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KAITSEVÄE ENERGEETIKA MAJANDUSKAVA. 

MAJANDUSKAVA KOOSTAMISE TINGIMUSED. 
Soovime olemasolevate süsteemide kohta analüüsi, mis annaks tegevusjuhise edasiste 
investeeringute ja töökorralduse ratsionaalseks juhtimiseks Kaitseväes. Analüüsi tulemusena 
soovime saada: 
- ülevaadet kui palju maksab Kaitseväele soojuse tootmine erinevatest kasutatavatest 

kütustest; 
- hinnang tootmise - jagamise efektiivsusele; 
- energiasäästu võimaluste kirjeldust; 
- analüüsi ühe tulemina soovime saada vajalike mõõdikute kirjeldust ja nende tulemuste 

alusel teostatava analüüsi käigu kirjeldust eesmärgiga viia sisse jooksev võrdlus 
erinevate lahenduste võrdlemiseks; 

- soovitusi hinnakujunduse kokkuleppimiseks kui soovime ise soojatootmise asemel 
täisteenusena sooja sisse osta ja oma olemaoleva tootmistehnika rendile anda. 

Vaadeldavad objektid: 
- Kuperjanovi jalaväepataljon; aadress: Kose tee 3a, 65603 Võru; 
- Kirde Kaitseringkond; aadress: Loode 35, 45106 Tapa; 
- Lennubaas; aadress: Ämari, Vasalemma vald, 76102 Harjumaa; 
- 1. Jalaväebrigaad; aadress: Rae põik 1, 76806 Paldiski. 
 

LÄHTEÜLESANNE 
Koostada  
1. Energeetikasüsteemide ülevaade, tehniline olukord ja tehnilised parameetrid  
2. Soojustarbijate energianõudlus ja soojuskoormusgraafikud. 
Energiatarbimise tulevikuhinnang. Kütuste ja energia hinnad ning nende prognoos 
3. Soojusvarustusega seotud tehnilised, finantsmajanduslikud, keskkonnakaitselised ja 
varustuskindlusega seotud aspektid. 
4. Alternatiivsed lahendused soojusvarustuse edasiseks arenguks. 
5. Energiasäästu meetmete rakendamine kõigi objektide osas. 
6. Pikaajaline energeetika majanduskava ja soovitused energiapoliitika teostamiseks 
kokkuvõtlikuna kõigi objektide lõikes.  
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SISSEJUHATUS. 
Kaitsevägi nagu ka muu ühiskond tarbib energiat. Energia hinnad kerkivad jätkuvalt. Et teada, 

millised on võimalused vaatamata hindade tõusule energiasäästu võrra kulutusi kokku hoida, 

selleks on koostatud käesolev energeetika majanduskava. 

Kavas ei vaadelda põhjalikult hoonete tehnosüsteeme ja soojustarvet, luuakse aga tööriist, mille 

kasutamisel tekib ülevaade kütte, sooja tarbevee ja elektri kasutamisest valitud hoonetes ning 

selle alusel saab teha jooksvalt (kalendrikuu intervalliga) järeldusi hoonete energiatõhususe ja 

sooja tarbevee kasutuse kohta, aga samuti näiteks sooja tarbevee alternatiivse tootmise 

võimaluste hindamiseks. 

Tabelisse kogutud energiatarbe andmete kaalumisel kaalumisteguriga on võimalik leida hoone 

energiatõhususarv KEK (kaalutud energia erikasutus) ning selle alusel hinnata hoone 

energiatõhusust ja vastavalt planeerida energiatõhususe alaseid tegevusi (välispiirete 

soojustamine, tehnosüsteemide seadistamine, käitumisharjumuste muutmise koolitus). 

Kavas antakse ülevaade energia tarbimisest 4 objekti ulatuses ja tuuakse välja võimalikud 

alternatiivsed lahendused energia tootmisele või säästmiseks. Pakutud lahendused on 

majandusliku mõttekuse osas läbi analüüsitud ning järjestatud soovituslikult ellu viimiseks. 

Energiakava koostamine on protsess, kus tuleb suhelda mitmete asjaomast teavet valdavate 

inimestega. 

