajal. Katel ühendatakse Üleviste katlamajas soojusvõrguga 2014.a. kütteperioodi alguseks. 
Reservkatla eesmärk on töösse lülituda juhul kui mõne põhikatla töös esineb tõrkeid. 
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Joonis 3.2 Buderus S825L-5200 katel Üleviste katlamajas 
 

 

Kooli katlamaja 

Kooli katlamaja asub Tapa linnas aadressil Kooli tn 5. Katlamajas on 3 katelseadet DeDietrich 
võimsusega 1 MW. Hetkel pole katlad töökorras ning vajavad remonti. 

Kooli tn 9 katlamaja hoone seisukord on rahuldav, hoone kasutuselevõtuks renoveerimist ei vaja. 

Seoses perspektiivsete muudatustega kaugküttesüsteemis on plaanitud hetkel Leina katlamajas 
asuvad Buderus S825L-3050 katlad üle viia Kooli katlamajja. Seoses sellega peab Kooli 
katlamajale rajama keskkonnanõuetega kooskõlas oleva korstna. 

Enne Buderus katelde ümberpaigutamist on tarvilik Üleviste ja Kooli katlamajade vahelise 
küttesüsteemi õige hüdraulilise režiimi tagamiseks piisava läbimõõduga paralleeltorustiku 
rajamine 1. Mai pst – Kooli tn. ristmiku piirkonda. 
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Joonis 3.3 Olemasoleva Kooli katlamaja hoone 
 

 

Joonis 3.4 Olemasolevad 1MW võimsusega DeDietrich katlad Kooli katlamajas 
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Lammutatavad hooned 

OÜ Avoterm ja OÜ Termoring Grupp ühinemisel läksid N.R. Energy OÜ-le muuhulgas 
alljärgnevad 100% tootmismaa sihtotstarbega kinnistutel paiknevad hooned Tapa vallasiseses 
linnas: 

79101:010:0018 Lembitu tn 15b   Ehitisregistri kood 108041040 Katlamaja  

79101:001:0007 Leina tn 14a    Ehitisregistri kood 108018717  Katlamaja  

79101:008:0018 Roheline tn 12a   Ehitisregistri kood 108041061  Kütusehoidla  

79101:004:0025 Lai tn 19    Ehitisregistri kood 108041038  Katlamaja  

 N.R. Energy OÜ andmetel ei toimu osundatud objektidel soojuse tootmise, jaotamise ja 
müügiga seotud majandustegevust ning hooned seisavad juba aastaid kasutult (v.a Leina tn 14a 
katlamaja hoone, kus soojuse tootmine toimub 2007.a-l valminud juurdeehituses). Lembitu tn 
15b, Lai tn 19 ja Roheline tn 12a hoonetel puudub ühendus aastatel 2012-2013 renoveeritud 
Tapa linna kaugküttevõrguga. Leina tn 14a seadmed kavatseb N.R. Energy OÜ viia Kooli tn 5 
katlamajja. 

N.R. Energy OÜ on esitanud Tapa Vallavalitsusele taotluse  anda hinnang N.R. Energy OÜ-le 
Tapa linnas kuuluvatel kinnistutel paiknevate alljärgnevate hoonete ja rajatiste kohta. 

Tapa Vallavalitsuse andmetel ei toimu kinnistutel Lembitu tn 15b, Lai tn 19 ja Roheline tn 12a 
soojuse tootmisega, jaotamisega ja müügiga seotud majandustegevust,  hoonetel puudub ühendus 
aastatel 2012-2013 renoveeritud Tapa linna kaugküttevõrguga ning hooned seisavad juba aastaid 
kasutult. N.R. Energy OÜ on teavitanud Tapa Vallavalitsust kavatsusest üle viia Leina tn 14a 
seadmed Kooli tn 5 katlamajja. Tapa Vallavalitsuse hinnangul on kõnealuste objektide näol 
tegemist maastikupilti kahjustavate, ohtlike ja kasutusest välja langenud ehitistega. Tapa 
Vallavalitsus toetab N.R. Energy OÜ plaane ettevõttele kuuluvate Tapa linnas asuvate 
maastikupilti kahjustavate kasutusest väljalangenud tootmisrajatiste lammutamiseks ja maa-ala 
korrastamiseks. Hooned lammutatakse 2015. aasta jooksul. 
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3.4 KATELSEADMETE LÜHIISELOOMUSTUS 
 

Buderus S825L-5200 ja Buderus S825L-3050 

Buderus on maailmakuulus soojavarustussüsteeme tootev ettevõte. Ettevõte on asutatud 18. 
sajandil, Saksamaal. Tänasel hetkel leiab Buderus kütteseadmeid üle terve maakera. Ettevõtte 
tootekataloogis avaneb lai tootevalik- alates seinale ja põrandale paigaldatavatest kateldest 
eramute ja korterite jaoks, kuni tööstuslike seadmete ja päiksekollektoriteni. Ainuüksi 
küttekatlaid pakub Buderus 9 – 19200 kW vahemikus. 

Buderus S825L seeria katlad kujutavad endas leeksuitsutoru katelt. Leeksuitsutoru katlad on 
põhimõttelt silindrikujulised anumad, mille ristlõige on ellips või ring, mida läbivad paralleelselt 
selle teljega leektoru(d) ja suitsutorud. Leektorus paikneb katla kolle, suitsutorudes gaasikäigud. 
Katla silindrilise välispinna ning leek- ja suitsutorude vaheline ruum on täidetud veega. Kui katel 
on kasutusel aurukatlana, siis silindri ülemine osa on täidetud auruga, kusjuures vesi peab alati 
ulatuma suitsutorudest kõrgemale. 

Leeksuitsutoru katlaid loetakse suure veemahuga kateldeks. Võrreldes teiste katlatüüpidega on 
neis küttepinna 1m2 kohta kõige rohkem vett. Sellest on tingitud nende katelde suur inerts ja ka 
ohtlikkus. Ohtlikkus on tingitud sellest, et aurukatlas on suur kogus vett mille temperatuur on 
100 °C ringis, mis katlakorpuse purunemisel võib hetkeliselt aurustuda. 

Vanemat tüüpi leeksuitsukatlad olid ettenähtud tööks loomulikul tõmbel ja ilma 
õhuventilaatorita. See tingis vajaduse hoida õhu-gaasitrakti aerodünaamilise takistuse 
võimalikult madal. Selle saavutamiseks tuli aga ette näha väike gaaside kiirus suitsutorudes ja 
tuli kasutada jämedaid suitsutorusid, millest tulenesid madalad gaasipoolsed 
soojusülekandetegurid. 

Üleminek sundõhule ja mehaanilisele tõmbele lubab oluliselt suurendada õhu-gaasitrakti 
aerodünaamilist takistust. See aga lubab kasutada peenemaid suitsutorusid ning arendada 
oluliselt suuremat gaasi kiirust. Kõik need abinõud suurendavad gaasipoolset 
soojusülekandetegurit ja vähendavad vajalikku soojusvahetuspinda. 

Tänapäevaste leeksuitsutoru katelde metallikulu ja katla maht on oluliselt vähenenud võrreldes 
nende katelde eelmise põlvkonnaga. Väiksem maht ja seega ka läbimõõt lubavad katlas kasutada 
kõrgemaid auru ja vee rõhke. 
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Joonis 3.3 Buderus S825 tüüpi katel 

 
Buderus S825 komponendid: 

1. Teenindusluuk; 
2. Kaitseklapi äärik; 
3. Veetorud katla kesta sees; 
4. Küttevee tagasivool katlasse; 
5. Küttevee pealevool kaugküttesüsteemi; 
6. Gaasikäikude algus katla sees; 
7. Alumiiniumkorpus; 
8. Soojusisolatsioon; 
9. Põlemisgaaside gaasikäigud, I aste; 
10. Põlemisgaaside gaasikäigud, II aste; 
11. Kolle; 
12. Põleti; 

 
Katla tehnilise kirjelduse kohaselt on Buderuse katlad valmistatud tänapäeva parima tehnoloogia 
järgi. Optimeeritud on katla suurus, mahutavus, kolde suurus ja küttepindade pindala. Nende 
muudatuste tulemusena on katla kasutegur kuni 95%, mis tõepoolest näitab, et tegu on efektiivse 
ning ökonoomse katlaga. 

 

Foster Wheeler RS4310 

4 MW võimsusega katel on ehitatud 1997 a ning on heas seisukorras. Katla töörõhk on 10 bar, 
maksimaalne temperatuur 120 °C ning katla veemaht on 9300 liitrit. 
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DeDietrich katlad 

1 MW DeDietrich katlaid on Tapa linnas 3 tk, kõik asuvad Kooli katlamajas. Katlad vajavad 
remonti. Tulevikuperspektiiv on kateldel ebaselge ning nii tehnilised kui finantsilised üksikasjad 
vajavad edasist läbiarutamist. 

 

Põletid 

Katelseadmetele kinnitatud põletid on Petro PBK5/MP3533, Petro PBK5/MP3578, Baltur 
BT250 ja Petro PBK3. 

Raske kütteõli ja põlevkiviõli põletamisel on Eestis suhteliselt laialt kasutusel Rootsi ettevõtte 
Petrokraft AB põletid. Ettevõte on asutatud 1964 a. ning samas aastal anti käiku ka esimene 
madalrõhk-õhkpihustitega põleti, mis oli välja töötatud spetsiaalselt madalakvaliteetsete kütuste 
põletamiseks. Tänu kõrgele töökindlusele kasutatakse neid põleteid ka laevadel, eriti populaarsed 
on Petro põletid Jaapanis. 

Nii põlevkiviõli, mis sisaldab teataval määral abrasiivseid osiseid kui ka Vene päritolu masuut 
vaatamata suhteliselt väikesele mineraalainete sisaldusele, kulutavad põleti düüse ja kõrgrõhu 
kütusepumpa. 

Madalrõhk õhkpihustitega põleti düüsid on tunduvalt suurema läbimõõduga ja neid on rohkem 
kui tavalise põleti düüse. Tänu sellele madalrõhkõhkpihustitega põleti düüsid ei ummistu ega 
kulu nii kiiresti kui tavaliste põletite omad, samuti peavad antud põletite pumbad ekstreemsetes 
tingimustes tunduvalt paremini vastu, kui teist tüüpi põletite pumbad. 

 

Petro põleteid iseloomustab: 

- lai põleti reguleerimisdiapasoon; 
- loodussõbralikkus täna madalatele põlemis-temperatuuridele (madal NOx emissioon); 
- põleti on kergesti käivitatav, kuna ka seisva põleti pea hoitakse soojana tänu pidevale 

kütuse tsirkulatsioonile; 
- põletit on võimalik avada ühe käeliigutusega, mis teeb seadme hoolduse lihtsaks, kuna 

pole vaja kaableid, torustikke jms lahti ühendada. 
 

Katelseadmete iseloomustuse kokkuvõtteks võib öelda, et seadmed on heas seisukorras. Katlad 
ning nende põletid on kaasajastatud ning suhteliselt uued. Kasutuses on tuntud tootjate seadmed, 
mis on nii Eestis kui ka laiemalt mujal maailmas laialt kasutuses. Seega võib järeldada, et 
seadmed töötavad suure kasuteguriga, mis tähendab, et soojuskaod katlamajas võiksid olla 
suhteliselt madalad. 
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3.5 KAUGKÜTTEVÕRK 
 

Tapa linna kaugküttevõrk on rajatud enam kui 35 aastat tagasi. Esialgsed torud olid terasest, 
isolatsiooniks oli kasutatud klaasvatti ning ruberoidi. Kõik torud olid paigutatud 
betoonkünadesse. Süsteemis olnud õhutorustik on demonteeritud ja uued torud on paigaldatud 
maa alla. Tänasel päeval kuulub kaugküttevõrk äriühingule OÜ Tapa Vesi. Võrk on rendilepingu 
alusel N.R. Energy OÜ kasutuses. OÜ Tapa Vesi omanduses on umbes 7,4 km 
kaugküttetorustikku, N.R. Energy OÜ omab ca 1,6 km (1,1 km lõunapoolses piirkonnas ning 0,5 
km lõuna- ja põhjaosa ühenduslõik) ning ülejäänud 1 km on teiste eraomanike valduses (0,25 km 
Maxima kaupluse soojustrass, 0,75 km Hooldeküla soojustrass). 

Ümberkorraldustega süsteemi töös on järk- järgult rekonstrueeritud ka kaugküttetorustikke 
(alates aastast 2000). Kasutatud on ainult eelisoleeritud torusid, väiksemate läbimõõtude (kuni 
dy = 110 mm) puhul firma Uponor Thermo Single ja Twin PE-Xa plasttorusid ning suuremate 
läbimõõtude puhul eelisoleeritud terastorusid. Soojusvõrgu arvutuslikud parameetrid on 
pealevoolul 70 °C ning tagasivoolul 50 °C, torustiku maksimaalne proovirõhk on 6 bar.  

2012 – 2013 aastal toimusid suuremahulised rekonstrueerimistööd, mille tulemusena uuendati 
suurem osa seniks uuendamata terastorudest uute II klassi eelisoleeritud plast- torude vastu. 
Renoveerimistööde käigus uuendati trasse kogupikkusega 4200 meetrit. Rajati uued 
soojakaevud, renoveerides olemasolevaid ning vahetati välja amortiseerunud toruarmatuur. 
Tööde tulemusena on Tapa kaugküttepiirkonna soojusvõrk täielikult rekonstrueeritud. 
Probleemiks on soojusvõrgu eri osade mõningane tasakaalustamatus. See probleem lahendatakse 
soojusettevõtte poolt koostatava soojusvõrgu hüdraulilise arvutuse täpsetele tehnilistele 
soovitustele tuginedes 2015-2016.a. jooksul. 

 Kuni 2013 aasta suveni oli Tapa linnas 2 kaugküttepiirkonda- lõuna ja põhja piirkonnad. 
Piirkondi eraldas linna läbiv raudtee, mille alla kaugküttetrassi polnud rajatud. Teostatud 
rekonstrueerimistööde käigus rajati raudtee alla läbiviik mille abil ühendati linna põhja ja lõuna 
kaugküttepiirkonnad. 
Järgneval joonisel on rohelisega kujutatud linna põhja ja lõuna kaugküttevõrke ühendavat 
trassilõiku. 

 
Joonis 3.4 Raudtee alla rajatud läbiviik. 
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3.6 KAUGKÜTTEVÕRKU ISELOOMUSTAVATE NÄITAJATE VÕRDLUS TEISTE 
SOOJUSVÕRKUDEGA 

Peamine suurus, mille järgi saab hinnata kaugküttevõrgu seisukorda on soojuskaotegur qksj. 
Soojuskaotegur näitab, milline osa soojusvõrku väljastatud soojusest ei ole tarbijateni jõudnud. 
Soojuskaotegur on määratud nelja iseloomustava näitajaga: 

- Üldine soojusläbikandetegur Kü, [W/m2K], iseloomustab soojusisolatsiooni efektiivsust; 
- Torude eripind A/L, [m2/m], iseloomustab soojusvõrgu torude keskmist suurust; 
- Kraaditundide arv, [°Ch], iseloomustab soojuskandja temperatuuritaset sõltuvalt aasta 

keskmisest välisõhu temperatuurist; 
- Kaugküttevõrgu pikkusühiku kohta väljastatud soojushulk, ehk võrgu erikoormus Q/L, 

[MWh/m], iseloomustab soojustarbimise tihedust. 
 

Kaugküttevõrgu üldise soojusläbikandeteguri võib arvutada teades soojusvõrgu konstruktsiooni 
ja kasutatud soojusisolatsioonimaterjale, või hinnata tema suurust soojuskaomõõtmistest. Antud 
töös leitakse üldine soojusläbikandetegur analüütiliselt ning võrreldakse seda soojuskadudega, 
mis on saadud võrku andud soojuse ja müüdud soojuse suhtest. Algandmed reaalselt 
kaugküttevõrku väljastatud ja tarbijate saadud soojushulkade kohta on saadud soojustootja käest. 
Tarbijate kasutatavate soojusmõõtjate viga võib olla piirides ± 2% ja mõõtmispiirkonna alguses 
± 5%. Sama viga võib olla ka kaugküttevõrku väljastatava soojushulga mõõtmisel. 

 
Soojusvõrgu soojuskaotegur arvutatakse valemiga: 
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Qksj  - soojusvõrgu jaotussoojuskadu aasta jooksul MWh, 

Q   - soojusvõrku aasta jooksul antud soojushulk MWh. 

 

Kui valemit lähemalt uurida, siis näeb, et kaugküttevõrgu soojuskaotegur on seda suurem, mida 
suurem on üldine soojusläbikandetegur, torude eripind, temperatuuriintegraal ja mida väiksem 
on erikoormus. 

 

Üldine hinnanguline soojusläbikandetegur: 
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Arvutuslikul teel saadud kaugküttevõrgu üldine soojusläbikandetegur: 
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kus 

Uk   - maa aluses kanalis asuva soojustrassi toru soojusläbikandetegur W/(mK). 

Uö  - õhutrassi toru soojusläbikandetegur W/(mK), 

Ue   - maa aluse eelisoleeritud toru soojusläbikandetegur W/(mK), 

Ak, Aö, Ae - trassilõikude torude välispindalad iiti LDA ⋅⋅⋅= ,2 π
, m2. 

 
Mõõdetud soojuse tarbimise järgi hinnatud üldised soojusläbikandetegurid on toodud joonisel 
3.5. Joonisel võib näha erinevate Eesti ja Rootsi soojusvõrkude üldiseid soojusläbikandetegureid 
sõltuvalt võrgu keskmisest diameetrist. Joonise alumine joon kujutab maa alla paigaldatud II 
klassi eelisoleeritud toru arvutuslikku soojusläbikandetegurit, mis on tänasel hetkel tippklassi 
tulemus. Viimaste aastate väljastatud soojuse ja tarbitud soojuse põhjal arvutatud soojuskaod on 
toodud LISA 1. 

Tapa linna põhjapiirkonnas 3,22 W/(m2K), keskmiselt väljastatud soojus 8256 MWh, keskmiselt 
tarbitud 6461 MWh, keskmine võrgu suhteline soojuskadu 21,7%. 

Tapa linna lõunapiirkonnas 2,49 W/(m2K), keskmiselt väljastatud soojus 19679 MWh, 
keskmiselt tarbitud 16912 MWh, keskmine võrgu suhteline soojuskadu 14,1%. 