Soovin tänada eriti kiire tegutsemise ja asjaliku andmestiku eest Allan Eichet ja Airi Arrast, kena 

vastuvõtu ja selgituste eest Olivia Markust koos energiamajanduse asjaliku abilisega ning Kermo 

Vinnikovi täpse olukorra selgituse ja andmete eest. Lisaks tänan kava andmete osas keerulises 

olukorras olevaid, aga kohapealset olukorda selgitanud Jüri Pilsarit ja Andi Uprust. 

Suur tänu Gert Rahnile, tänu kellele sain tutvuda kohapealsete oludega ja kõik hädavajalikud 

andmed. 

Käesolev kava ei ole lõplik, vaid muutub ajas vastavalt arengutele ja vajab mõne aja pärast 

uuendamist, sest kui teda näiteks viie aasta pärast lugeda, siis ei pruugi kõik siintoodu enam 

tõene olla. 

 

Lugupidamisega 

 

Aare Vabamägi,  

soojustehnika insener,  

diplomeeritud energiaaudiitor V.  
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KUPERJANOVI JALAVÄEPATALJON. 
 

1. ENERGEETIKASÜSTEEMIDE ÜLEVAADE, TEHNILINE OLUKORD JA TEHNILISED 

PARAMEETRID. 
Kuperjanovi Jalaväepataljoni (edaspidi kohati ka KUP) väeosa varustab soojusega 2008 a. 
valminud põhikütusena hakkepuitu kasutav katlamaja. Tipu ja varukütusena, samuti suvistel 
madalatel soojustarbe koormustel,  kasutatakse kerget kütteõli. 
Hakkekatla  kasutatav võimsus on 2,1MW. 
Kaugkütte süsteemi soojustrassid on eelisoleeritud terastorudest ja kaasaegsed suhteliselt 
väikese soojuskaoga, kogupikkusega 1,5 km. 
Tehniliselt on kaugküttesüsteem väga heas korras. 

FOTOD KUP SOOJUSVARUSTUSEST. 

  

 

Kogu kaugküttesüsteemi ja selle oluliste osade efektiivsust iseloomustavad kasutegurid on 
koondatud graafikule 1.  
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GRAAFIK 1. KAUGKÜTTESÜSTEEMI KASUTEGURID.

 

Soojustrasside kasutegur on väga hea, selle tingib eelkõige soojustarbijate kompaktne asetus. 
2011 aasta kogu kaugküttesüsteemi kasutegur üle 70% on hea tulemus ja näitab, et 
kaugküttesüsteem toimib efektiivselt. 
 

2. SOOJUSTARBIJATE ENERGIANÕUDLUS. ENERGIATARBIMISE TULEVIKUHINNANG. 

KÜTUSTE HINNAD NING NENDE PROGNOOS. 
Lähtuvalt saadud soojustarbe andmetest viimase kolme kalendriaasta osas on näha suvekuude 

sarnane nõudlus, mis viitab sarnasele sooja tarbevee nõudlusele.  Kütteperioodi kuudel on 

nõudlus sõltuv ilmastikutingimustest ja sooja vee nõudlusest, sest vastavalt teenistuse 

iseloomule viibitakse kaitseväes väljaõppel teatud ajaperioodil ja sealt tuleneb ka tarbimise 

omapära. Tegeliku aasta nõudlust iseloomustab graafik 2. 

GRAAFIK 2. SOOJUSE NÕUDLUS TEGELIKUL AASTAL. 

 

Et tuua välja võrreldavad andmed vaid küttesoojuse nõudluse osas, selleks korrigeeritakse 

tegeliku tarbimise andmeid pikaajalise keskmise aasta koefitsiendiga (kraadpäevade meetod) 
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 ja lahutatakse eelnevalt  sooja tarbevee valmistamiseks kulunud soojuse hulk. Tulemused 

graafikul 3. 

GRAAFIK 3. KÜTTESOOJUSE NÕUDLUS KORRIGEERITUD AASTAL. 