Tapa linna ühendatud soojusvõrgus 1,99 W/(m2K), arvutuste aluseks võetud väljastatud 
soojushulk on 7652 MWh, tarbitud soojus 8189 MWh, keskmine võrgu suhteline soojuskadu 
18,1% 

 
Soojusvõrgu keskmine diameeter: 
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Kaugküttevõrkude (soojusvõrkude) soojuskadude analüüsimisel soojuskaotegur qksj jaotatakse 
kaheks osaks- soojusläbikandeteguriks ja jaotusteguriks. Jaotusteguri leidmine: 

 

)/(

)/(

LQ

dLA

K

q
q

ü

ksj

jt

∫⋅
==

τθ
  (m2K)/W 

 



HeatConsult OÜ 
Katusepapi tn 6 
e-mail: info@heatconsult.ee 
tel.: +372 60 06 169  

 

 
 HeatConsult OÜ töö nr 14-005 Arengukava 

22 - 8 - 2014 10:51 Tapa linna soojusmajanduse 
arengukava 

 

   25/77 
 

Jaotustegur iseloomustab võrgu potentsiaali omada suhtelist soojuskadu. Mida väiksem on 
jaotustegur, seda väiksem on soojuskaotegur. Üldine soojusläbikandetegur on 
proportsionaalsuskonstant, mis väljendab soojuskadude vähendamise võimalust 
soojusisolatsiooniga. 

Joonis 3.5 kujutab erinevate Eesti soojusvõrkude üldiseid soojusläbikandetegureid sõltuvalt 
võrgu keskmisest diameetrist. Alumine joon on maa-aluse eelisoleeritud toru arvutuslik 
soojusläbikandetegur, mida võib tänapäeval pidada parimaks näitajaks. Võrdluseks on toodud ka 
Rootsi tüüpiliste soojusvõrkude soojusläbikandeteguri väärtus. 

 

Joonis 3.5 Eesti ja Rootsi kaugküttevõrkude soojusläbikandetegureid. 
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4 SOOJUSVÕRGU TARBIJAD, SOOJUSE VÄLJASTUS 

 

Tapa linna soojusvõrgu tarbijad on kajastatud LISA 2. 

Tapa linnas on 71 kaugkütte tarbijat, nendest 50 on korteriühistud. Soojustarbijate hoonete ning 
küttesüsteemide üldine seisukord on rahuldav. Siiski on linnas olemas nii väga heas korras 
kortermaju kui ka väga halvas seisus näiteid. Ligikaudu pooled kortermajad on soojussõlme 
renoveerinud ning kaasajastanud. Domineerib lahtine soojusvarustuse lahendus, mis tähendab, et 
kaugküttetrassist tulev soe vesi jookseb läbi korterites asuvate radiaatorite. Elamutes, kus 
kütesüsteem on renoveerimata, toimub kütte reguleerimine käsitsi süsteemi reguleerimiseks 
ettenähtud ventiilidega. Kaasaegseid lahendusi, mis tähendab, et majja on paigaldatud kinnine 
soojusvarustuse süsteem, on vähe. Kaugküttesüsteemiga ühinenud tarbijad ei kasuta 
tsentraliseeritud sooja tarbevee varustust ning valmistavad vett individuaalse elektriboileriga. 

 
4.1 TARBIMISE HETKE OLUKORD 

 
Viimaste aastate soojustoodang koos kadudega on kajastatud LISA 2. 

Järgnevad soojusväljastuse ja –tarbimise andmed on saadud võrguettevõttelt. Summaarne 
soojusväljastus OÜ Avoterm võrgupiirkonnas (Tapa põhjapiirkond) viimase nelja aasta jooksul 
on olnud vahemikus 5928-6565 MWh aastas. Soojustarbimise maht samal ajal oli vahemikus 
4373-4836 MWh. Kaugküttevõrgu soojuskadu on maksimaalselt olnud 26,8%. Suure soojuskao 
põhjusteks on väike tarbimine ning amortiseerunud kaugküttevõrk. 
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Tabel 4.1 OÜ Avoterm võrgupiirkonnas (Tapa linna põhjaosa) väljastatud soojus, müüdud 
soojus, võrgu soojuskadu. 

 
Väljastatud Tarbitud Soojuskadu Soojuskadu

MWh MWh MWh %
2009 6039 4458 1581 26,2
2010 6565 4804 1761 26,8
2011 5411 4373 1038 19,2
2012 5928 4836 1092 18,4

2013 kevad 3782 3027 755 20,0

Aasta

 
 

 

Summaarne soojusväljastus OÜ Termoring Grupp võrgupiirkonnas (Tapa lõunapiirkond) 
viimase nelja aasta jooksul on olnud 13365-15540 MWh aastas. Soojustarbimise maht samal ajal 
oli vahemikus 11382-13415 MWh aastas. Kuna linna lõunaosa soojusvõrgud on olnud natuke 
paremas seisus ning piirkonna soojustarbimine suurem, siis sellest tulenevalt on võrgu 
soojuskaod väiksemad kui linna põhjaosas. 

 
Tabel 4.2 OÜ Termoring Grupp võrgupiirkonnas (Tapa linna lõunaosa) väljastatud soojus, 
müüdud soojus, võrgu soojuskadu. 

 
Väljastatud Tarbitud Soojuskadu Soojuskadu

MWh MWh MWh %
2009 14484 12505 1979 13,7
2010 15540 13415 2125 13,7
2011 13365 11382 1983 14,8
2012 13868 11951 1917 13,8

2013 kevad 8950 7696 1254 14,0

Aasta

 
 

Tabel 4.3 Termoring Grupp OÜ väljastatud soojus, müüdud soojus, võrgu soojuskadu. 
Küttepiirkonnaks on terve Tapa linn. 

 
Väljastatud Tarbitud Soojuskadu Soojuskadu

MWh MWh MWh %
2013 sügis 7652 6268 1384 18,1

Aasta
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Joonis 4.1 OÜ Avoterm poolt Tapa linna soojusvõrku väljastatud soojus, tarbitud soojus, võrgu 

soojuskadu, Tapa linna põhjapiirkond. 
 
 
 

 
Joonis 4.2.OÜ Termoring Grupp poolt Tapa linna soojusvõrku väljastatud soojus, tarbitud soojus, 

võrgu soojuskadu, Tapa linna lõunapiirkond. 
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Joonis 4.3. Tapa soojusvõrgu suhteline soojuskadu. 

 
 

4.2 TARBITAVA SOOJUSE KOGUSED JA SOOJUSKOORMUSGRAAFIKUD 
OLEMASOLEVATELE KAUGKÜTTESÜSTEEMILE. 

 

 
Joonis 4.4. Tapa põhjapiirkonna soojusvõrgu tegelik soojakoormuse kestusgraafik, aastatel 

2010…2012. 
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Joonis 4.5. Tapa lõunapiirkonna soojusvõrgu tegelik soojakoormuse kestusgraafik, aastatel 

2010…2012. 
 
 

 
Joonis 4.6. Tapa linna soojusvõrgu arvutuslik soojuskoormuse kestusgraafik pärast soojusvõrgu 

rekonstrureeimist, kütteperioodil 2013…2014. 
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4.3 PERSPEKTIIVSED SOOJUSKOORMUSED 
 

Lähtuvalt peatükis 2.3 kirjeldatud elamumajanduse perspektiivist tuleb tõdeda, et uute elamute 
liitumine kaugküttevõrguga on vähetõenäoline. Kuigi tuleb märkida, et kindlasti mängib 
kaugkütte hind liitumisel suurt rolli. Samamoodi ka elamu asukoht ja kaugküttetrassi kaugus 
elamust. Seega, kui kaugkütte hind on madal ning elamu trassile lähedal, siis kindlasti on 
võimalik kaaluda ühinemist kaugküttevõrguga. 

Tapa kaugküttega mitteliitunud, lokaalseid küttelahendusi kasutavad suuremad ettevõtted, 
andmed Tapa linna ja ettevõtete vahelisest suhtlusest: 

- Universal Industries OÜ. Ettevõtte territooriumil paikneb 1 põlevkiviõlil töötav katel, 
nimivõimsusega 2 MW. Hetkel ettevõttel huvi linna kaugküttesüsteemiga ühinemiseks 
puudub, kuigi ettevõte on nõus kõiki pakkumisi kaaluma. 

- AS EVR Cargo Tapa Depoo. Tänasel päeval kasutab ettevõte diiselkütust tarvitavat 250 
kW võimsusega katelt. Katla ülesandeks on soojendada pesuvett ning kütta üht osa 
administratiivhoonest. Põhikütteks kasutab ettevõte gaasikiirgureid ja gaasikalorifeere. 
Linna kaugküttesüsteemiga liitumiseks huvi puudub, kuna liitumine nõuab suuri 
ümberehitusi. Ümberehituse suure maksumuse tõttu ettevõttel liitumisplaane pole. 

- Tapa Mill OÜ. Ettevõtte territooriumil paikneb katel võimsusega 3 MW, katlas põletatakse 
kuiva puiduhaket ning höövellaastu. Huvi Tapa linna kaugküttevõrguga liitumiseks on 
olemas, aga liitmine peab olema majanduslikult tasuv. 

- AS Hagar Tapa Leivatehas. Leivatehases paikneb 100 kW võimsusega katel, kütteks 
kasutatakse eriotstarbelist diiselkütet. Ettevõte soovib laiendada tootmist, kui praegusel 
hetkel linna kaugküttevõrguga liitumiseks huvi puudub. 

- Kaitseväe 1. Jalaväebrigaad. 1. Jalaväebrigaadi uues sõjaväelinnakus paikneb katel 
võimsusega 6112 kW. Katlas põletatakse põlevkiviõli ja erimärgistatud diiselkütust. 
Asutusel on tulevikus plaanis vähendada hoonete energiatarbimist ja sellest lähtuvalt 
planeerida soojusenergia tootmist. Kaugküttesüsteemiga ühinemise otsus sõltub selle 
tasuvusajast. Asutus võtab hindamise aluseks liitumiseks vajaliku investeeringu, 
soojusenergia maksumuse, soojusenergia tootmiskindluse, Kaitseväe soojusenergia 
vajaduse, soojusenergia tootmiseks kasutatavate seadmete olukord jne. 

- Tapa Haigla. Haigla on huvitatud liitumisest kaugküttevõrguga. Ühendamiseks vajaliku 
trassi planeering ning ühendusskeem koostatakse tulevikus. 

 

2014.a ühendati kaugküttesüsteemiga Tapa Ristija Johannese Õigeusukirik ning aasta lõpuks 
ühineb süsteemiga Tapa Muusikakool. 
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5 SOOJUSE HIND, TARBIJATE MAKSEVÕIME 

 
Järgneva peatüki aluseks on võetud Tallinna Tehnikaülikooli poolt koostatud uurimis-arendustöö 
„Tehniline ja majanduslik hinnang vedelkütustel töötavate katlamajade üleviimiseks veeldatud 
maagaasi kasutamisele“ ning Eesti Statistikaameti kodulehelt saadud andmed. 

Eestis toodetakse ühes aastas umbes 10 000 GWh soojusenergiat. Kütuseliikidest kasutatakse 
kõige rohkem maagaasi ning puitu, kahepeale kokku moodustavad nad üle 75% kogutoodangust. 
Eesti lõikes on keskmine soojuse tootmise efektiivsus 90%, soojuse jaotuskadu 
kaugküttevõrkudes on keskmiselt 15%. 

Joonisel 5.1 on kujutatud erinevate katelseadmete suhteline jaotus tarbitava kütuse järgi 2012 
aasta lõpu seisuga. 

 

Joonis 5.1. Soojust tootvate katelseadmete suhteline jaotus tarbitava kütuse järgi aastal 2012 
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Viimaste aastate soojatootmist analüüsides tuleb ilmsiks, et kõige enam soojust on toodetud 
maagaasist, teisel kohal on puit/turvas ning kolmandale kohale asetub põlevkiviõli. 

Tabel 5.1 Soojuse tootmiseks kasutatavad katlad Eestis 

  
Katelde arv 

aasta lõpul, tk 
Katelde summaarne 

võimsus, MW 
Toodetud soojus, 

GWh 

  2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Katlad kokku 4257 4248 4407 4212 5585 5613 5424 5202 5563 5771 5636 5828 

Raskel kütteõlil 
töötavad katlad 19 20 20 10 31 38 27 22 29 36 13 6 

Kergel kütteõlil 
töötavad katlad 1120 1080 1116 1075 736 715 649 534 294 280 219 232 
Põlevkiviõlil 
töötavad 
katlad 408 449 456 404 682 705 656 668 458 540 505 469 

Maagaasil töötavad 
katlad 1568 1542 1660 1570 3126 3043 3196 3066 2939 3064 2916 3224 
Puidul/turbal 
töötavad 
katlad 867 884 886 861 924 1031 832 831 1796 1805 1940 1846 

Muud kütused 275 273 269 292 86 81 64 81 47 46 43 51 
 

Joonisel 5.2 on välja toodud 2012 aastal toodetud soojusenergia hulk kasutatava kütuse kaupa. 

 

Joonis 5.2 Kütuse tarbimine soojuse tootmiseks aastal 2012 
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Joonis 5.3 Põlevkiviõlist toodetud soojus aastate lõikes ning selle osakaal kogu soojuse 
tootmises 

 

5.1 PÕLEVKIVIÕLI HIND 
 

Katlakütusena kasutatava põlevkiviõli hinnad on kajastatud Eesti Statistikaameti kodulehel. 
Joonisel 5.4 on toodud põlevkiviõli hind Statistikaameti andmetel. Alates 2009 aastast oli 
põlevkiviõli hind tõusul, saavutades oma maksimumhinna 2012 aasta oktoobris. Pärast seda on 
hind pidevalt langenud- 2014 aasta veebruaris oli hinnaks 437,94 EUR/t. Ehk 2009 aasta 
algusega võrreldes oli hind selle aasta veebruaris 1,9 korda kallim. 

 

 
Joonis 5.4 Põlevkiviõli hind jaanuar 2009 – veebruar 2014 
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Tabelis 5.2 on toodud aasta keskmised põlevkiviõli hinnad viimase 10 aasta lõikes. 
 
Tabel 5.2 Põlevkiviõli keskmine hind ilma aktsiisi ja käibemaksuta (1 tonn põlevkiviõli=10,8 
MWh primaarenergiat). 
 

  
Põlevkiviõli hind 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EUR/tonn 122,01 176,46 269,71 239,16 302,94 247,49 287 390,87 488,14 462,55 

EUR/MWh 11,3 16,34 24,97 22,14 28,05 22,92 26,57 36,19 45,20 42,83 
 

Võrdluseks põlevkiviõlile on joonisel 5.5 esitatud erinevate kütuste hinnad aastatel 2007 – 2013. 
Selgelt on näha, et alates aastast 2010 on fossiilsete kütuste hinnad tõusnud. Hinnatõusu 
põhjusteks on välismõjud (vedelkütuste maailmaturu hind) ning ekspordi kasv. Seevastu 
biokütuste, puiduhake ja halupuit, hinnatõus on olnud pigem mõõdukas ning alates 2012 aastast 
on nii puiduhakke kui halupuidu hind languses olnud.  

 

 

Joonis 5.5 Erinevate Eestis kasutusel olevate kütuste hinnad aastatel 2007 – 2013 
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5.2 SOOJUSE TOOTMISHINDA KUJUNDAVAD KOMPONENDID JA NENDE 
OSAKAALUD, VÕRDLUS TEISTEL KÜTUSELIIKIDEL PÕHINEVA TOOTMISEGA 

 
Alates 2010 aastast peavad kõik soojusettevõtted kooskõlastama oma hinnad 
Konkurentsiametiga. Kaugkütteseaduse kohaselt võetakse hinna kooskõlastamisel arvesse: 

- tegevuskulusid, mis on seotud soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga; 

- investeeringuid tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks; 

- keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise kulusid; 

- põhjendatud tulu saamist. 

 

Metoodika, mille alusel soojusettevõtja peab soojuse piirhinna kooskõlastama on toodud 
Konkurentsiameti internetilehel. Juhendile vaatamata on soojuse piirhindade kooskõlastamine 
sageli keeruline protsess, ei ole harvad juhused, kus abisaamiseks pöördutakse kohtu poole. 

 

Kasutusel olevad mõisted: 

- kütuse sisseostuhind – soojusettevõtja poolt tehtud kulutused kütuse sisseostuks; 

- põhjendatud tulukus – ärikasum, mis leitakse reguleeritava vara (tegevuses kasutatav 
põhivara ja käibekapital) väärtuse ja põhjendatud tulunormi korrutisena; 

- põhivara kulum – põhivara kulum (kapitalikulu) on soojuse hinda lülitatav kulu, mis on 
seotud põhivara soetamisega. Põhivara kulumi eesmärk on põhivara soetamiseks tehtud 
kulutuste tagasiteenimine müüdava soojuse hinna kaugu põhivara kasuliku eluea 
(seadmete tehnilise eluea) vältel; 

- muud tegevuskulud – sisaldab enda erinevaid püsikulusid (töötasu, rent, ruumide rent, 
intressid, liisingukulud, kindlustuskulud) ja muutuvkulusid (veetöötlus, pumpamiskulud, 
jaama omatarve jms kulud, mis suurenevad tootmismahu suurenedes). 

 

Kooskõlastatud piirhind põlevkiviõlist soojuse tootmisel moodustub alljärgnevatest 
komponentidest, lisatud on ka osakaalud: 

- põlevkiviõli sisseostuhind, 78%; 

- põhjendatud tulukus, 3%; 

- põhivara kulum, 2%; 

- muud tegevuskulud, 17% 
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Kooskõlastatud piirhind kohalikul biokütusel koos põlevkiviõliga tipukoormuste katmisega 
moodustub järgnevatest komponentidest, lisatud on ka osakaalud: 

- biokütuse sisseostuhind, 71%; 

- põhjendatud tulukus, 10%; 

- põhivara kulum, 7%. 

- muud tegevuskulud, 12%; 

 

Kooskõlastatud piirhind maagaasi kasutamisel moodustub alljärgnevatest komponentidest: 

- maagaasi sisseostuhind, 71%; 

- põhjendatud tulukus, 6%; 

- põhivara kulum, 6%; 

- muud tegevuskulud, 17%. 
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5.3 LEIBKONNA SISSETULEK JA TARBIJATE MAKSEVÕIME 
 

Toasoe peab olema kättesaadav jõukohase hinnaga. 2013 aasta lõpus SEB panga poolt läbiviidud 
uuring näitas, et Eesti keskmine leibkond kulutab eluasemele 20% oma sissetulekust. 
Statistikaameti andmete kohaselt on Eesti keskmise leibkonna suurus 2,5 inimest.  

Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, kuid olemas on 
info maakondade kohta. 

 

Tabel 5.3 Leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Lääne-Virumaal, eurodes. 

 

Indikaator 2009a 2010a 2011a 2012a 
Lääne-Viru 
maakond 

323 312 345 388 

Eesti keskmine 394 380 414 457 
Lääne-Viru 
näitaja 
Eesti keskmisest 

82% 82% 83% 85% 

 

5.4 EESTI SOOJUSMAJANDUSE ÜLDINE HINNANG, OLUKORD 
NAABEROMAVALITSUSTES 

 

Järgnev alalõik on põhiliselt koostatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) 
poolt välja antud Eesti soojusmajanduse analüüsi kokkuvõtte põhjal. 

 

Aastal 2011 toodeti Eestis 4,6 TWh soojusenergiat, kütusena kasutati: 

- 36% - maagaas; 

- 33% - biomass; 

- 18% - põlevkivi; 

- 11% - põlevkiviõli; 

- 2% - uttegaas; 

 

Analüüs toob esile, et paljudes piirkondades on probleemiks motivatsiooni puudumine 
soodsamate kaugküttelahenduste leidmiseks ja sisemise efektiivsuse kasvuks. Praegune 
hinnaregulatsioon ei motiveeri tootjaid otsima lahendusi, kuidas saavutada madalamad 
küttehinnad. Lisaks tuuakse välja pidevalt muutuvad regulatsioonid, mis omakorda mõjub 
halvasti investeeringute julgustamisele. Analüüsi koostamise seisuga oli Eestis 230 
kaugküttepiirkonnas kaugkütte hinnad vahemikus 24,48 EUR/MWh kuni 90,28 EUR/MWh. 
Kogu Eesti lõikes on kaugkütte kaalutud keskmine hind 57 EUR/MWh. Samas väiksemates ja 
sotsiaalselt vähemkindlustatud piirkondades oli kaugküttehind reeglina oluliselt kallim- 
keskmiselt 67 EUR/MWh. MKM hinnangul on mõistlik hind kaugkütte eest kuni 75 EUR/MWh, 
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seda ületades on üldjuhul mõistlikum rakendada alternatiivseid kütteallikaid arvestades 
piirkonna jätkusuutlikkust ja alternatiivseid küttelahendusi. 

Tapa kaugküttepiirkonna ühendatud võrgupiirkonna kinnitatud soojuse piirhind on alates 
01.12.2013.a 74,07 EUR/MWh (lisandub käibemaks); lõpptarbijale koos käibemaksuga 88,88 
EUR/MWh (Konkurentsiamet). 

Kaugküttesektori suurimaks probleemiks on kokkuvõttes kaugkütte kõrge hind. Selle põhjuseks 
on reeglina kallite kütuste kasutamine- suurema osa kasutatavatest kütustest moodustab maagaas 
ning väiksemates piirkondades põlevkiviõli. Arvestades amortiseerunud katlamajade suhteliselt 
madalaid kasutegureid ning lisades sekundaarenergia hinnale tegevuskulud, kapitalikulud ja 
põhjendatud tulukuse, kujuneb kalli kütuse hinna alusel kõrgeks ka kaugkütte hind. 

Biokütuste oluliselt odavam hind on mitmeid soojuse tootjaid motiveerinud investeerima 
katelseadmete vahetamisse. Samas ei ole väiksemates piirkondades tegutsevad soojustootjad 
reeglina võimelised vajalikku investeeringut omavahenditest leidma – võimalusel kasutatakse 
erinevaid toetusmeetodeid. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) andmetel on perioodil 
2009-2012 struktuuritoetustest ja rohelisest investeerimisskeemist toetatud kokku 84 projekti 
kogusummas 40 milj EUR. 

Eestis otsivad paljud tarbijad kaugküttele alternatiive peamiselt kaugkütte kõrge hinna tõttu. 
Samas analüüsides lokaalse lahenduse eeliseid ja võttes arvesse nii otseseid kui kaudseid 
kulusid, ei ole reeglina lokaalsele soojusallikale üleminek pikas perspektiivis odavam. 
Optimaalselt ehitatud ja stabiilse soojuskoormusega kaugküttepiirkond on võimeline pakkuma 
pikaajaliselt lokaalsetest lahendustest soodsama hinnaga kaugkütet. Ka lokaalkütet kasutava 
süsteemi liitmisel kaugküttega on võimalik saavutada kokkuhoidu ning suurendada 
kasutusmugavust. Näiteks Tabiveres vahetati 2012.a hulk maagaasi kasutanud lokaalkatlamaju ja 
kaugküttekatlamaja ühise hakkepuidu kaugküttekatlamaja vastu. Tulemuseks oluline mugavuse 
tõus lokaalküttelt kaugküttele suundujatele ning oluliselt madalam kaugkütte hind. Täna kehtib 
Tabiveres kaugkütte hind 58 €/MWh. 

Räpinas vahetati välja maagaasil töötanud kaugkütte katlad hakkepuidu katelde vastu, 
renoveeriti ka soojustorustik. Kogu ettevõtmise tulemusel kujunes esialgsest maagaasist toodetud 
kaugkütte hinnast 70 EUR/MWh koos investeerimiskomponendi 50% omaosalusega 50 
EUR/MWh. Sealjuures on hind oluliselt vähemtundlik kütuse hinna muutusele – kütuse hind 
moodustab lõpphinnas 35%. 

Lihulas vahetati 2009.a põlevkiviõlil töötanud katlad rohelisel biomassil katelde vastu välja 
vahetati. Endiste kateldega kütmist jätkates oleks tänaseks piirkonna kaugkütte hind vahemikus 
80-90 EUR/MWh, kuid toetuste abil teostatud investeeringu tulemusena on saavutatud soojuse 
müügihind 57,71 EUR/MWh. 

 

Kaugküte Tamsalu vallas 

Tamsalu vallas on kehtestatud üks kaugküttepiirkond- Tamsalu linnas. Ühine kaugküttepiirkond 
kehtestati 2007. a ning soojuse tootjaks on Tamsalu Kalor AS. Sooja toodetakse hakkepuidu ja 
põhu põletamise teel. Seadmed on heas seisukorras- 2011 aastal paigutati katlamajale 
suitsugaaside pesur ehk scrubber, millega abil suitsugaasidega eelsoojendatakse 
kaugküttevõrgust tagasi tulnud vett. Soojusvõrk on renoveeritud. 

2014. a alguse seisuga oli Tamsalu linnas soojusvõrgust saadava soojuse hind 60,52 EUR/MWh. 
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Kaugküte Kadrina vallas 

Järgnev lõik on koostatud „Kadrina valla arengukava aastateks 2007-2015“ põhjal. 

Vallas on tsentraalse soojusega varustatud kaks asulat- Kadrina alevik ja osaliselt Huljala alevik. 
Kadrina aleviku köetav kogukubatuur on 273000 m3. Aastane soojatarbimine on ligikaudu 14000 
MWh ning tsentraalne soojaveevarustus puudub. Soojaettevõtjaks on AS Kadrina Soojus. 

Huljala aleviku soojavarustajaks on KÜ Tõnismäe. Köetav kubatuur on ligikaudu 35000 m3. 
Aastane toodetav soojakogus on ligikaudu 3600 MWh ning kütteks kasutatakse halupuitu. 

 

Kaugküte Rakveres 

Rakvere linnas on kehtestatud üks kaugküttepiirkond. Võrku töötab kaks suuremat 
koostootmisjaama- ES Bioenergia tahkel biokütusel töötav koostootmisjaam, mille soojuslik 
võimsus on 10 MW ning elektriline võimsus 1 MW ning Adven Eesti AS tahkel biokütusel 
töötav koostootmisjaam, mille soojuslik võimsus on 5,3 MW ning elektriline võimsus 1 MW. 
Rakvere Soojus omab kolme väikekatlamaja- Lennuvälja, Küti ja Tallinna. Seoses 
koostootmisjaamade valmimisega 2014 aaasta alguses on kolm väikekatlamaja reservis ning 
rakendatakse töösse ainult tipukoormuse ajal. Maksimaalne soojuskoormus Rakvere linnas on 
ligikaudu 25 MW. Kuna soojuse põhitootmine toimub tahkest biokütusest, siis see kajastub 
selgelt ka kaugküttehinnas- 2014. a alguse seisuga oli kooskõlastatud soojuse piirhind Rakvere 
kaugküttevõrgus 56,41 MWh. 
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6 SOOJUSVARUSTUSE ARENGU VÕIMALUSED, TEHNILINE TEOSTATAVUS 
SENISE SOOJUSVARUSTUSE SKEEMI SÄILIMISEL 

 
6.1 SOOJUSLÄBIKANDETEGUR 

 
Mida väiksem on üldine soojusläbikandetegur, seda efektiivsem on torude soojusisolatsioon. 
Soojusläbikandetegurit saab vähendada ainult tõstes isolatsiooni efektiivsust (paigaldada uus 
kivivillkoorikutest soojusisolatsioon vanadele torudele, paigaldada uued eelisoleeritud torud). 

Vanad maa-aluses kanalis asuvad soojusvõrgud on väga tundlikud sademete hulgale, eriti kui 
drenaaž on puudu, või on purunenud. Vihmavesi ja lume sulamisel tekkiv vesi, sattudes 
ebatiheduste kaudu kanalisse, suurendab märgatavalt soojusisolatsioonimaterjali 
soojusjuhtivustegurit, seega ka üldist soojusläbikandetegurit. Viimasel ajal on märgatav 
soojusläbikandeteguri vähenemise tendents. See on seletatav sellega, et halvas seisundis olevaid 
soojusvõrgu lõike asendatakse eelisoleeritud torudega. Mõned üksikud „uppuvad“ soojusvõrgu 
lõigud võivad oluliselt suurendada üldist soojusläbikandetegurit, vaatamata sellele, et osa vanu 
lõike on asendatud eelisoleeritud torudega. Selliste halbade lõikude torude asendamine uute 
eelisoleeritud torudega võib tunduvalt vähendada kogu soojusvõrgu üldist 
soojusläbikandetegurit. 

 
Soojuskaotegur ehk suhteline soojuskadu 

Suhteline soojuskadu tuleb seda väiksem, mida: 

- suuremat soojushulka eraldatakse soojusvõrgu kaudu; 
- efektiivsem on soojusisolatsioon ja väiksem üldine soojusläbikandetegur; 
- madalam on soojusvõrgu vee temperatuurirežiim; 
- väiksem on torude diameeter ja seega ka eripind. 

 
6.2 SOOJUSVÕRGU OPTIMEERIMINE 

 

Küsimusest kuidas valida soojuskandjat edastava torustiku optimaalne diameeter, annab ülevaate 
klassikaline optimeerimise ülesanne. Joonis 6.1 näitab, kuidas võib olla leitud kaugküttevõrgu 
toru majanduslikult optimaalne sisediameeter. Antud juhul soojuskandja edastamise kulude 
funktsioon koosneb pumpade ja torustiku maksumusest ja rajamisest, soojuskadude, ning 
pumpamisele kulutatava energia maksumustest. Nendest kolmest kulutuste osast, kaks esimest 
suurenevad mõõdukalt sisediameetri suurenemisega, kuid pumpamiskulutused vähenevad väga 

kiirest toru sisediameetri suurenemisega (
5~ sp DK
). Tavaliselt sellist tüüpi optimeerimise 

ülesanne lahendatakse muutes toru sisediameetrit maksimaalsele koormusele vastava konstantse 
kulu korral. Antud töös erinevatele soojuskoormustele vastavad optimaalsed sisediameetrid on 
leitud graafilisel teel. 

6.3 SOOJUSVÕRGU HÜDRAULILINE ARVUTUS 
 

Kaugküttevõrgu hüdrauliline arvutus kujutab endas kaugküttevõrgu täielikku kaardistamist ning 
kõikide lõikude kohta arvutuste koostamist. Hüdraulilise arvutuse eesmärk on võrgu täieliku 
arvutuse kaudu leida erinevad kitsaskohad, ala- või üledimensioneeritud lõigud, mis raskendavad 
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võrgu optimaalset toimimist. Toru sisediameetri optimeerimise eesmärgiks on soojuse 
edastamiskulude vähendamine, seeläbi saavutatakse majanduslik kokkuhoid. Joonisel 6.1 on 
kujutatud ühte võimalikku viisi optimaalse diameetri leidmiseks. Soojuskandja edastamise 
kulude funktsioon koosneb pumpade ja torustiku rajamise maksumusest, soojuskadudest ning 
pumpamisele kuluva energia maksumusest. Pumpade ja torustiku rajamise maksumus 
suurenevad mõõdukalt sisediameetri suurenemisega, kuid pumpamiskulutused vähenevad kiirelt 
toru sisediameetri suurenemisega. 

Tavaliselt lahendatakse optimeerimisülesanne muutes toru sisediameetrit maksimaalsele 
koormusele vastava konstantse kulu korral. Juhul, kui aluseks võetakse soojuskandja aasta või 
kütteperioodi kaalutud keskmine kulu, siis maksimaalsel koormusel lähevad võrgu rõhukaod 
liiga suureks ning tekib vajadus liigsuurte pumpade järgi. Selline meetod sobib torulõigu 
optimaalse diameetri määramiseks. Iga torulõiku vaadatakse sõltumatuna teistest, ülesanne on 
lihtne ning annab piisava täpsuse projekteerimisülesande lahendamisel. 

Soojuse edastamise summaarsed kulutused k koosnevad torude, pumpade ja soojusvõrgu 
ehituskuludest kt, kulutustest soojuskadudele ksk ja pumpamiskuludele kp. 

Optimaalse sisediameetri väärtus on määratud põhiliselt soojuskandja temperatuurilangust 
sõltuvana kulust. Teised kulutused nihutavad summaarset kulude kõverat vertikaali suunas, kas 
ülesse või alla püsival sisediameetri optimumi väärtusel. 

Optimumi asukoht on määratud pumpamiskulutuste ja võrgu väljaehitamiskulude vahekorraga. 
Pumpamiskulutuste suurenemine elektri hinna kasvu tõttu nihutab optimumi asukohta suuremate 
diameetrite ja väiksemate kiiruste poole. Võru väljaehitamiskulude suurenemine nihutab 
optimumi asukohta väiksemate diameetrite ja suuremate kiiruste poole. 

kulutused soojuskadudele ksk 

kulutused torudele kt 

summaarsed kulutused k 

kulutused pumpamisele 

V2 V1 V3 V1<V2<V3 
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Joonis 6.1. Kaugkütte võrgu toru majanduslikult optimaalse sisediameetri leidmine.
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Soojuskandja kiirused ja erirõhukaod praegustes vanades Eesti kaugküttevõrkudes on reeglina 
optimaalsetest kiirustest madalamad. Põhjuseks on nende ehitamise ajal valitsenud 
majanduslikku olukorda, kus arvati, et on tagatud võrgu edasine areng ning uute tarbijate 
liitumine. Võrgud ehitati suuremad, kuna arvestati too hetk prognoositud arengut. Arvutuste 
aluseks olid võetud tarbijate arvutuslikud soojuskoormused, mis on reeglina 20-30 % praegustest 
tegelikest koormustest suuremad. Pumpamiskulud vanades üledimensioneeritud torudega 
võrkudes on madalamad, kuid soojuskaod on oluliselt suuremad, kui oleks väiksemate 
diameetritega ja hea soojusisolatsiooniga optimeeritud võrkudes. Seega vaatamata väiksematele 
pumpamiskuludele, soojuse edastamise summaarne kulu vanades võrkudes tuleb 
üledimensioneerituse ja oluliselt kehvema soojusisolatsiooni tõttu kõrgem. Näiteks Rootsis või 
Taanis on palju soojusvõrgud projekteeritud reegli järgi nii, et maksimaalsel kulul erirõhulang 
torudes oleks ~ 100 Pa/m, Eesti soojusvõrkudes on see näitaja oluliselt madalam, kuigi nende 
projekteerimisel arvestati keskmise erirõhulanguga ~ 80 Pa/m. 

Tapa kaugküttevõrgu hüdrauliline arvutus on koostamata. On hädavajalik, et soojusettevõte 
koostab võrgu hüdraulilise arvutuse lähiajal. Selle järeldused lisatakse soojamajanduse 
arengukavale. 

 

6.4 OLEMASOLEVATE KATLAMAJADE JA KATELSEADMETE 
TULEVIKUPERSPEKTIIVID 

 

2014 a. suve seisuga on Tapa linnas 3 katlamaja – Leina, Üleviste, Kooli. Soojusvõrguga on 
ühendatud kõik katlamajad – Üleviste, Leina ja Kooli. 

Tulevikuperspektiiv näeb ette, et Leina katlamajas asuvad Buderus S825L-3050 katlad (2 tk) 
viiakse üle Kooli katlamajja. Enne üleviimist, või üleviimisega samal ajal, on vajalik Üleviste ja 
Kooli katlamajade vahelise küttesüsteemi õige hüdraulilise režiimi tagamiseks piisava 
läbimõõduga paralleeltorustiku (pikkusega ligikaudu 80 m) rajamine 1. Mai pst – Kooli tn. 
ristmiku piirkonda. Ümberkorralduste tulemusena jääb linna kaks kaugküttevõrku töötavat 
katlamaja – Üleviste ja Kooli. Leina katlamaja, mille puuduseks on tema asukoht (asub linna 
ääres eemal soojustarbijatest, kaugküttevõrguga on ühenduses 1 km pikkuse rekonstrueerimata 
trassilõiguga), ühendatakse soojusvõrgust lahti. Kooli katlamajas kolme olemasoleva DeDietrich 
1 MW katla tulevikuperspektiiv on hetkel ebaselge. 

Üleviste katlamajas paikneb 2 katelt – Buderus S825L-5200 ning Foster Wheeler RS4310 
reservkatel. Tulevikuperspektiiv näeb ette, et suure tõenäosusega  rajatakse Üleviste katlamajja 
uus biohakkel põhinev soojakatel või koostootmisjaam. Tabelis 6.1 on kajastatud perspektiivsed 
katlamajad ning nendes paiknevad katelseadmed. 
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Tabel 6.1 Perspektiivsed katlamajad ja katelseadmed. 