 

Graafikult on märgata 2010 aasta osas kerge erinevus aasta esimesel poolel. Tegemist oli 

vähemalt viimase kümnendiku külmeima talvega ja ilmselt oli ka köetavates hoonetes 

sisetemperatuur veidi madalam. Kuna kraadpäevade meetod kasutab võrreldavuse tagamiseks 

vaid temperatuure, siis ei ole välistatud ka tuuliste ja niiskete ilmade mõju teistel võrreldavatel 

aastatel.  

Tarbimise tuleviku prognoosimisel lähtun teadmisest, et peale Vahtkonna hoone üleviimist 

elekterküttelt kaugküttesse, olulisi soojust tarbivaid objekte juurde ei tule, seega kui rakendada 

energiasäästu meetmeid (energiajuhtimine, teadlikkuse kasv sooja tarbevee ja sooja tarbimisel), 

siis pigem on oodata energiatarbe vähenemist. Selle mõõtmiseks tuleb jätkata energiatarbe 

andmete kogumist ja kui on soov kaaluda täpsemalt päikesepaneelide kasutamist sooja tarbevee 

valmistamiseks, siis mõõta soovitavalt tunniajalise vahega sooja tarbevee tarbimist, kasutades 

selleks vee- ja soojusmõõtjate samaaegset automaatsalvestusega kauglugemist.  

Kütuste hindade prognoosid näitavad mittetaastuvate kütuste hindade kasvu, sest nende 

kütuste kogused on piiratud ja mitmes maailma piirkonnas on nõudlus kasvamas. Kui mõne 

kütuse asendamiseks võetakse kasutusele alternatiiv, siis ka selle kütuse nõudluse kasvades 

hind tõuseb. Vedelkütuste ja gaasi hinnad ongi juba omavahel lausa valemiga seotud, et tagada 

ühe nõudluse kasvust tekkiv võimalikult suur tulu ka teisele kütusele kuid vältides samal ajal 

omavahelist konkurentsi. Sellist hinnakujundust järgivad ka muud samas sektoris kasutatavad 

kütused, seega saab väita, et odavnevaid kütuseid ei ole. Kohalike taastuvate kütuste hinna 

määrab samuti ära õli ja gaaskütuste maailmaturu hind, kuid teatud määral sõltub see ka 

nõudlusest regiooni tasandil, sest puitkütuste puhul määrab nende hinnataseme suuresti 

transpordi kaugus katlamajani võrreldes sadama kaugusega. Kui transpordikütuste hinnad on 

kõrged, siis on kasulikum kohalikud kütused kasutada ära tekkekoha lähedal, sest nende 

suhteliselt suur maht võrreldes kütteväärtusega ei luba pikki transporditeekondi ette võtta, sest 
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transpordiks kuluva kütuse osakaal veetava kütuse hinnas on teatud vahemaast alates väga 

oluline. See asjaolu võimaldab ka edaspidi Võru kandis puitkütuste hinda hoida madalamana kui 

näiteks Sillamäe, Kunda või Pärnu lähedal, kus sadama lähedus mõjutab hinda, sest 

ülemeremaades pakutakse kõrgemat hinda sama kütuse eest. Teiseks puitkütuse hinna 

määrajaks on kasvav sisemaine nõudlus, sest juurde on ehitatud mitmeid hakkepuitu kasutavaid 

koostootmise jaamu (Pärnu, Tartu, tulemas Rakvere, Kuressaare, Paide) ja ka Narva jaamad 

kasutavad põlevkivi ja hakke koospõletamist.  Võib tõdeda, et kütuse tootmiseks ressurssi 

jätkub, aga hind võib suureneva nõudluse tõttu kasvada, jäädes siiski alla maailmaturul 

kaubeldavate kütuste hindadest. Hakkepuidu hind on võrreldes eelmise aasta sügisega 8% 

langenud (allikas Heiki Epner, RMK). 

Järgneval graafikul on toodud erinevate kütuste hinnad väljendatuna sisalduva energia ühiku 

hinnas EUR MWh. Hakkpuidu hind on gaas- ja õlikütuste hindadega võrreldes oluliselt 

stabiilsem ning tegemist on taastuva kohaliku kütusega. 