Jrk 
nr 

Katlamaja Katla tüüp 
Tehniline 
seisukord 

Katelde 
arv 

Katla 
võimsus, 

MW 

Kasutatav 
kütus 

Toodetud energia 
ligikaudne osakaal 

kogutoodangust 

1 
Üleviste 

Üleviste tn 5 

Biokütusel töötav  
katelseade 

suurepärane 1 > 6 
hakkepuit 

turvas 
80% 

Buderus S825L-5200 hea 1 5,2 põlevkiviõli 10% 
Foster Wheeler RS4310 - 1 4 põlevkiviõli reservkatel 

2 
Kooli 

Kooli tn 5 
Buderus S825L-3050 hea 2 3,05 põlevkiviõli 10% 

DeDietrich - 3 1 põlevkiviõli reservkatlad 
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6.5 EELDUSTE LOOMINE KATLAMAJA ÜMBERSEADISTAMISEKS VEELDATUD 

MAAGAASILE 
 

Veeldatud maagaas (Liquefied Natural Gas, LNG) on looduslik gaas ehk maagaas, mis on 
jahutatud temperatuurini, kus tema olekufaas muutub ning ta kondenseerub vedelikuks. 
Atmosfäärirõhul hakkab gaas kondenseeruma –162°C juures. Veeldamise käigus väheneb gaasi 
maht umbes 600 korda. 

 

Eestisse tarnitava maagaasi omadused: 

- Rõhk: p = 3,082 MPa 

- Temperatuur: t = 2 °C 

- Tihedus: ρ = 0,6854 kg/m3 

- Alumine kütteväärtus: Qnet = 33,69 MJ/m3 (9,39 MWh/1000m3) 

 

LNG (vastavalt ISO 8943): 

- Rõhk: p = 0,25 MPa(g) 

- Temperatuur: t = -160 °C 

- Tihedus: ρ = 421 kg/m3 

- Alumine kütteväärtus: Qnet = 5600 MWh/1000m3 

 

LNG on kasutatav tööstusobjektide ja asulate autonoomseks kütteks, kus puudub 
gaasijaotusvõrk. Tüüpilisteks tarbijateks on soojuselektrijaamad, väikeettevõtted, maakohtades 
asuvate asulate katlamajad, munitsipaalkatlamajad, minikoostootmisjaamad, kohalikku võrku 
tootvad elektrijaamad, transpordiettevõtted jne. 
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LNG tarneahel koosneb neljast etapist: 

- tootmine – maagaasi ammutamine maakoorest; 

- veeldamine – maagaasi komprimeerimine ja jahutamine veeldatud olekusse; 

- laevandus, veondus – globaalne LNG transportimine; 

- ladustamine ning regasifitseerimine – LNG ladustamine spetsiaalmahutitesse ning 
muundamine vedelast olekust gaasilisse, tarbimisse suunamine. 

 

 

Eesti tingimustes saabuks LNG meile laevaga. Laevaterminalis on LNG jaam, kus laevadelt 
saabuv gaas pumbatakse hoiustamise jaama ning hoiustamisejaamast edasi autotsisternidesse. 

LNG transport kohalike tarbijateni toimub tsisternautodega. Kuna LNG tsisternauto on 
keskmisest tunduvad kallimad on mõistlik kasutada võimalikult suuri autosid (kuni 56 m3), 
millega on võimalik tarnida ka väiksematele tarbijatele. AS Eesti AGA väljastatud info kohaselt 
on hinnanguline veeldatud maagaasi transpordi maksumus tänaste kütusehindadega umbes 1,1 
EUR/km. Tsisternveoki tühjendamise aeg ei ole märkimisväärne, ulatudes kuni 1 tunnini, ning 
sõltuvalt tarnitavast kogusest saab veokit tühjendada ka osaliselt. Mahuti täitmise ajal gaasi 
tarbimine pole lubatud. 

Veeldatud maagaasi tarbimiseks kütusena katlamajades on gaas vaja taasgaasistada ehk 
regasifitseerida. LNG taasgaasistamise süsteeme projekteeritakse erinevatele mahtudele alates 
100 kuni 2000 m3/tunnis. LNG soojendamine ja taasgaasistamine toimub välisaurustites ja 
saadud gaasi temperatuur on 3…20 kraadi madalam väliskeskkonna temperatuurist. Külmal 
aastaperioodil soojendatakse maagaas täiendavalt elektrilistes soojendites. Gaasisoojenditest 
väljumisel hoitakse gaasi temperatuur automaatselt vahemikus  0…10°C. Joonisel 6.2 on juunis 
2014.a Kuressaares tööd alustav LNG regasifitseerimise jaam. 

 

Tabelis 6.2 on toodud ülevaade vastavalt katla võimsusele arvutuslik LNG vajadus. 

Tabel 6.2 Arvutuslik LNG vajadus lähtuvalt katla võimsusest. 
 

Katla võimsus, 
MW 

LNG, 
tonni/päevas 

LNG, 
m3/päevas 

12 26,4 57,5 

10 22,0 47,9 

8 17,6 38,3 

6 13,2 28,7 

4 8,8 19,2 

2 4,4 9,6 
 

Seega, kui arvesse võtta, et katla võimsus on 6 MW, siis see tähendab, et tüüpilise 100 m3 
mahuti puhul kütuse varu on umbes 5-10 päeva. Mahutite täitmisel 20-tonnise tsisternautoga 
(vastavalt kord ööpäevas või ülepäeviti) ei ole probleemne. 
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Joonis 6.2 LNG regasifitseerimise jaam Kuressaares 

 

6.6 PÕLEVKIVIÕLIL TÖÖTAVA KATLAMAJA ÜLEVIIMINE VEELDATUD 
MAAGAASILE 

 

Katlamajade üleviimiseks maagaasile tuleb läbi viia vastavad rekonstrueerimistööd: 

- vahetada või rekonstrueerida põletid. On võimalik kasutada selliseid põleteid, kus saab 
kasutada nii põlevkiviõli (vedelkütust) kui ka veeldatud gaasi; 

- täiendavate seadmete paigaldamine, mis on vajalikud veeldatud gaasi vastuvõtuks, 
hoidmiseks ja taasgaasistamiseks; 

 

Veeldatud maagaasi kasutamise protsess algab sellega, et maagaas transporditakse jaama juurde 
autotsisternides. Hoidla tsisternid täidetakse veeldatud gaasiga. Tsisternidest suunatakse gaas 
aurustitesse, kus toimub veeldatud maagaasi taasgaasistumine. Külmal perioodil kasutatakse 
elektri- või gaasisoojendeid gaasistamise kiirendamiseks. Gaas liigub reguleerimissõlme, kus 
automatiseeritud režiimil gaasi rõhku vähendatakse ning suunatakse gaasitorustiku kaudu 
põletisse. 
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6.7 SOOJUS- JA ELEKTRIENERGIA KOOSTOOTMISVÕIMALUSED TAPA LINNAS, 
KOOSTOOTMISJAAMA RAJAMINE 

 
Soojuse ja elektri koostootmine (lühidalt koostootmine, inglise keeles cogeneration of heat and 
power, combined heat and power generation, lühendatult CHP) on kahe energiavormi, elektri ja 
soojuse, üheaegne samas protsessis tootmine. Elektri tootmisest jääb üle jääksoojust. Vanemate 
tehnoloogiliste lahenduste puhul polnud koostootmise peale mõeldud ning jääksoojus paisati 
atmosfääri. Selliste elektrijaamade puhul oli jaama kasutegur maksimaalselt 40%. Tänapäeval 
kasutatakse tehnoloogiaid, kus elektri tootmise jääksoojus kasutatakse ära tööstuses (aur või 
kuum vesi) või suunatakse see kohalikku soojusvõrku. Selliste jaamade üldkasutegur võib olla 
kuni 90…95%. 

Soojuse ja elektri koostootmise täpseks iseloomustamiseks on kasutusele võetud mõiste 
kogukasutegur, mis avaldub summana elektrilisest kasutegurist ja soojuslikust kasutegurist. 

 

 
 

 
 

 
 

Erinevad koostootmisjaamad jõumasinate tüübi järgi: 

 
- Auruturbiin, mille töö põhineb Rankine’ ringprotsessil. Aurukatlas genereeritud aur paisub 

turbiinis, mis on ühendatud elektrigeneraatoriga. Pärast turbiinis paisumist omab aur 
piisavalt suurt potentsiaali, et soojendada soojustarbijatele minevat vett. Eelisteks on jaama 
pikk kasutusiga, madalad tootmiskulud, suured võimsused ning võimalus kasutada 
erinevaid kütuseid. Puudusena võib välja tuua suured alginvesteeringud ning aeglase 
käivitamise. Tüüpilised auruturbiinseadmega koostootmiselektrijaamad Eestis on Tallinna 
Elektrijaam, Fortum Eesti AS elektrijaamad Pärnus ja Tartus, Iru SJE, Sillamäe SEJ, 
Kohtla-Järve SEJ. Kõik jaamad müüvad soojuse kohalikku soojusvõrku ning elektri 
elektriturule. Vanemad jaamad kasutavad kütteks maagaasi või erinevaid kütteõlisid. Uute 
jaamade puhul kasutatakse kütusena eranditult puiduhaket ning turvast. 

- Gaasiturbiinjõuseade, mille töö põhineb Braytoni ringprotsessil. Gaasiturbiin on pigem uus 
tehnoloogia, kuna esimesed seadmed ehitati ca viiskümmend aastat tagasi. Elektritootmine 
toimub gaasiturbiini võllile kinnitatud generaatoriga, soojust toodetakse utilisatsioonkatlas 
kuhu suunatakse turbiinist väljuvad kuumad põlemisgaasid. Gaasiturbiinseadmetel on 
madalad kapitali- ja hooldekulud, lühike ehitusaeg. Gaasiturbiinide suured kasutegurid 
saavutatakse suurte võimsuste juures (>100MW), mis eeldab konstantse parameetriga 
suure võimsusega soojustarbijat. Eestis gaasiturbiinide kasutamise kogemus puudub. 

- Sisepõlemismootoriga koostootmisseade, mille töö põhineb Otto või Dieseli ringprotsessil. 
Soojusenergiat toodetakse nii heitgaaside arvelt kui ka mootori jahutussüsteemist. 
Jõuseade koosneb tavalises komplektis mootorist, elektrigeneraatorist ja soojusenergia 
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tootmiseks vajalikest soojusvahetitest, mis on seatud mootori veesärkjahutuse ja 
õlitussüsteemiga ning heitgaaside ärajuhtimissüsteemiga. Mootori üldkasutegur on kuni 
90%, elektriline kasutegur on 40% ning soojuslik 50%, kaod moodustavad ligikaudu 10%. 
Eestis kasutavad sisepõlemismootoriga koostootmisseadet AS Põlva Soojus, AS Narva 
Vesi. Eraldi võib välja tuua 2012-2013 aastal 4energia poolt paigaldatud 
koostootmisjaamad Oisus ja Vinnis, kus mootor kasutab kütusena kariloomade lägast 
toodetud biogaasi. 
 

Koostootmisjaama rajamisel on vaja arvestada, et jaama võimalikult efektiivse töö tagamiseks 
tuleb jaam projekteerida soojusvõimsusele, mis vastab tarbija baassoojuskoormusele. Sellisel 
juhul on tagatud jõujaama suur aastane kasutusaeg. Baaskoormust ületav soojustarve kaetakse 
tipuseadmega. Otsustamaks väikese võimsusega soojuse ja elektri koostootmisjaama 
otstarbekuse üle, tuleb kindlaks teha: 

- optimaalne soojuse ja elektri koostootmise suhe; 
- sobilik koht; 
- jaama ühendamise võimalused olemasoleva soojuse ja elektrivõrguga; 
- soojustarbija soojusvajadus aasta ja ööpäeva lõikes tagamaks maksimaalne soojuse ja 

elektri kasutus koos kõrge kasuteguriga. 
 
6.8 KOOSTOOTMISJAAMA RAJAMISE MAKSUMUS 
 

Aurutsükliga koostootmisjaamade rajamise hinnad kõiguvad suurtes piirides. Hinnakõikumine 
on tingitud asjaolust, et iga jaama peab kohandama vastava asukohaga. Kui rajada jaam, mis 
töötab biokütusel, siis on peab eeltöö eriti põhjalik olema. Arvestama peab jaama asukohaga, 
soojavajadusega, kütuse etteande süsteemiga jne. Võrreldes gaas- või vedelkütusel töötava 
jaamaga, tahkekütuse korral kasvab jaama maksumus hüppeliselt, kuna kütuse etteande süsteem 
on keerukas ning moodustab suure osa jaama kogumaksumusest. 

 
Hinnatasemed aurutsükliga koostootmisjaamade puhul: 

- tahkekütusel töötav koostootmisjaama maksumus sõltuvalt jaama võimsusest 3 MW kuni 
33 MW alginvesteering varieerub vastavalt vahemikus 4800 kuni 1400 EUR/kWe. 

- gaasimootoritel ja gaasiturbiinidel põhineva koostootmisjaama alginvesteering jääb 
suurusjärku 700-800 EUR/kWe. 

 
Hooldus- ja teeninduskulud: 

- sisepõlemismootorid: 8-16 EUR/MWh; 
- gaasiturbiinid: 5-11 EUR/MWh; 
- aurutsükliga koostootmisjaamad: 2-4 EUR/MWh. 

 

Erinevatest allikatest saadud info põhjal võib välja tuua mõnede projektide maksumused: 

- aurutsüklil töötav koostootmisjaam Paides (elektriline võimsus 2 MWe ja soojuslik 
võimsus 8 MWth). Investeeringuks oli plaanitud 4 milj.EUR/MWe. 

- aurutsüklil töötav koostootmisjaam Tartus (elektriline võimsus 25 MWe ja soojuslik 
võimsus 50 MWth. Ehituse investeering oli 3,1 milj.EUR/MWe. 
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- sisepõlemismootoril põhinev biogaasi tarvitav koostootmisjaam Oisus (elektriline võimsus 
1,2 MWe ja soojuslik võimsus 1,2 MWth). Jaama ehituse investeering oli ca. 2 
milj.EUR/MWe. 

 

6.9 SISEPÕLEMISMOOTORIL PÕHINEVA KOOSTOOTMISJAAMA RAJAMINE 
 

Täna on välja töötatud lai valik erinevaid koostootmistehnoloogiaid elektri ja soojuse tootmiseks. 
Sisepõlemismootoril põhinevad jaamad on viimaste aastakümnete jooksul muutunud efektiivseks 
ning keskkonnasäästlikuks koostoomise tehnoloogiaks. Eestis on gaasimootorid suhteliselt vähe 
levinud. Seevastu Euroopas üldisemalt on tehnoloogia levinud ning laialt kasutuses. 

Gaasimootorid suudavad kütusena kasutada erinevaid gaasiliike- maagaasi, veeldatud maagaasi, 
biogaasi. Tapa linna puhul saab kasutusele võtta ainult kas veeldatud maagaasi või biogaasi, 
kuna maagaasivõrk Tapa linnani ei ulatu. 

Riikliku energiamajanduse valguses oleks kasulik lahendus rajada biogaasi kasutav 
koostootmisjaam. Biogaasi saadakse anaeroobse kääritamise teel. Biomassi võib üldiselt jadaga 
kaheks: põllumaal kasvav biomass (hein, teraviljad, õlikultuurid) ja tootmises tekkiv biomass 
(sõnnik, reoveemuda, lagunevad jäätmed). Biogaasi all kuuluvad mitmed erinevad loodusliku 
päritoluga gaasid: prügilagaas, põllumajandusjääkidest toodetud biogaas, toiduainetööstuse 
jääkidest toodetud biogaas, reoveepuhastusjaamades toodetud biogaas. 

Tapa linna kütteperioodi keskmine soojusvõimsus on umbes 4 MW, seega sisepõlemismootoril 
põhineva koostootmisjaama rajamine oleks täiesti toestatav. Sobiliku koostootmisagregaat 
soojuse ja elektri koostootmiseks oleks leitavad näiteks JENBACHER või CATERPILLAR 
firma toodangust. Kogukasutegur nende tootjate seadmete puhul jääb 90%…94% piiridesse, ehk 
parim, mis tänapäeval on saavutatud. Prototüübiks sobiks näiteks JENBACHER gaasimootor 
J420, mille elektriline ning soojuslik väljundvõimsus biokütuse põletamisel jääb 1,5 MW juurde. 
Koostootmisjaama hinnanguline ehitusmaksumus on 2,5 – 3 milj. EUR.  

 

6.10 TAHKEL BIOKÜTUSEL PÕHINEVA KOOSTOOTMISJAAMA RAJAMINE 
 

Eesti pindalast on metsaga kaetud ligikaudu 51,5 %. Eesti Metsaarenduse Arengukavas 2001 
kuni 2010 oli aastaseks optimaalseks raiemahuks määratud 12,6 milj m3. Perioodi keskmine 
tegelik raiemaht oli 7,2 milj m3. Uue arengukava kohaselt, mis on koostatud aastateks 2010 – 
2020, on aastane optimaalne raiemaht 10,1 milj m3. Pikaajalise strateegia kohaselt jääb aastane 
raiemaht 12-15 milj. m3 piiridesse. Seega, täna on Eestil piisavalt metsavarusid, et uusi 
rajatavaid puiduhakkel töötavaid jaamu kütusega varustada. 

Tahkel biokütusel töötav koostootmisjaam kasutab kütuseks hakkepuidu ja turba segu. Üldjuhul 
sisaldab katlasse saadetav kütuse segu 60% puiduhaket ning 40% turvast., kuigi täpne jaotus 
sõltub katla töökarakteristikust. Tahkel biokütusel töötavate koostootmisjaamade rajamine on 
Eestis mõistlik, kuna Euroopa Liidu poliitika on suurenda taastuvenergiaallikate kasutust. 
Suuremad juba töös olevad tahkekütusel töötavad koostootmisjaamad asuvad Tallinna külje all 
Väos, Tartu külje all Lohkvas, Pärnus, Kuressaares. 

Analüüsides soojusenergia hindu piirkondades kuhu on paigaldatud tahkel biokütusel töötavad 
katlamajad, näeb selgesti, et tariifid lõpptarbijatele on madalamad. Parima näitena võib välja 
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tuua Kuressaare võrgupiirkonna, mida varustab soojaga Kuressaare Soojus AS. 2013. aasta 
esimeses kvartalis avati Kuressaares tahkel biokütusel töötav koostootmisjaam. Uus jaam tõstis 
hakkepuidu osatähtsuse sealses kohalikus soojusmajanduses 95 protsendini. Lisaks 
keskkonnasõbralikkusele kajastub kohaliku biokütuse kasutamine ka tarbijate küttearvetes – 
2014. aasta alguse seisuga oli kooskõlastatud soojuse piirhind Kuressaare lõpptarbijale 44,49 
EUR/MWh. Positiivseid näiteid saab tuua ka teistest Eesti soojusvõrkudest, kus suurem osa 
soojusest toodetakse kasutades tahket biokütust (sulgudes toodus soojuse kooskõlastatud piirhind 
2014. aasta alguse seisuga): Tartu linn (55,35 EUR/MWh), Pärnu linn (53,29 EUR/MWh), Paide 
linn (47,45 EUR/MWh). 

Kavandades biomassi kasutavat katlamaja, tuleb arvestada et koos kütusehoidlaga nõuab selline 
katlamaja rohkem ruumi kui sama võimsusega fossiilkütusel töötav katlamaja. Lisaks tuleb 
arvestada tuhaärastuseks tarviliku ruumiga ning katelde regulaarse puhastamisega. Ka 
keskkonnanõuete osas ei saa juhinduda universaalsetest reeglitest, vaid järgida tuleb kohalikke 
nõudeid, millest tulenevad piirangud, nt õhusaaste levik, korstna kõrgus, müratase jne. Piirangud 
biomassi hoidla paiknemisele võivad tihti olla katlamaja asukoha valikul otsustava tähtsusega. 
Suurema katlamaja asukoha valikul tuleb kindlasti arvestada transpordiga seonduvaid nõudmisi: 
peab olema tagatud vajaliku suurusega veokite juurdepääs ja manööverdamisruum. Tabelis 6.3 
on toodud suuremate biomassil töötavate katlamajade ligikaudsed territooriumi suurused 
vastavalt katlamajade võimsusele. 

 

Tabel 6.3 Biomassil töötavate koostootmisjaamade orienteeruv territooriumivajadus. 
 

Võimsus, 
MW 

Territoorium, 
m2 

2 2500 

5 3000 

10 7000 

 
Tapa linna kütteperioodi keskmine soojusvõimsus on ligikaudu 5 – 6 MW. Rajatav 
koostootmisjaam võiks omada sama suurt soojuslikku võimsust, et saavutada võimalikult ühtlane 
soojuskoormus. Sellise võimsusega jaam suudab linna varustada  nominaalselt vajaliku 
soojusega. Juhul kui tarbijate soojuskoormus suureneb, lülitatakse töösse reservkatlad. See 
tähendab, et Tapa linnas oleks optimaalse katlamaja võimsuseks 6 MW, sellest soojuslik 
võimsus on 5 MW ning elektriline 1 MW. 
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6.11 TAHKEL BIOKÜTUSEL PÕHINEVA KATLAMAJA RAJAMINE 
 

Biokütusel põhinev katlamaja toodab sooja vett, kütuseks kasutatakse hakkepuitu (segusse võib 
lisada ka turvast). Optimaalne katelseadme võimsus sõltub Tapa linna soojuskoormusest. 
Praegust tarbimist arvesse võttes ning tulevikuperspektiive arvestades on optimaalne katla 
võimsus 6 - 8 MW. Kuna biokütus transportimiseks ja ladustamiseks on ruumi vaja, siis peab 
katlamaja asuma hästi ligipääsetavas kohas. Sealjuures peab olema piisavalt ruumi kütusepunkri 
rajamiseks. Sobivaim koht katlamaja rajamiseks on Üleviste katlamaja territoorium, kuna seal on 
vaba ruumi ning territooriumil paikneb olemasolev kaugküttevõrk. 

Uute katelseadmete nominaalvõimsus suure tõenäosusega ei rahulda kõigi potentsiaalsete 
tarbijate vajadusi. Hetkel pole tulevikuvõimsusi võimalik objektiivselt hinnata kuna liitujate arv 
ning vajalikud soojusvõimsused pole lõplikult paika pandud. 

Potentsiaalsed perspektiivsed koormused: Eesti Kaitseväe 1. Jalaväebrigaad (6 MW), Tapa 
Haigla AS ja Tapa Muusikakool (ühendatakse kaugküttevõrguga 2014.a.). Lisaks võivad 
kaugküttevõrguga liituda veel sõidukidetailide tootja Universal Industries OÜ (2 MW), AS Eesti 
Raudtee kontorihoone, pagaritööstus AS Hagar ning Tapa Mill OÜ (3 MW). 

 

Biokütusel põhineva katlamaja eelised: 

- Uue katlamaja saab rajada sellise võimsusega, et see rahuldab täielikult kõigi praeguste ja 
perspektiivsete tarbijate vajadused; 

- Puiduhakkel töötav katlamaja viib soojusenergia hinna linnas alla. 

 

Puudused: 

- Uue katlamaja investeeringud on suured ja tuleb põhjalikult kaaluda katlamaja vajalikku 
võimsust, tagamaks katlamaja võimalikult optimaalne töö; 

- Suur territooriumivajadus, peab olema logistiliselt hästi ligipääsetav. 

 

Selle asukoha (Üleviste katlamaja territoorium) eelised: 

- Katlamaja on lihtne ühendada, territooriumil asub olemasolev kaugküttetorustik; 

- Katlamaja läheduses asub perspektiivne soojustarbija Eesti Kaitseväe 1. Jalaväebrigaad, 
soojusvõimsusega 6 MW; 

- Katlamaja asub linna äärest kulgeva Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee läheduses, kütuse 
transpordi saab korraldada linna läbimata; 

- Hästi ligipääsetav, piisav manööverdamisruum veokitele; 

- Piisav maa-ala kütuselao rajamiseks. 

 

Kindlasti on võimalik kaaluda ka teisi asukohti uue katlamaja rajamiseks, kuid täpse asukoha ja 
võimsuse selgitamiseks on vajalik edasine põhjalik analüüs ning vajadusel keskkonnamõjude 
hinnang. 
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6.12 KAUGKÜTTELT LOKAALSELE LAHENDUSELE ÜLEMINEK 
 

Seoses kaugküttevõrgu rekonstrueerimisega peaks trassisoojuskaod järgnevatel aastatel oluliselt 
langema. Sellest tulenevalt võib ennustada pisikest soojusenergia hinna langust. Siiski, 
lokaalsele lahendusele üleminek võimaldab tarbijatel võrgukadudest täielikult vabaneda. Tänasel 
päeval lokaalkatelde kütusekasutuse efektiivsus enam probleeme ei tekita, kuna väikekatelde 
kasutegurid on viimastel aastatel oluliselt tõusnud. Sellegipoolest lokaalsele küttele üleminek 
tekitab mitmeid keerukaid küsimusi: 

- Mis saab olemasolevast, rekonstrueeritud kaugküttesüsteemist? 

- Vajalik on kohene suur investeering, kus leida vajalik alginvesteering? 

- Millist küttesüsteemi ja kütuseliiki valida? 

- Laenu hankimine; 

- Mured lokaalkütte ekspluateerimisega, hooldusega; 

- Keskkonnanõuete täitmine. 

 

Maagaasi tarbijavõrgu puudumine Tapa linnas tähendab seda, et alternatiivi kaugküttele 
praktiliselt ei ole, kuna tahkekütuse töötlemine, ladustamine ning põletamine linnatingimustes, 
tiheasustusega aladel, on vastuolus keskkonna ja heakorra nõuetega. 

 

Osade tarbijate üleminek lokaalküttele võib põhimõtteliselt olla õigustatud, seda nii tarbija kui 
soojatootja seisukohtadest. Kuid täpseid piirkondi on täna raske prognoosida, kuna võrgule pole 
teostatud hüdraulilist analüüsi. Alles pärast hüdraulilise analüüsi teostamist selguvad need 
piirkonnad, kus oleks lokaalküttele üleminek majanduslikult mõistlik ning tasuv. Kaugküttevõrgu 
hüdraulilist analüüsi on käsitletud käesoleva arengukava peatükis 6.3. 
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7 SOOJUSVARUSTUSE ARENGUVÕIMALUSTE MAJANDUSLIK HINNANG 
 
7.1 MAJANDUSARVUTUSE LÄHTEKOHAD 

 

Järgnevas peatükis antakse tehniline-majanduslik hinnang peatükis 6 kirjeldatud 
arenguvõimalustele. Majandusarvutused põhinevad energia hindade analüüsil ja kogemuslikul 
kulude hinnangul. Seetõttu ei saa sellistele lähteandmetele põhinedes nimetada seda 
majandusanalüüsiks vaid pigem ikkagi majandushinnanguks. 

Erinevate arenguvõimaluste tasuvusarvutused on tehtud rahvusvaheliselt tunnustatud 
majandusarvutuse metoodika järgi, mille puhul arvestatakse kulude muutumist pärast 
soojusvarustuse skeemi muutumist. Projekti hindamiseks arvutatakse projekti tulu nüüdisväärtus 
NPV, tulu sisenorm IRR ja tasuvusaeg. 

 

NPV (net present value) – tulu nüüdisväärtus on projekti eluea iga-aastaste maksujärgse 
puhasrahavoogude summa, millest on lahutatud projekti esialgsed väljaminekud. Arvutus näitab 
põhimõtteliselt millist reaaltulu toob raha investeerimine projekti. Investeering saab olla 
aktsepteeritud ainult siis, kui ajaldatud tulu nüüdisväärtus on positiivne. Tulu nüüdisväärtuse 
negatiivse väärtuse korral toodab investeering projekti piirnormiks võetud eluea jooksul 
kahjumit.  

IRR (the internal rate of return) – tulu sisenorm on diskontomäär, mis võrdustab projekti 
tulevaste neturahavoogude nüüdisväärtuse projekti esialgsete kuludega. Ehk, tegemist on 
juhtumiga, kus investeering ei tooda ei kahjumit ega kasumit. Projekt on aktsepteeritav kui tulu 
sisenorm on suurem või võrdne investeerija poolt nõutava tulunormiga. 

Tasuvusaeg – aastate arv, mis kulub esialgse raha väljavoo katmiseks diskonteeritud 
rahavoogudega. Projekti vastuvõtmise või tagasilükkamise otsus sõltub sellest, kas tasuvusaeg 
jääb soovitud ajavahemiku raamesse. Tasuvusaja meetordi alusel saab selekteerida projekte, mis 
ei hakka lähiaastatel tulu tooma. 
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7.2 HINNANGULINE MAJANDUSLIK HINNANG KATLAMAJADE ÜLEVIIMISEL 
VEELDATUD MAAGAASILE 

 
LNG transpordikulu tänaste mootorikütuste hindade juures tuleb ligikaudu 1,1 EUR/km. Korraga 
on võimalik tuua 56 m3 (20 tonni) veeldatud maagaasi. Gaasi hoidlasüsteemi on võimalik 
soetada rendilepingute alusel hinnangulise suurusega 1000-2000 EUR/kuus. Täpsem hind sõltub 
juba mahuti ja tehnilise lahenduse omapärast. 

 
Tabelis 7.1 on välja toodud ligikaudsed prognoositavad LNG hinnad. 

 
Tabel 7.1 Prognoositavad LNG hinnad terminalis projektsioonis 2011-2020 EUR/MWh 
võrrelduna maagaasi hindadega 
 

Eesti Gaasi poolt tarnitava maagaasi hind suurtarbijatele 35-38 

Prognoositav maagaasihind uute Venemaa gaasiarenduste korral 27-28 

Gaasi hind keskmise suurusega LNG terminalis (tarnituna Eestisse) 26-29 

Gaasi hind väikese suurusega LNG terminalis (tarnituna Eestisse) 29-32 
 

Tabelis 7.1 on esitatud LNG hinnad põhinevad Atlandi ookeani ümbruse LNG hinnakeskmisel, 
millesse on arvestatud sellised tarneallikad nagu Alžeeria, Nigeeria, Egiptus, Norra. Samuti on 
hindadesse arvestatud nende tõenäolist seotust naftahindadega ning lisanduvaid 
transpordikulusid LNG transportimiseks Baltikumi. Keskmise suurusega LNG terminali puhul 
eeldatakse standartsuurusega LNG tankerlaeva kasutamist. Väikese LNG terminali puhul 
eeldatakse LNG saabumist kahes etapis- kõigepealt saadetuna suurte tankeritega suurde LNG 
regasifitseerimise terminali ning seejärel ümberlaadituna väikesele LNG tankerlaevale ja 
tarnituna Eestisse. Torugaasi hindade puhul on lähtutud uutest tarnetest Venemaal Jamali 
piirkonna maagaasi leiukohtadest, võttesse arvesse Gazpromi lepingutes tavapäraselt 
rakendatavat indekseerimist naftahindade suhtes. 

Tabelis 7.1 toodud hindades järeldub, et võrreldes erinevaid stsenaariume, oleksid keskmise 
suurusega terminali LNG hinnad ja uutest leiukohtadest pärit maagaasi hinnad Eestis pikemas 
perspektiivis suhteliselt lähedased. Väikese LNG terminali gaasi hinnad oleksid seevastu 
mõnevõrra kallimad. 

Kui arvesse võtta globaalset LNG huvi, siis pole LNG hindade tulevik siiski nii selge. Palju 
sõltub näiteks Kaug-Idas toimuvatest arengutest, sest seal on LNG hinnad ning nõudlus palju 
suurem kui Euroopa turul. Tingituna sellest on tänasel päeval keeruline täpset LNG hinda 
ennustada. Kuid kui LNG peaks Eestis kättesaadavaks osutuma, siis kindlasti on võimalik 
kaaluda põlevkiviõlilt üleminekut veeldatud maagaasile. 
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7.3 GAASIMOOTORIL PÕHINEVA KOOSTOOTMISJAAMA RAJAMISE MAJANDUSLIK 
HINNANG 

 

Koostootmisjaama lihttasuvusaja leidmiseks peab teadma ehituse alginvesteeringuid, kulusid ja 
tulusid. Tulud moodustuvad soojuse ja elektri müügist. Lisaks, kui kütusena kasutatakse 
biogaasi, siis omanik saab lisatulu kasutatud biokütuse pealt. Makstavate tasude suurust 
reguleerib valitsus elektrituru seaduse kaudu. Kui elektritootmine toimub koostootmisseadmega 
ning kasuteguriga üle 85%, rakenduvad lisatulud efektiivse koostootmise eest. See tähendab, et 
prioriteediks on võimalikult suur soojusväljastus soojatrassi. Arvutus on koostatud biogaasil 
töötava JENBACHER J 420 põhjal 

Arvutuste tegemise lähteandmed: 

- alginvesteering on ligikaudu 3 milj. EUR (sisaldab jaama ehitust ja elektrivõrguga 
liitumist); 

- koostootmismootor töötab 8000 tundi aastas; 

- kütteperioodil mootori töös seisakuid ei esine; 

- elektri müügihind on 39,22 EUR/MWh (2012 aasta keskmine börsihind); 

- mootori kuu keskmine elektritoodang on 1080 MWh; 

- soojust müüakse Tapa soojusvõrku hinnaga 74,04 EUR/MWh; 

- kütteperioodil on kuu keskmine soojatootlikkus 1050 MWh; 

- taastuvenergia kasutamisel on lisatulu 53,69 EUR/MWh: 

- koostootmisrežiimil töötamisel on toetus 31,69 EUR/MWh; 

- diskonteerimistegur on 8%. 

 

Koostootmisjaama tulud: 

- soojuse müügitulu – soojuse müümine soojusvõrku toimub oktoobri algusest aprilli lõpuni 
(7 kuud, 212 päeva); 

- elektri müügitulud; 

- riigipoolsed toetused. 

 

Koostootmisjaama kulud: 

- alginvesteering – ehitus läheb maksma ligikaudu 3 milj. EUR (sisaldab jaama ehitust ja 
elektrivõrguga liitumist); 

- muutuvkulud – kütuse ostuhind ja jaama elektri omatarve, jaama omatarbe hinnaks 
kujuneb 90 EUR/MWhel; 

- püsikulud – jaama hooldus ja remont 13 EUR/töötund, tööjõukulud 2500 EUR/kuu. 

- Võtame biogaasi sisseostuhinnaks 0,9 EUR/m3, mis on praeguses maagaasi hinnast 2 
korda kallim. 
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Tabel 7.2 Tehnoloogilised lähteandmed tasuvusuuringu teostamiseks 

Nimetus suurus ühik 

Energia sisend (kütuse kulu) 3300 kW 

Elektriline väljundvõimsus 1400 kW 

Soojuslik väljundvõimsus 1500 kW 

Töötundide arv 7500 tundi/aastas 

Töötundide arv soojakoormusega 3000 tundi/aastas 

 

Biogaasi hinda saab ainult ennustada. Arvutustes on sisseostetava biogaasi hind võetud 0,45 
EUR/m3, mis on umbes 0,02 senti kallim kui praegune maagaasi hind Eesti Gaasi gaasivõrgus. 
Biogaasi alumiseks kütteväärtuseks on võetud ligikaudu 10 MJ/m3 kohta, mis tähendab, et 1 m3 
biogaasi põletamisel tekib 2,7 kWh soojusenergiat. 

Lähteparameetrite muutused vaadetaval perioodil: 

- biogaasi hinna tõus 3% aastas; 

- jaama hoolduse ning mootoriõli hinna tõus 3% aastas; 

- tööjõukulu hinna tõus 3% aastas; 

- kindlustusmakse tõus 3% aastas; 

- täiendavate kulude tõus 3% aastas; 

- diskonteerimistegur on 8% aastas. 