GRAAFIK 4. KÜTUSE HINNAD ENERGIASISALDUSE MAKSUMUSENA.  

 

Allikas Sulev Soosaar TTÜ STI. 

Kuperjanovi Jalaväepataljoni soojusvarustus on stabiilse hinnaga ja kohalikku kütust kasutav, 

sellega on tagatud kütuse varustuskindlus ja sotsiaalne toetus kohalikule metsamajandusele. 
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3. SOOJUSVARUSTUSE  FINANTSMAJANDUSLIKUD, KESKKONNAKAITSELISED JA 

VARUSTUSKINDLUSEGA SEOTUD ASPEKTID.  
Kuperjanovi Jalaväepataljoni soojuse põhiallikaks on puitkütus hakkepuidu näol. Hakkpuit on 

kohalik kütus ja tema hinnatase kütusena on üks madalamaid võrreldes õli ja gaaskütustega. 

Puitu kui taastuvat loodusvara loetakse heitmevabaks kütuseks, sest tema lagunemisel looduses 

tekib piltlikult sama palju süsinikdioksiidi kui tema põletamisel katlas.  

Keskkonna seisukohalt on tegemist puhta kütusega.  Kohalik päritolu teeb puidust lisaks kõrge 

varustuskindlusega ja kohalikku majandust toetava kütuse.  

SOOJUSE HIND. 
Hakkpuidu kasutamine annab võimaluse soojust suhteliselt madala hinnaga toota, sest peamine 

komponent ehk kütus on suhteliselt odav võrrelduna õlikütustega. 

GRAAFIK 5. KUP SOOJUSE HIND. 

 

Püsikuludena on võrreldud vaid esitatud andmetest juhtimis- ja/või personalikulu, 

keskkonnatasusid ning hooldus- ja/või teeninduskulu.  

Püsikuludena on välja toodud vaid osa kuludest, et hoida objektide vahel soojuse hind 

võrreldavana. Kui esitada KUP osas kõik püsikulu elemendid ja teiste objektide osas mitte, siis 

muutub soojuse hind võrreldamatuks ja tekitaks segadust. 

Kasutatud on tellija poolt esitatud püsikulude suurusi, välja ei ole toodud katlamajas tarbitud 

elektri kulu, finantskulu, remondikulu, sidekulu, transpordi kulu ja kontori kulu, sest kõigi 

objektide osas ei olnud sarnaseid andmeid võimalik kasutada.  
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4. ALTERNATIIVSED LAHENDUSED SOOJUSVARUSTUSE EDASISEKS ARENGUKS, NENDE 

MAJANDUSLIK TASUVUS.  

VAHTKONNA HOONE VIIMINE ELEKTERKÜTTELT KAUGKÜTTESSE. 
Vahtkonna hoonet köetakse senini otseselt elektriga. Kuna eraldi ei mõõdeta elektri kulu küttele, 

valgustusele või muude elektri seadmete tarbeks, siis saan hinnanguliselt väita, et aastas kulub 

vahtkonnahoones küttele elektrit kuni 70 MWh keskmisel aastal. Elektri maksumuse 86 EUR 

MWh teeb see aastaseks kütte kuluks 6 000 EUR. 

Kui vahtkonna hoone tarbiks olemasolevast kaugküttekatlamajast hakkepuiduga toodetud 

soojust samas koguses, siis kuluks aastas senise hakkepuidu hinna juures kuni 2 000 EUR. 

Sääst kuni 4 000 EUR aastas. 

Vahtkonnahoone küttesüsteemi ümberehituseks tehtav investeering maksab hinnanguliselt 

14 000 EUR. 

Tasuvusaeg 14 000 / 4 000 = 4 aastat, kallima elektri puhul veelgi lühem. 

Selline tasuvusaeg viitab vajadusele Vahtkonna hoone esmajärjekorras ühendada olemasoleva 

kaugküttesüsteemiga. 

HINNANG KUP SOOJUSVÕIMSUSE VARULE. 
Uute tarbijate liitumisel on vaja teada, kas katlamaja seadmed omavad varuks võimsust uute 

tarbijate vajaduse katmiseks. 