 

Tabel 7.3 Koostootmisjaama arvutuslikud kulud aastate kaupa 

Aasta 
Kütus 

EUR/m3 
Kütus 
EUR/a 

Mootoriõli 
EUR/a 

Tööjõukulu 
EUR/a 

Kindlustus 
EUR/a 

Lisakulud 
EUR/a 

Hooldus 
EUR/a 

Remont 
EUR/a 

Kulud 
kokku 
EUR/a 

1 0,45 3600000 2900 30000 12800 2900 3300 0 3651900 

2 0,464 3708000 2987 30900 13184 2987 3399 0 3761457 

3 0,477 3819240 3076 31827 13579 3076 3500 0 3874300 

4 0,492 3933817 3168 32781 13986 3168 3606 0 3990529 

5 0,506 4051831 3263 33765 144061 3263 3714 0 4110245 

6 0,522 4173386 3361 34778 14838 3361 3825 0 4233553 

7 0,537 4298588 3462 35821 15283 3462 3940 0 4360559 

8 0,553 4427545 3566 36896 15742 3566 4058 0 4491376 

9 0,570 4560372 3673 38003 16214 3673 4180 0 4626117 

10 0,587 4697183 3783 39143 16701 3783 4305 300000 5064901 

11 0,605 4838099 3897 40317 17202 3897 4434 0 4907848 

12 0,623 4983241 4014 41527 17718 4014 4567 0 5055083 

13 0,642 5132739 4134 42772 18249 4134 4705 0 5206736 

14 0,661 5286721 4258 44056 18797 4258 4846 0 5362938 



HeatConsult OÜ 
Katusepapi tn 6 
e-mail: info@heatconsult.ee 
tel.: +372 60 06 169  

 

 
 HeatConsult OÜ töö nr 14-005 Arengukava 

22 - 8 - 2014 10:51 Tapa linna soojusmajanduse 
arengukava 

 

   58/77 
 

15 0,681 5445323 4386 45377 19361 4386 4991 0 5523826 

16 0,701 5608682 4518 46739 19941 4518 5141 0 5689541 

17 0,722 5776943 4653 48141 20540 4653 5295 0 5860227 

18 0,744 5950251 4793 49585 21156 4793 5454 0 6036034 

19 0,766 6128759 4937 51072 21791 4937 5618 0 6217115 

20 0,789 6312621 5085 52605 22444 5085 5786 0 6403628 

Tulud koostootmisjaamas toodetud soojuse ja elektri müügist aastate lõikes on toodud tabelis 
7.4. 

 

Tabel 7.4 Tulud koostootmisjaamas toodetud soojuse ja elektri müügist 

Aasta 
Elektri 

müügihind 
EUR/kWh 

Soojuse 
müügihind 
EUR/kWh 

Taastuvkütuse 
tulu 

EUR/kWh 

Tõsusa koostootmise 
tulu 

EUR/kWh 

Tulu 
elektrist 

EUR/aastas 

Tulu 
soojusest 

EUR/aastas 

Tulud 
kokku, 

EUR/aastas 

1 0,03922 0,7407 0,05369 0,03169 1118160 3333150 4451310 

2 0,04000 0,7555 0,05476 0,03232 898094 3399813 4297907 

3 0,04080 0,7706 0,05585 0,03297 1014967 3467809 4482776 

4 0,04162 0,7860 0,05697 0,03363 1035266 3537165 4572432 

5 0,04245 0,8017 0,05811 0,03430 1055972 3607908 4663880 

6 0,04330 0,8177 0,05927 0,03498 1077091 3680066 4757158 

7 0,04416 0,8341 0,06046 0,03568 1098633 3753668 4852301 

8 0,04505 0,8508 0,06167 0,03640 1120606 3828741 4949347 

9 0,04595 0,8678 0,06290 0,03713 1143018 3905316 5048334 

10 0,04687 0,8852 0,06416 0,03787 1165878 3983422 5149301 

11 0,04780 0,9029 0,06544 0,03863 1189196 4063091 5252287 

12 0,04876 0,9209 0,06675 0,03940 1212980 4144353 5357333 

13 0,04974 0,9393 0,06809 0,04019 1237239 4227240 5464479 

14 0,05073 0,9581 0,06945 0,04099 1261984 4311784 5573769 

15 0,05175 0,9773 0,07084 0,04181 1287224 4398020 5685244 

16 0,05278 0,9968 0,07226 0,04265 1312968 4485981 5798949 

17 0,05384 1,0168 0,07370 0,04350 1339227 4575700 5914928 

18 0,05491 1,0371 0,07517 0,04437 1366012 4667214 6033227 

19 0,05601 1,0579 0,07668 0,04526 1393332 4760558 6153891 

20 0,05713 1,0790 0,07821 0,04616 1421199 4855770 6276969 

 

Tabelis 7.5 on kõrvutatud koostootmisjaama kulud ja tulud aastate lõikes. Lisaks on arvesse 
võetud raha väärtuse langust järgnevate aastate jooksul. 
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Tabel 7.5 Rahavood aastate lõikes 

Aasta 
Tulud 

tuh.EUR/aastas 
Kulud 

tuh. EUR/aastas 

Diskonteeritud 
tulud 

tuh. EUR/aastas 

Rahavoog 
tuh. EUR/aastas 

0 0 3000 3000 -3000 

1 4451,3 3651 799,4 -2200,5 

2 4297,9 3761 496,7 -1703,8 

3 4482,7 3874,3 521,6 -1182,2 

4 4572,4 3990,5 461,9 -720,2 

5 4663,8 4110,2 406,9 -313,3 

6 4757,1 4233,5 356,3 430,2 

7 4852,3 4360,5 309,8 352,9 

8 4949,3 4491,3 267,2 620,1 

9 5048,3 4626,1 228,1 848,2 

10 5149,3 5064,9 422,2 890,4 

11 5252,2 4907,8 159,5 1049,9 

12 5357,3 5055,0 129,6 1179,6 

13 5464,4 5206,7 102,3 1281,9 

14 5573,7 5362,9 775,2 1359,5 

15 5685,2 5523,8 549,5 1414,4 

16 5798,9 5689,5 344,9 1448,9 

17 5914,9 5860,2 159,6 1464,9 

18 6033,2 6036,0 -75,8 1464,1 

19 6153,8 6217,1 -15,8 1448,3 

20 6276,9 6403,6 -29,3 1418,9 

 

Rahavoogude tabelist võib välja lugeda, et koostootmisjaama investeeringu diskonteeritud 
tasuvusaeg on 5,8 aastat. Seejuures tasub märkida, et projekti eluiga on umbes 18 aastat. Pärast 
seda pole jaama käitamine enam mõttekas, kuna diskonteeritud tulu muutub väiksemaks kui 
jaama ülalpidamiskulu. 
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Joonis 7.1 Koostootmisjaama eeldatav tasuvusaeg tingimustel, et biogaasi hind on 0,45 EUR/m3 

 
7.4 TAHKEL BIOMASSIL TÖÖTAVA KOOSTOOTMISJAAMA RAJAMISE 

MAJANDUSLIK HINNANG 
 

Biomassil põhineva koostootmisjaama võimsusega 6 MW, sellest elektriline võimsus 1 MW 
ning soojuslik võimsus 5 MW, maksab ligikaudu 6,5 milj EUR. Hinna aluseks on võetud 
erinevad sarnase võimsusega lähiajal valminud koostootmisjaamade maksumused. Biomassil 
töötava koostootmisjaama tulud tulevad soojuse ja elektri müügist. Lisaks riigi poolt makstavad 
toetused biokütusel töötamise eest ning kütteperioodil toetus tõhusa koostootmise eest. 

Analüüsi lähteandmed: 

- alginvesteering ligikaudu 6,5 milj. EUR, 100% omafinantseering; 

- jaam töötab 7700 tundi aastas; jaam töötab 5100 tundi aastas (oktoobri algus kuni aprilli 
lõpp; 

- aastane soojatoodang on 17500 MWh; 

- aastane elektritoodang on 4750 MWh; 

- taastuvenergia toetus elektritootmisel on 53,70 EUR/MWh; 

- diskonteerimistegur on 5%; 

- kütuse hind kallineb 3% aastas; 

- püsi- ja muutuvkulud suurenevad 2% aastas; 

- elektri müügihind suureneb 3% aastas; 

- soojuse müügihind suureneb 0,1% aastas; 
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Koostoomisjaama tulud: 

- elektri müügitulu, elektri müügihind perioodi alguses on 39,22 EUR/MWh; 

- soojuse müügitulu, soojuse müügihind on 55 EUR/MWh; 

- riigipoolne toetus koostootmisel taastuvenergia allikast. 

Koostootmisjaama kulud: 

- alginvesteering – 6,5 milj. EUR; 

- muutuvkulud (palgafond, tootmise põhimaterjalid, transpordikulud jne) – 9 EUR/MWhel; 

- püsikulud (amortisatsioon, kindlustus, omandimaksud jne) – 15 EUR/MWel; 

- kütuse sisseostuhind – hakkepuidu hind 2014 aasta alguse seisuga 13 EUR/m3. Jaama 
aastane kütusetarve on 50000 m3. 

 

Tabel 7.6 Tehnoloogilised lähteandmed tasuvusanalüüsi teostamiseks 

Nimetus Suurus Ühik 
Energia sisend (kütuse kulu) 6,7 MW 

Soojuslik väljundvõimsus 5 MW 
Elektriline väljundvõimsus 1 MW 

Töötundide arv 5000 tundi/aasta 
Töötundide arv soojakoormusega 3000 tundi/aasta 

Aastane soojatoodang 17500 MWh/a 
Aastane elektritoodang 4750 MWh/a 

 

Tabel 7.7 Koostootmisjaama arvutuslikud kulud aastate kaupa 

Aasta 
Kütus Kütus Muutuvkulud Püsikulud 

Kulud 
kokku 

EUR/m3 EUR/a EUR/a EUR/a EUR/a 

1 13 650000 45000 1500 696500 

2 13,26 663000 45900 1530 710430 

3 13,53 676260 46818 1561 724639 
4 13,80 689785 47754 1592 739131 
5 14,07 703581 48709 1624 753914 

6 14,35 717653 49684 1656 768992 
7 14,64 732006 50677 1689 784372 

8 14,93 746646 51691 1723 800060 
9 15,23 761579 52725 1757 816061 

10 15,54 776810 53779 1793 832382 
11 15,85 792346 54855 1828 849030 
12 16,16 808193 55952 1865 866010 

13 16,49 824357 57071 1902 883330 
14 16,82 840844 58212 1940 900997 
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15 17,15 857661 59377 1979 919017 
16 17,50 874814 60564 2019 937397 

17 17,85 892311 61775 2059 956145 
18 18,20 910157 63011 2100 975268 

19 18,57 928360 64271 2142 994774 
20 18,94 946927 65557 2185 1014669 
21 19,32 965866 66868 2229 1034962 

22 19,70 985183 68205 2273 1055662 
23 20,10 1004887 69569 2319 1076775 

24 20,50 1024985 70960 2365 1098310 
25 20,91 1045484 72380 2413 1120277 

 
Tabel 7.8 Koostootmisjaama tulud 

Aasta 

Elektri 
müügihind 

Soojuse 
müügihind 

Taastuvenergia 
toetus 

Elektrienergia 
müük 

Soojusenergia 
müük 

Tulud 
kokku 

EUR/MWh EUR/MWh EUR/a EUR/a EUR/a EUR/a 

1 39,22 55 161100 186295 962500 1309895 
2 40,40 55,06 161100 191884 963462,5 1316446 
3 41,61 55,11 161100 197640 964426 1323166 
4 42,86 55,17 161100 203570 965390 1330060 
5 44,14 55,22 161100 209677 966356 1337132 
6 45,47 55,28 161100 215967 967322 1344389 
7 46,83 55,33 161100 222446 968289 1351835 
8 48,24 55,39 161100 229119 969258 1359477 
9 49,68 55,44 161100 235993 970227 1367320 

10 51,17 55,50 161100 243073 971197 1375370 
11 52,71 55,55 161100 250365 972168 1383633 
12 54,29 55,61 161100 257876 973141 1392116 
13 55,92 55,66 161100 265612 974114 1400826 
14 57,60 55,72 161100 273580 975088 1409768 
15 59,32 55,78 161100 281788 976063 1418951 
16 61,10 55,83 161100 290242 977039 1428381 
17 62,94 55,89 161100 298949 978016 1438065 
18 64,82 55,94 161100 307917 978994 1448011 
19 66,77 56,00 161100 317155 979973 1458228 
20 68,77 56,05 161100 326669 980953 1468722 
21 70,84 56,11 161100 336469 981934 1479503 
22 72,96 56,17 161100 346564 982916 1490579 
23 75,15 56,22 161100 356960 983899 1501959 
24 77,40 56,28 161100 367669 984883 1513652 
25 79,73 56,34 161100 378699 985868 1525667 
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Tabel 7.9 Rahavood aastate lõikes 

Aasta Tulud Kulud Puhasrahavoog Nüüdisväärtus 
Nüüdisajastatud 

kumulatiivne 
puhasvoog 

  tuh. EUR/a tuh. EUR/a tuh. EUR/a tuh. EUR/a tuh. EUR/a 
0 0 6500 -6500 6500 -6500 
1 1310 696,50 613,40 584,19 -5915,81 
2 1316 710,43 606,02 549,67 -5366,14 
3 1323 724,64 598,53 517,03 -4849,11 
4 1330 739,13 590,93 486,16 -4362,95 
5 1337 753,91 583,22 456,97 -3905,98 
6 1344 768,99 575,40 429,37 -3476,61 
7 1352 784,37 567,46 403,29 -3073,33 
8 1359 800,06 559,42 378,64 -2694,69 
9 1367 816,06 551,26 355,35 -2339,35 

10 1375 832,38 542,99 333,35 -2006,00 
11 1384 849,03 534,60 312,57 -1693,43 
12 1392 866,01 526,11 292,96 -1400,47 
13 1401 883,33 517,50 274,44 -1126,03 
14 1410 901,00 508,77 256,96 -869,07 
15 1419 919,02 499,93 240,48 -628,59 
16 1428 937,40 490,98 224,93 -403,67 
17 1438 956,15 481,92 210,26 -193,41 
18 1448 975,27 472,74 196,43 3,03 
19 1458 994,77 463,45 183,40 186,43 
20 1469 1014,67 454,05 171,13 357,56 
21 1480 1034,96 444,54 159,56 517,13 
22 1491 1055,66 434,92 148,68 665,80 
23 1502 1076,77 425,18 138,43 804,23 
24 1514 1098,31 415,34 128,78 933,01 
25 1526 1120,28 405,39 119,71 1052,73 

 

Arvutusest järeldub, et koostootmisjaama rajamise tasuvusaeg on ligikaudu 18 a. Seejuures tuleb 
välja tuua tõsiasi, et tänasel päeval on võimalik hankida erinevaid toetusi uute biomassil 
töötavate koostootmisjaamade rajamiseks. Hea näitena võib välja tuua Paidesse rajatud 
koostootmisjaam, mille võimsuse suurusjärk ühtib Tapa omaga. Paide jaama ehitamiseks saadud 
toetused moodustasid ligikaudu 40% jaama koguhinnast. 

Joonisel 7.2 on informatiivse tähendusega välja toodud majanduslik hinnang ka juhul, kui jaama 
rajamiseks saadakse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 40% ulatuses toetust. Sel juhul tuleb 
jaama rajamise tasuvusaeg ligikaudu 9 aastat. 
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Joonis 7.2 Tahkel biomassil töötava koostootmisjaama eeldatav tasuvusaeg. 
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7.5 TAHKEL BIOMASSIL TÖÖTAVA KATLAMAJA RAJAMISE MAJANDUSLIK 
HINNANG 

 

Biomassil põhineva katlamaja võimsusega 6 MW rajamine maksab ligikaudu 1,72 milj EUR. 
Jaama maksumuse aluseks on võetud turu-uuring. Lisaks turu-uuringule on arvesse võetud 
viimastel aastatel Eestisse rajatud uute biomassil põhinevate katlamajade ehituse maksumust. 
Tasuvusarvutusse on arvestatud 40% toetus jaama rajamiseks Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse (KIK) poolt, see tähendab, et arvutustes on alginvesteeringuks võetud 1,03 milj EUR. 
Biokütusel töötava katlamaja tulud tulevad soojuse müügist. Riigi poolt makstavaid toetuseid 
soojatootmise puhul ei ole. 

Katlamaja võimsus, mis on aluseks majandusliku hinnangu andmisele, on valitud lähtuvalt 
olemasolevast soojusvajadusest Tapa linnas. See tähendab, et perspektiivseid võimsuseid 
(Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnak, perspektiivis liituvad ettevõtted) pole arvesse võetud. 

Tasuvushinnangu andmisel biomassil töötavale katlamajale on arvestatud, et katlamajja ei ole 
paigaldatud suitsugaaside pesurit. Suitsugaaside pesuri paigaldamise tasuvus sõltub 
soojuskoormusest, katla häälestusest ning katla töörežiimist, mida on hinnangu koostamisel 
keeruline ette näha. Pesuri paigaldamise tasuvus nõuab täiendavat analüüsi. 

Analüüsi lähteandmed: 

- jaama rajamise maksumus on 1,72 milj. EUR; 

- KIK toetab jaama rajamist 40% ulatuses; 

- jaam töötab 5200 tundi aastas; 

- aastane soojatoodang on 20000 MWh; 

- diskonteerimistegur on 5%; 

- kütuse hind kallineb 3% aastas; 

- püsi- ja muutuvkulud suurenevad 2% aastas; 

- soojuse müügihind suureneb 0,1% aastas; 

 

Katlamaja tulud: 

- soojuse müügitulu, soojuse müügihind on 65 EUR/MWh; 

 

Katlamaja kulud: 

- alginvesteering – 1,03 milj. EUR (KIK toetab ehitust 40% ulatuses – 0,69 milj. EUR); 

- muutuvkulud (palgafond, tootmise põhimaterjalid, transpordikulud jne) – 9 EUR/MWh; 

- püsikulud (amortisatsioon, kindlustus, omandimaksud jne) – 14 EUR/MWh; 

- kütuse sisseostuhind – hakkepuidu hind 2014 aasta alguse seisuga 13 EUR/m3. Jaama 
aastane kütusetarve on 46000 m3. 
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Tabel 7.10 Tehnoloogilised lähteandmed tasuvusanalüüsi teostamiseks 

Nimetus Suurus Ühik 
Energia sisend (kütuse kulu) 6,7 MW 

Soojuslik väljundvõimsus 6 MW 
      

Töötundide arv 5200 tundi/aasta 
Aastane soojatoodang 20280 MWh/a 

 

Tabel 7.11 Soojatootmise arvutuslikud kulud aastate kaupa 

Aasta 
Kütus Kütus Muutuvkulud Püsikulud 

Kulud 
kokku 

EUR/m3 EUR/a EUR/a EUR/a EUR/a 

1 13 598000 182520 283920 1064440 

2 13,26 609960 186170 289598 1085729 

3 13,53 622159 189894 295390 1107443 
4 13,80 634602 193692 301298 1129592 

5 14,07 647294 197566 307324 1152184 
6 14,35 660240 201517 313471 1175228 

7 14,64 673445 205547 319740 1198732 
8 14,93 686914 209658 326135 1222707 
9 15,23 700652 213851 332658 1247161 

10 15,54 714665 218128 339311 1272104 
11 15,85 728959 222491 346097 1297546 

12 16,16 743538 226941 353019 1323497 
13 16,49 758409 231479 360079 1349967 
14 16,82 773577 236109 367281 1376967 

15 17,15 789048 240831 374626 1404506 
16 17,50 804829 245648 382119 1432596 

17 17,85 820926 250561 389761 1461248 
18 18,20 837344 255572 397557 1490473 

19 18,57 854091 260684 405508 1520282 
20 18,94 871173 265897 413618 1550688 
21 19,32 888597 271215 421890 1581702 

22 19,70 906368 276639 430328 1613336 
23 20,10 924496 282172 438935 1645603 

24 20,50 942986 287816 447713 1678515 
25 20,91 961845 293572 456668 1712085 
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Tabel 7.12 Soojatootmise tulud 

Aasta 

Soojuse 
müügihind 

Soojusenergia 
müük 

Tulud 
kokku 

EUR/MWh EUR/a EUR/a 

1 65 1318200 1318200 
2 65,07 1319518 1319518 
3 65,13 1320838 1320838 
4 65,20 1322159 1322159 
5 65,26 1323481 1323481 
6 65,33 1324804 1324804 
7 65,39 1326129 1326129 
8 65,46 1327455 1327455 
9 65,52 1328783 1328783 

10 65,59 1330111 1330111 
11 65,65 1331441 1331441 
12 65,72 1332773 1332773 
13 65,78 1334106 1334106 
14 65,85 1335440 1335440 
15 65,92 1336775 1336775 
16 65,98 1338112 1338112 
17 66,05 1339450 1339450 
18 66,11 1340790 1340790 
19 66,18 1342130 1342130 
20 66,25 1343472 1343472 
21 66,31 1344816 1344816 
22 66,38 1346161 1346161 
23 66,45 1347507 1347507 
24 66,51 1348854 1348854 
25 66,58 1350203 1350203 

 

Tabel 7.13 Rahavood aastate lõikes 

Aasta Tulud Kulud Puhasrahavoog Nüüdisväärtus 
Nüüdisajastatud 

kumulatiivne 
puhasvoog 

  tuh. EUR/a tuh. EUR/a tuh. EUR/a tuh. EUR/a tuh. EUR/a 

0 0 1030 -1030 1030 -1030 
1 1318,20 1064,44 253,76 241,68 -788,32 
2 1319,52 1085,73 233,79 212,05 -576,27 
3 1320,84 1107,44 213,39 184,34 -391,93 
4 1322,16 1129,59 192,57 158,42 -233,51 
5 1323,48 1152,18 171,30 134,22 -99,29 
6 1324,80 1175,23 149,58 111,62 12,32 
7 1326,13 1198,73 127,40 90,54 102,86 
8 1327,46 1222,71 104,75 70,90 173,76 
9 1328,78 1247,16 81,62 52,61 226,37 

10 1330,11 1272,10 58,01 35,61 261,99 
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11 1331,44 1297,55 33,90 19,82 281,80 
12 1332,77 1323,50 9,28 5,16 286,97 
13 1334,11 1349,97 -15,86 -8,41 278,56 
14 1335,44 1376,97 -41,53 -20,97 257,58 
15 1336,78 1404,51 -67,73 -32,58 225,00 
16 1338,11 1432,60 -94,48 -43,28 181,72 
17 1339,45 1461,25 -121,80 -53,14 128,58 
18 1340,79 1490,47 -149,68 -62,20 66,38 
19 1342,13 1520,28 -178,15 -70,50 -4,12 
20 1343,47 1550,69 -207,22 -78,10 -82,22 
21 1344,82 1581,70 -236,89 -85,03 -167,24 
22 1346,16 1613,34 -267,18 -91,33 -258,58 
23 1347,51 1645,60 -298,10 -97,05 -355,63 
24 1348,85 1678,51 -329,66 -102,22 -457,85 
25 1350,20 1712,08 -361,88 -106,86 -564,71 
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Mõned muutuv- ja püsikulud võivad aastate jooksul muutuda teistmoodi kui prognoositud, kuid 
üldises plaanis on hinnang objektiivne. 

Joonisel 7.3 on graafiliselt kujutatud katlamaja tasuvushinnangut. Välja on toodud kaks 
finantseerimise vairanti, üks 100% omafinantseering, teisel juhul 40% toetust Keskkonna 
Investeeringute Keskuselt. Arvutuste kohaselt on projekt tasuv ainult 40% toetuse puhul. Sel 
juhul tuleb jaama rajamise tasuvusaeg ligikaudu 6 aastat ning projekti eluiga ligikaudu 20 aastat. 

Tuleb märkida, et arvutustes arvestatud püsi- ja muutuvkulude väärtused on võetud erinevate 
projektide ja kirjanduse põhjal. Tegelik tasuvusaeg ning eluiga võib sõltuvalt asukohast või 
tarbimisest selles töös väljapakutud väärtustest erineda. Leitud väärtuse võib võtta indikaatorina, 
kuid enne rajamist on vajalikud veel täiendavad finantsanalüüsid jaama täpse tasuvusaja 
leidmiseks. 

 

 

Joonis 7.3 Tahkel biomassil töötava katlamaja eeldatav tasuvusaeg. 
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8 ENERGIASÄÄSTU MEETMETE RAKENDAMINE 
 
8.1 ENERGIASÄÄSTU MEETMETE ÜLEVAADE 

 
Energiasäästu potentsiaalid on Eesti linnades ja alevites suured. Maksimaalsest võimalikust 
soojusenergia säästust saavutatakse 15 - 25 % optimeerides ja rekonstrueerides soojuse tootjat, 
optimeerides ja rekonstrueerides soojustrasse (võimalik sääst 35 – 45 %), rekonstrueerides 
lõpptarbija soojusvarustussüsteemi ning hoonet (võimalik sääst 40 – 50 %). Kindlasti tasub 
märkida, et selline protsentuaalne jaotus on küllaltki tinglik ning säästuvõimalus sõltub sellest, 
kui hea või halb on olemasolev olukord ja kui võimalik ja tasuv on kulutada rahalisis vahendeid 
investeerimaks energiasäästu meetmetesse. 

Energiasäästu meetmete rakendamine on võimalik igal tasemel, s.o energia tootja/muundaja 
tasemel, energia transportimisel lõpptarbijani kui ka lõpptarbija juures. Energiasäästu võimaluste 
selgitamiseks peaks alati pöörduma sõltumatute konsultantide poole, seadmete müügiga 
tegelevate ettevõtete soovitused võivad olla kallutatud ja lähtuda soovist müüa endi tooteid. 
Paljudel juhtudel on ettevõtted olnud huvitatud oma seadmete energiasäästu näitamisest 
suuremana kui see tegelikult, teoreetilisel tasandil, võimalik on. Suuremahuliste energiasäästu 
projektide korral on soovitatav teostada põhjalikud eeluuringud koos tasuvusarvutustega, 
selgitamaks ühe või teise energiasäästu perspektiivi ning otstarbekust antud konkreetses 
situatsioonis. 

 
8.2 ENERGIASÄÄSTU MEETODID ELAMUTES 

 
Keskmise soojuse erikulu 2010 – 2012 a kaugküttega ühendatud elamutes oli 47,7 kWh/m3. 
Selline küttekulu viitab, et majade soojustus ei ole hea. Arvestades asjaolu, et majades sooja vee 
varustus puudub, on see näitaja kõrge. Siiski ei tohiks vaadata ainult üldist pilti vaid tuleks 
tarbimist vaadata majade kaupa. Andmeid analüüsides tuleb selgelt esile asjaolu, et mida rohkem 
renoveerimistöid on teostatud seda väiksem maja soojustarve. 

Tüüpiliste elamute soojustarve jaguneb järgmiselt: 

- ventilatsioon 20 – 25 %; 
- soe tarbevesi 15 – 25 %; 
- küte 40 - 55 %. 

 
Eestisse rajatud elamud võib välispiirete (vundament, seinad, katus) soojuskadude järgi jagada 
kolme rühma: 

- elamud, mis on ehitatud enne 1950 a. U = 0,3-0,7 W/(m2·K); 
- elamud, mis on ehitatud 1950–1980 a. U = 1,0-1,2 W/(m2·K); 
- elamud, mis on ehitatud pärast 1980 a. U = 0,5-1,0 W/(m2·K). 

 
Täna kehtivate normatiivide kohaselt on uusarenduste välisseinte soojusjuhtivustegur (U- arv) 
0,25 W/(m2·K). Seega uute ehitiste soojustarve peaks tulema oluliselt madalam kui vanade, 
endiste NL normatiivide järgi püstitatud elamutel. 
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Hoonete energiatarvet iseloomustamiseks on kasutusele võetud energiamärgis. Energiamärgis on 
energiatarbimist kajastav dokument, mis iseloomustab hoone energiatarvet. Energiatarve 
moodustub hoone kütmisest, jahutamisest, vee soojendamisest, ventilatsioonist ja valgusest ning 
võimaldab võrrelda erinevate hoonete energiatarvet. 

Energiamärgise skaala: 

- ≤ 100 kWh/(m2·a) A-klass 
- 101 – 120 kWh/(m2·a) B-klass 
- 121 - 150 kWh/(m2·a) C-klass 
- 151 – 200 kWh/(m2·a) D-klass 
- 201 – 250 kWh/(m2·a) E-klass 
- 251 – 300 kWh/(m2·a) F-klass 
- ≥ 301 kWh/(m2·a)  G-klass 

 
Tarbijate viimaste aastate tarbitud soojusenergia põhjal saab teha järelduse, et Tapal on keskmise 
kaugküttevõrku ühendatud maja energiamärgis D. Eesti seadusandluse kohaselt D-
energiamärgisega maju tänasel päeval enam ehitada ei tohi. See näitab, et tänapäeva tingimuste 
järgi on need majad oma energiatarbe poolest vananenud ning vajavad renoveerimist. 

Hoonete küttekulude vähendamist tuleks alustada tehnilise seisundi parandamisega: vettpidava 
katuse paigaldamine; kandekonstruktsioonide analüüs, vajadusel korrastamine, 
ventilatsioonisüsteemi korrastamine, vee- , elektri- ja küttesüsteemi kaasajastamine. Edasisi 
renoveerimistöid tuleks planeerida vastavalt projektide tasuvusajale ning hoone 
tulevikuperspektiividele. 

Kulutusi mittenõudvad säästumeetmed, säästliku tarbimisharjumuse kujundamine: 

- Kütmise vähendamine ajal, kui seda ei vajata; 
- Elektritarbijate väljalülitamine, kui neid ei kasutata; 
- Ruumide liigse ventileerimise vältimine; 
- Tilkuvate tualetipottide, kraanide korrastamine; 
- Vältida üleliigset veetarvet, näiteks hambapesu ajal kraan kinni keerata; 
- Keeta ainult vajalik kogus kohvi- või teevett. 

 
Säästumeetmed tasuvusajaga 1 – 3 aastat: 

- Püstikute tasakaalustamine; 
- Akende ja uste tihendamine ning asendamine; 
- Kardinate ja aknakatete kasutamine; 
- Soojuse reflektorite paigaldamine radiaatorite taha; 
- Soojusmõõturite paigaldamine (soojust otseselt ei säästa, kui loob eeldused ja 

motivatsiooni energiasäästuks) 
 

Säästumeetmed tasuvusajaga 3 – 5 aastat: 

- Automatiseeritud soojussõlme paigaldamine; 
- Termostaatventiilide paigaldamine radiaatoritele, lihtsa tsirkulatsioonikontuuri ehitamine 

maja sisendile (segamisventiil, pump, regulaator); 
- Esimese korruse põranda isoleerimine; 
- Tsirkulatsioonitorude isoleerimine. 
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Säästumeetmed tasuvusajaga üle 5 aasta: 

- Automatiseeritud soojussõlme paigaldamine; 
- Kõikide akende ja uste vahetamine; 
- Katuse soojustamine, asendamine madala viilkatusega; 
- Välisvuukide tihendamine: 
- Välisseinte isoleerimine. 
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9 PIKAAJALINE ENERGEETIKA ARENGUKAVA JA SOOVITUSED 
OMAVALITSUSELE ENERGIAPOLIITIKA TEOSTAMISEKS 
 

Järgneva peatüki eesmärk on anda erinevaid soovitusi linna administratsioonile 
energiamajanduse suunamiseks, pikaajaliste plaanide väljatöötamiseks. Soovitused põhinevad 
eelnevatel peatükkidel. 

 

9.1 ENERGIAPOLIITILISED SOOVITUSED 
 

Tapa linna senine soojusvarustusskeem on jätkusuutlik. Kuid praeguse skeemi säilimisel suurt 
soojushinna langust prognoosida ei saa, kuna kaugkütte hind on otseselt seotud kütuse 
(põlevkiviõli) hinnaga. Tulevikus tuleks kaaluda erinevaid võimalusi biokütusele üleminekuks 
ning soojuse ning elektri koostootmiseks. 

 

- Energiaettevõtte (N.R. Energy) arengu jälgimine; 

- Energiasäästu alase tegevuse koordineerimine; 

- Energiaauditite teostamise korraldamine munitsipaalasutustes ja –ettevõtetes; 

- Parima võimaliku tehnoloogia kasutamise nõude juurutamine linna tehnosüsteemide 
arendamisel; 

- Investeerides taristusse, ettevõtetesse, elamutesse tuleb kasutada võimalikult 
energiasäästlikke tehnoloogiaid; 

- Kaugküttevõrk täielikult kaardistada, teostada võrgu täielik hüdrauliline arvutus erinevate 
kitsaskohtade leidmiseks; 

- Kaaluda soojuse ja elektri koostootmise võimalusi Tapa linnas; 

- Kaaluda biokütuse kasutuselevõttu; 

- Soojusturul konkurentsi tekitamiseks ning tänase ettevõtte arengu motiveerimiseks kaaluda 
võimalusi teise soojusenergia tootmisega tegeleva ettevõtte ühendamist linna 
kaugküttevõrguga; 

- Jälgida veeldatud maagaasi (LNG) arengut regioonis. Võimalusel korraldada kohalik 
soojatootmine ümber veeldatud maagaasile; 

 

Praegusel juhul on kaugküte Tapa linnas jätkusuutlik, kuid tänu kasutusel olevale kütusele hind 
lõpptarbijale ei lange. 

 

9.2 SOOVITUSED ENERGIASÄÄSTU MEETMETE RAKENDAMISEKS 
 

- Energiasäästualane selgitustöö vallavalitsuse tasandil; 

- Säästualaste teabepäevade korraldamine, kutsuda kohale Tallinna Tehnikaülikooli 
lektoreid või spetsialiste konsultatsioonifirmadest; 
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- Elanike motiveerimine, teavitamine ja erinevate energiasäästumeetodite tutvustamine; 

- Parimas seisukorras olevate elamute tutvustamine linna elanikele, energiatarbenäitudega 
kurssi viimine, võrdlusmomendi loomine; 

- Kaugkütte tarbijad tuleks varustada automaatsete soojussõlmedega ning tasakaalustada 
majasisesed püstakud, mis aitab parandada elamu soojuskvaliteeti; 

 

9.3 SOOVITUSED ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVA RAKENDAMISEL 
 

Tapa linna soojusmajanduse arengukavas on antud iseloomustus linna soojusvarustuse 
olukorrale. Välja on toodud põhilised murekohad, mis hõlmavad tarbijaid, soojusvõrku ning 
soojatootmist. Välja on toodud põhilised suunad kuhu linna soojusmajandus peaks edasi liikuma, 
et tagada jätkusuutlik kaugküttevõrk. 

Tegevuskava saab aluseks võtta konkreetsete projektide jaoks. Projektide teostamisel on oluline 
finantseerimisvõimaluste selgitamine ning edasiste finantsanalüüside koostamine. Arengukavas 
välja toodud erinevad tasuvusajad annavad üldise pildi, kuid enne konkreetse projekti käiku 
minekut on tarvilik täpsem analüüs, mis sisaldab hinnanguid majanduslikele tagajärgedele ning 
hinnangut laenu tagasimaksetele. 

Koostatud arengukava on abivahendiks ja alusmaterjaliks Tapa linna soojusvarustuse edasisel 
planeerimisel ja ümberkorralduste teostamisel. 

 

10 JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 
 

1. Linna soojustarbijate hoonete seiskord on keskmine. Leidub mitmeid erinevaid võimalusi 
olukorra parendamiseks, seeläbi on võimalik vähendada hoonete energiatarvet. 

2. Hoonete energiatarve on suur. Elanikke tuleb informeerida elamute seisukorrast ning 
energiatarbest, võimalusel teostada hoonetele energiaauditeid ning koos sellega kavandada 
abinõud hoonete energiatarbe vähendamiseks. 

3. Tulevikus tuleb kaaluda tsentraalse sooja tarbevee tootmist, seda eriti juhul kui linna peaks 
rajatama soojus- ja elektrienergia koostootmisjaam. 

4. Täielikult rekonstrueeritud kaugküttevõrgu reaalne soojuskadu on tavapäratult suur võrreldes 
teiste rekonstrueeritud kaugküttevõrkudega. 

5. Linna soojusvõrgule pole koostatud täielikku hüdraulilist arvutust. Võrguettevõtja peab 
koostama hiljemalt 2014.a. lõpuks hüdraulilise arvutuse. Hüdraulilise arvutuse tulemusena 
on kaugküttevõrgus võimalik leida erinevaid kitsaskohti. Edasise arengu planeerimisel saab 
leitud kitsaskohtadega arvestada ning vajadusel on võimalik parendusi sisse viia. 

6. Olemasolevad katlamajad on heas seisukorras ning suudavad tagada stabiilse soojusvarustuse 
lähema 10-15 aasta jooksul. 

7. Kaks olemasolevat katelt Buderus S825L-3050 on otstarbekas Leina katlamajast üle viia 
Kooli katlamajja. 

8. Põlevkiviõli kasutamine pole kütuse hinda arvestades jätkusuutlik. 
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9. Tuleb kaaluda üleminekut kohalikule tahkele biokütusele. 

10. Tulevikuperspektiivis võiks linna kaugküttevõrguga liituda läheduses paiknev Eesti Eesti 
Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnak. Sealjuures, enne uue katlamaja rajamist tuleks arvestada 
perspektiivse soojuskoormusega. 