Kuperjanovi Jalaväepataljoni hakke katlamaja paigaldatud võimsus on 2,1 MW, soojustrassi 

antud aastane soojushulk oli 2010 aastal (valitud seetõttu, et see oli külma talve aasta ja 

ligilähedane keskmisele pikaajalisele aastale) 5030 MWh.  

Soojustootmise seadmete efektiivsust ja ressursi kasutamist iseloomustavad nimivõimsuse 

kasutuskestvus ja kasutustegur. 

Hakkekatla nimivõimsuse kasutuskestus (energiaväljastus / nimivõimsusega) oli 2400 tundi, 

mida võib pidada väheseks, seega vajalik oleks katelseadmeid rohkem koormata. 

Nimivõimsuse kasutustegur (energiaväljastus / (8760 * nimivõimsus)) oli 0,27, mis viitab sellel 

et ainult kolmandikku kogu võimsusest kasutatakse. 

Hinnanguline kasutatud tegelik võimsus 1,5 MW (paigaldatud 2,1 MW ja lisaks veel õlikatlad). 

Lähtuvalt toodud näitajatest on hakkekatla võimsusreserv piisav uute tarbijate liitmiseks 

(võimsust varuks kuni 0,5 MW) ning kuna kasutuskestus ja kasutustegur on suhteliselt väikesed, 

siis on uued tarbimisvõimsused vaid kasuks parema koormuse ja seeläbi kõrgema kasuteguri 

saavutamiseks. Lisaks on varu ja tipureservis veel kerge kütteõli katlad. 

Võimsusvaru hindamiseks tuleb siiski võtta aluseks kõikide tarbijate projekteeritud 

soojusvõimsused, lisada sinna trasside kaovõimsused ja seejärel hinnata tootmiseks vabu 

võimsusi.  
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KIRDE KAITSERINGKOND. 

1.  ENERGEETIKASÜSTEEMIDE ÜLEVAADE, TEHNILINE OLUKORD JA TEHNILISED 

PARAMEETRID  
Kirde Kaitseringkonna Loode 35 aadressil paiknevasse katlamajja on paigaldatud kaks 

põlevkiviõlil töötavat katelt võimsusega kokku 4,5 MW. Soojustrassid on eelisoleeritud ja kogu 

soojuse tootmise tehnika ja edastamise seadmed on heas korras. Katlamajast väljuva soojuse 

mõõtmiseks puudub mõõtesõlm, samuti on puudu ühe kasarmu soojuse mõõtja. Et hinnata 

kaugküttesüsteemi efektiivsust on vajalik kõikide lõikude (tootmine, edastus ja tarbimine) 

soojuse koguste mõõtmine ning samaaegselt ka kütuse koguse mõõtmine. 

FOTOD KIRDE SOOJUSVARUSTUSEST. 

  

 

Esmased tegevused. Paigaldada soojusmõõtja katlamajja ja ühte soojussõlme. Mõõta põletitesse 

antavaid kütuse koguseid. Kasarmutesse, spordisaali ja sööklasse paigaldada vee mõõtjad 

külmale veele mida kasutatakse sooja tarbevee valmistamiseks. 

2. SOOJUSTARBIJATE ENERGIANÕUDLUS. 
Senised tarbimise andmed katlamajas toodetud soojuse ja hoonetes tarbitud soojuse osas ei 

olnud töö teostajale kätte saadavad. Teada on 2010 aastal raamatupidamislikult kasutatud raske 

kütteõli kogus. Võimalik on tehniliselt mõõta põletisse saabunud kütuse koguseid, seeläbi kui 

soojusväljastust mõõta, siis ka katla kasutegurit. Kui kõigile soojuse tarbijaile paigaldada soojuse 

mõõtjad, siis saaks anda täpsema hinnangu kogu kaugküttesüsteemile.  

Uuringu eelnevalt oli soojamajanduse andmeid kogunud või omanud isik meie hulgast lahkunud 

ja teda asendav isik ei omanud veel andmeid olemasolevate mõõtjate näitude kohta. 