11. Perspektiivse soojuskoormuse (Eesti Kaitseväe 1. Jalaväebrigaad) valguses on soovitatav 
kaaluda ka koostootmisjaama rajamist. Seejuures peab arvestama asjaoluga, et 
koostootmisjaama tööks on tarvilik pidev soojuskoormus, mis tähendab suvel tsentraalse 
sooja vee tootmise vajadust. 

12. Tapale rajatakse hiljemalt 2016.a. lõpuks uus, piisava võimsusega katlamaja, mis kasutab 
kütuseks kohalikku biokütust. 

 

11 SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 
 
 

Piisava võimsusega (6-8 MW) katlamaja, mis kasutab kütuseks 
kohalikku biokütust, rajamine Tapale. Uue katlamaja lõplik 
võimsus tuleb täpsustada sõltuvalt perspektiivsete tarbijate 
soojusvajadusest. 2015-2016 
Üleviste katlamaja juurde toimetatud reservkatla Foster Wheeler 
RS4310 ühendamine Üleviste katlamajas soojusvõrguga 2014.a. 
kütteperioodi alguseks. 

september-oktoober 
2014 

Kaugküttevõrgu hüdraulilise arvutuse koostamine ja täielik 
kaardistamine võrgu erinevate kitsaskohtade leidmiseks. detsember 2014 
Soojusettevõtte (N.R. Energy) arengu jälgimine. pidev 
Energiaauditite teostamise korraldamine munitsipaalasutustes ja 
–ettevõtetes. 2014-2016 
Energiasäästualane selgitustöö vallavalitsuse tasandil, 
säästualaste teabepäevade korraldamine. pidev 
Korteriühistute poolt energiasäästu meetmete rakendamine 
korterelamutes, elanike motiveerimine, teavitamine ja erinevate 
energiasäästumeetodite tutvustamine. pidev 
Parimas seisukorras olevate korterelamute tutvustamine linna 
elanikele, energiatarbenäitudega kurssi viimine, 
võrdlusmomendi loomine. pidev 
Kaugkütte tarbijate varustamine automaatsete soojussõlmedega 
ning majasiseste küttetorustike püstikute tasakaalustamine, mis 
aitab parandada elamu soojuskvaliteeti. 2016-2022 
Soojusettevõttele (N.R.Energy OÜ) kuuluvate Tapa linnas 
asuvate maastikupilti kahjustavate kasutusest väljalangenud 
tootmisrajatiste lammutamine ja maa-alade korrastamine. 2015-2017 
Soojusettevõttele (N.R.Energy OÜ) kuuluvate Tapa linnas 
asuvate soojatootmiseks või -jaotamiseks vajalike 
tootmisrajatiste ja maa-alade korrastamine. 2015-2017 
Leina tänava katelde Buderus S825L-3050 ümberpaigutamine 
Kooli tn. katlamajja. 2015-2016 
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Üleviste ja Kooli katlamajade vahelise küttesüsteemi õige 
hüdraulilise režiimi tagamiseks piisava läbimõõduga 
paralleeltorustiku (ligikaudu 80 m) rajamine 1. Mai pst – Kooli 
tn. ristmiku piirkonda. 2015-2016 
Trasside tegelike soojuskadude väljaselgitamine täpsete 
mõõtmiste ja arvutuste abil. 2015-2016 
Soojustarbijate soojussõlmedesse kaasaegsete kaugloetavate 
soojusarvestite paigaldamine 2015-2017 
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12 LISAD 
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LISA 1. Tapa soojusvõrgu põhinäitajad 

 

Soojusväljastus Tarbimine Võrgu
soojuskadu

Võrgu
soojuskadu

Võrgu
soojuskaotegur

Võrgu
pikkus L

Võrgu
maht

Torude
välispind

Keskmine
diameeter

Erimaht
V/L

Eripind
A/L

Erisoojuskadu Pikkuseline
erikoormus

Mahuline
erikoormus

Temperatuuri
integraal

Temperatuuri
integraal

Üldine
soojusläbikandetegur

Temp.
Režiim

MWh MWh MWh % m m
3

m
2 m m

3
/m m

2
/m MWh/m MWh/m MWh/m

3 °Ch °Ch*10
5

W/(m
2
K)

Põhjapiirkond 8256 6461 1795 21,7 0,217 2393 48,00 1699,03 0,113 0,020 0,71 0,75 3,45 172,01 328499,2 3,28 3,22 70/50°C
Lõunapiirkond 19679 16912 2767 14,1 0,141 5085 89,75 3386,70 0,106 0,018 0,67 0,54 3,87 219,27 328499,2 3,28 2,49 70/50°C

Soojusväljastus Tarbimine Võrgu
soojuskadu

Võrgu
soojuskadu

Võrgu
soojuskaotegur

Võrgu
pikkus L

Võrgu
maht

Torude
välispind

Keskmine
diameeter

Erimaht
V/L

Eripind
A/L

Erisoojuskadu Pikkuseline
erikoormus

Mahuline
erikoormus

Temperatuuri
integraal

Temperatuuri
integraal

Üldine
soojusläbikandetegur

Temp.
Režiim

MWh MWh MWh % m m
3

m
2 m m

3
/m m

2
/m MWh/m MWh/m MWh/m

3 °Ch °Ch*10
5

W/(m
2
K)

Tapa linn 7652 6267,952 1384,048 18,1 0,181 10000 136,15 5849,65 0,0931 0,014 0,58 0,14 0,77 56,20 119013,6 1,19 1,99 70/40°C

Soojusvõrk

Normaalaasta

Soojusvõrk

2013 pärast rekonst

 



HeatConsult OÜ 
Katusepapi tn 6 
e-mail: info@heatconsult.ee 
tel.: +372 60 06 169  

 

 
 HeatConsult OÜ töö nr 14-005 Arengukava 

22 - 8 - 2014 10:51 Tapa linna soojusmajanduse 
arengukava 

 

   2/9 
 

LISA 2. Põhiandmed elamuhoonete kohta 

 

Jrk. 
nr 

Tarbija Renoveerimistööd 

Uued 
aknad 

Hoone 
pindala 

Hoone 
kubatuur 

2010a 
küttekulu 

2011a 
küttekulu 

2012a 
küttekulu 

2013a 
küttekulu 

Keskmine 
küttekulu 

% m2 m3 MWh MWh MWh MWh MWh 

1 Üleviste 12 kü-kat 100 1239,9 4698     35 42,2 38,6 

2 Pikk 23 kü-kat 35 1094,8 5452 241,17 207,68 177,75 243,7 217,6 

3 Pikk 12 kat 60 2619,8 10240 - - 284,4 279 281,7 

4 Veski 6 kü-s-f-o-v-ka-kat 100 2124,6 12163 - - - 243,2 243,2 

5 Roheline 6 ka 40 772,2 3404 - - 108 107 107,5 

6 Roheline 8 kat 50 631,5 4395   83 89 82 84,7 

7 Ülesõidu 9 - 50 4275,4 12428 - - 332,27 348,3 340,3 

8 Kooli 9 -   3339,4 9260 - - 325,5 318,9 322,2 

9 Kabala 1 v-kat ? 3414,2 12415 - - - 379 379 

10 Paide mnt 61 kat 50 4579,8 15236 - 356,32 361,9 381,8 366,7 

11 Üleviste 10 kü-kat 100 1622,7 7074 - - 137,17 159,7 148,4 

12 Ülesõidu 7 kü-kat ? 2069,2 6149 - - - 233,1 233,1 

13 1.Mai 23A kü-s-f-o-v-ka-kat 100 1238,1 3553 - - - 101,3 101,3 

14 Valgejõe 8 kü-o-kat 100 3232,8 10022 - - 396,57 392,0 394,3 

15 Turu 12A kü-s-f-o-v-ka-kat 91 3332 9318 - - - 308,5 308,5 

16 Valgejõe 10 kat 65 3233,5 10501 - - - 414 414,0 

17 Õhtu pst 36 -   701 1738 - - 63,14 61,4 62,3 

18 Õhtu 30 v-ka-kat 54 2241,3 8045 209,95 138,27 189,77 174,1 178,0 

19 Vabriku 2 o-kat 85 1921 4166 180,1 159 166,2 193 174,6 
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20 Pikk 11 ka-kat 75 751,8 7408 95,1 92,4 99,6 94,2 95,3 

21 Põllu 1 kü-o 80 3655,8 11448 - - - 326,8 326,8 

22 Turu 3 kü-f-o-v-kat 86 3253,1 10679 - - - 332,6 332,6 

23 Roheline 10 kü-s-f-o-v-ka-kat 100 961,2 5969 - - - 130,6 130,6 

24 Ülesõidu 5 kat 90 3446,5 12404 - 330,41 363,29 350,6 348,1 

25 Lembitu 15 kü-v-kat 57 3331 11577 - - - 372,1 372,1 

26 Turu 14 o-v-ka-kat 69 3872,9 11523 - - - 386 386,0 

27 Üleviste 7 - 40 4839,7 14887 535 549 485 527 524,0 

28 Valve 20 -   3229,4 10399 - - - 349,47 349,5 

29 Ülesõidu 6 kat 50 2571,3 9290 - 270,62 293,11 275,0 279,6 

30 Ed. Vilde 32 kat   1228,4 4314 144,8 108,4 121,4 120,9 123,9 

31 Lembitu 16 kü-v-kat 61 3331,6 11577 - - - 403,3 403,3 

32 Valve 22 kü-o 97 1974,1 6498 - 200,81 224,65 209,6 211,7 

33 Eha 12 kü   3205,9 11583 - - 343,49 356,7 350,1 

34 Valve 24 - 85 1941,7 6550 - 206,09 248 191 215,0 

35 Roheline 12 - 90 1738,6 8199 236,32 194,92 221,01 210,2 215,6 

36 Ülesõidu 5A kat 46 3406 13410 - - - 406,4 406,4 

37 Paide mnt 65 kü-s   2316,5 8987 - - 292,93 302,7 297,8 

38 1.Mai 6 kü-s-f-o-v-ka-kat 100 1101,3 5831 - - - 178,3 178,3 

39 Üleviste 13 kü-v   2356,7 8987 341,06 283,81 284,31 283,6 298,2 

40 Pikk 8 kat 53 1241,2 4411 - - - 166 166,0 

41 Ambla 24 o-kat 85 1957 7035 - - 212,11 217,5 214,8 

42 Eha 15 kü   3165,2 10019 266,69 403,47 364,07 377,4 352,9 

43 Üleviste 11 kü-kat   2620 10976 - - 304,99 313,5 309,2 

44 Eha 16 - 56 1084,1 3054 - - - 141 141,0 
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45 Pikk 13 kat 72 947,3 5555 - - - 176 176,0 

46 
Roheline 

20A 
kü-ka-kat 63 

1148 6551 
- - - 237 237,0 

47 Hommiku 2 -   1561,2 7603 - - - - - 

48 Roheline 4 - 50 50 378,9 - 63 69 70 67,3 

49 Roheline 16 kat 50 50 1150,4 - 163 209 215,91 196,0 

50 Ülesõidu 6a o-kat 50 50 2538,3 - 304,58 353,2 302 320,0 
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Tabel 3. Põhiandmed teiste hoonete kohta. 

 

Jrk. 
nr 

Tarbija Renoveerimistööd 

Köetav 
pind 

Köetav 
kubatuur 

2012a 
küttekulu 

2013a 
küttekulu 

Keskmine 
küttekulu 

Soojusenergia 
kulu 

Soojusenergia 
kulu 

m2 m3 MWh MWh MWh kWh/m3 kWh/m2 

1 Tapa Gümnaasium kü-s-f-o-kat 8500,7 23802 622 721 671,5 28,21 78,99 

2 Tapa Vene Gümnaasium kü-s 8781,9 22833 703,72 697,93 700,825 30,69 79,80 

3 Lasteaed Pisipõnn o 2370,0 6162 174,85 175,93 175,39 28,46 74,00 

4 Lasteaed Vikerkaar o-s 1725,8 4487 196 216,8 206,4 46,00 119,60 

5 Tapa Hooldekodu - 750,0 1950 102 106 104 53,33 138,67 

6 Tapa Kultuurikoda kü 2016,9 5244 172,18 185,47 178,825 34,10 88,66 

7 Tapa Jakobi kirik - 1588,5 4130     - - - 

8 Tapa Muuseum - 115,8 301 31,21 31,13 31,17 103,55 269,24 

9 Kauplus Maxima - 2078,1 5403     - - - 

10 Politseijaoskond ja päästeüksus kü-s-f-o-v-ka-kat 2007,7 5220     - - - 

11 Tapa Arenduskoda kü 533,1 1386     - - - 

12 Kauplus Säästumarket kü-s-f-o-v-ka-kat 1133,1 2946     - - - 

13 Tapa Johannese kirik kü-s 965,4 2510     - - - 

14 Tapa Kodu kü-s-f-o-v-ka-kat 3461,5 9000     - - - 

15 Tapa Põllu Kodu kü-s 1728,1 4493     - - - 

16 Tapa Linnaraamatukogu kü-s-f-o-v-ka-kat 1555,8 4045 100,27 121,9 111,085 27,46 - 

17 Tapa Erikool - 4871,5 12666     - - - 

18 Tapa Spordihoone kü-s-f-o-v-ka-kat 7846,2 20400 256,2 292,76 274,48 13,45 34,98 

19 Eesti Metodisti Tapa Kirik  kü-s-f-o-v-ka-kat 535,3 1606 19,55   19,55 12,17 36,52 
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20 Segers Eesti OÜ tootmishoone kü-s-f-o-v-ka-kat 2109,3 6328 126,18 166,41 146,295 23,12 69,36 

21 Segers Eesti OÜ kontor kü-s-f-o-v-ka-kat 291,7 875       0,00 0,00 
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LISA 3. Soojustootmine 

 

Tabel 1 Üleviste katlamaja soojustoodang, tarbijateni jõudnud soojus ning võrgukadu. Küttepiirkonnaks linna lõunaosa 

Jrk 
nr 

Kuu 
2009 2010 2011 2012 2013 

tootmine tarbimine kadu tootmine tarbimine kadu tootmine tarbimine kadu tootmine tarbimine kadu tootmine tarbimine kadu 
MWh MWh % MWh MWh % MWh MWh % MWh MWh % MWh MWh % 

1 Jaanuar 2574 2232,321 13,27 3227 2892,239 10,37 2500 2192,747 12,29 2539 2188,813 13,79 2736,31 2353,311 14,00 
2 Veebruar 2440 2125,518 12,89 2609 2296,048 12,00 2775 2398,807 13,56 2755,29 2405,286 12,70 2221,12 1910,115 14,00 
3 Märts 2197 1928,212 12,23 2130 1881,727 11,66 2234 1883,776 15,68 1882 1619,301 13,96 2502 2151,004 14,03 
4 Aprill 1264,5 1093,299 13,54 1165 994,279 14,65 924 778,19 15,78 1295 1096,97 15,29 1381 1187,428 14,02 
5 Mai 0 0 0 213 172,02 19,24 178 150,257 15,59 0 0 0 109,82 94,445 14,00 
6 Juuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Juuli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 August 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Oktoober 1597,5 1323,859 17,13 1630 1284,989 21,17 1277 1004,441 21,34 815,27 700,271 14,11       
11 November 1795 1539,134 14,25 1811 1540,306 14,95 1542,11 1326,105 14,01 1684,04 1448,042 14,01       
12 Detsember 2616 2262,854 13,50 2755 2353,527 14,57 1935 1647,773 14,84 2897,66 2492,141 13,99       

  KOKKU 14484 12505,197 13,7 15540 13415,135 13,7 13365,11 11382,096 14,8 13868,26 11950,824 13,8 8950,25 7696,303 14,0 
 



HeatConsult OÜ 
Katusepapi tn 6 
e-mail: info@heatconsult.ee 
tel.: +372 60 06 169  

 

 
 HeatConsult OÜ töö nr 14-005 Arengukava 

22 - 8 - 2014 10:51 Tapa linna soojusmajanduse 
arengukava 

 

   8/9 
 

Tabel 2 Leina katlamaja soojustoodang, tarbijateni jõudnud soojus ning võrgukadu. Küttepiirkonnaks linna põhjaosa 

Jrk 
nr 

Kuu 
2009 2010 2011 2012 2013 

tootmine tarbimine kadu tootmine tarbimine kadu tootmine tarbimine kadu tootmine tarbimine kadu tootmine tarbimine kadu 
MWh MWh % MWh MWh % MWh MWh % MWh MWh % MWh MWh % 

1 Jaanuar 985,84 780,61 20,82 1281,1 1014,4 20,82 1093 822,898 24,71 1019 871,877 14,44 1155,349 924,349 19,99 
2 Veebruar 1253 754,62 39,77 1315,2 792,3 39,76 982 909,212 7,41 1129 984,689 12,78 917,907 734,907 19,94 
3 Märts 914,5 666,74 27,09 910,2 663,6 27,09 862 692,65 19,65 751 636,526 15,24 1098,076 879,076 19,94 
4 Aprill 538,16 367,7 31,67 532,6 363,9 31,67 558,95 373,391 33,20 605 404,148 33,20 598 478,32 20,01 
5 Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,039 10,439 19,94 
6 Juuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       
7 Juuli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       
8 August 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       
9 September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       
10 Oktoober 631,2 523,8 17,02 644 486,094 24,52 470 306,433 34,80 386,345 308,345 20,19       
11 November 750,4 550,2 26,68 740 589,939 20,28 648 591,396 8,74 771,828 617,828 19,95       
12 Detsember 965,6 814,4 15,66 1142 892,636 21,84 797 676,954 15,06 1265,954 1012,954 19,98       

  KOKKU 6038,7 4458,07 26,2 6565,1 4802,869 26,8 5410,95 4372,934 19,2 5928,127 4836,367 18,4 3782,371 3027,091 20,0 
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Tabel 3 Leina ja Üleviste katlamajade ühine soojustoodang, tarbijateni jõudnud soojus ning võrgukadu. Küttepiirkonnaks Tapa linna 
ühendatud soojusvõrk 

Jrk 
nr 

Kuu 
2013 

tootmine tarbimine kadu 
MWh MWh % 

1 Jaanuar - - - 

2 Veebruar - - - 
3 Märts - - - 
4 Aprill - - - 

5 Mai - - - 
6 Juuni - - - 

7 Juuli - - - 
8 August - - - 

9 September 216 118,74 45 
10 Oktoober 2114 1722,74 18,51 
11 November 2355 2004,66 14,88 
12 Detsember 2967 2421,82 18,37 

  KOKKU 7652 6267,95 18,1 

 