Vajalik  on alustada kindlast ajaperioodist (näiteks kalendrikuu 1. kuupäeval) katelseadmete 

põletisse mineva kütuse koguse (mõõtjad on põletitel olemas), katlamajast väljuva (toodetud 

soojuse mõõtja on vaja paigaldada, kui on soov küttesüsteemi efektiivsust analüüsida) soojuse 

mõõtja näit ja kõigi tarbijateni jõudnud (tarnitud soojus) soojusmõõtjate näitude võimalikult 

samaaegse salvestamisega. Kauglugemise seadmete kaasabil on samaaegne salvestamine 

võimalik. Andmete salvestamine ja analüüs võimaldab anda hinnangu kogu kaugküttesüsteemi 
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efektiivsusele ja tarbimisandmete alusel saab teha järeldusi tarbimise efektiivsuse osas ning 

vajadusel võrrelda tarbimise andmeid teiste sarnaste hoonete tarbimisandmetega eesmärgiga 

selgitada välja efektiivsuse põhjused ja neid ka mujal rakendada. Katlamaja mõõtja valikul 

jälgida võimalust kauglugemiseks tunnise intervalliga, sest võimaliku tulevase soojuse ja elektri 

koostootmise seadme paigaldamiseks on vajalik soojuse ja elektri samaaegne 

tarbimisandmestik. Samu andmeid vajab ka võimalik tulevane soojuse tarnija kas teenusena või 

ühendatuna linna kaugküttevõrguga. 

3. SOOJUSVARUSTUSEGA SEOTUD FINANTSMAJANDUSLIKUD, KESKKONNAKAITSELISED 

JA VARUSTUSKINDLUSEGA SEOTUD ASPEKTID.  

SOOJUSE HIND. 
Raske kütteõli kasutamine võimaldab soojuse tootmist kõrgel tasemel automatiseerida, kuid 

kütuse hind on tihedalt seotud maailmaturu kütuse hinnaga ja seetõttu on olnud ja ilmselt on 

oodata suhteliselt järske hinna tõuse ja hinnataseme kõrgel püsimist ka tulevikus (vt eelpool 

graafik 4. Kütuse hinnad energiasisalduse maksumusena.) 

GRAAFIK 6. KÜTUSTE HINDADE PROGNOOS. 

 

Allikas EL Energia tegevuskava aastani 2050 (2011; baasstsenaarium). 

Maailmaturu hindu prognoostakse edasiste energeetika tegevuskavade koostamiseks. 

Prognoositud hinnad on tegelikkuses väga ebakindlad. Õigeks on osutunud see, et hinnad 

tõusevad, ilmselt ka edaspidi.  

Õli toodetakse mittetaastuvatest loodusvaradest ja nende mõju keskkonnale on kahjulik. 

Tootmise käigus tekitatakse keskkonnale kahju ja põletamise käigus tekivad keskkonnale 

kahjulikud heitgaasid. 

Varustuskindluse seisukohalt on tegemist omamaise kütusega ja tema varustuskindlus on kõrge.  
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GRAAFIK 7. KIRDE KAITSERINGKONNA LOODE KATLAMAJA SOOJUSE HIND. 

 
Püsikuludena on võrreldud vaid esitatud andmetest juhtimis- ja/või personalikulu, 

keskkonnatasusid ning hooldus- ja/või teeninduskulu. 

Muutuvkuluna on arvestatud vaid Kirde Kaitseringkonna Loode katlamajas kasutatava raske 
kütteõli maksumust, võttes tonni hinnaks 504 EUR.  
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4. ALTERNATIIVSED LAHENDUSED SOOJUSVARUSTUSE EDASISEKS ARENGUKS, NENDE 

MAJANDUSLIK TASUVUS. 
ALTERNATIIV 1. SOOJUSE TOOTMINE TEENUSENA olemasoleva katlamaja vahetusse lähedusse 

paigaldatava konteinerkatlamaja abil. Katlamaja juures oleks kütuse konteiner piisava kütuse 

varuga (hetkel toimib selline soojavarustus näitena Türi lähedal Säreveres kutseõppekeskuse 

hoonete soojusega varustamiseks). 

Arvestuse aluseks on võetud 2010 aasta tarbitud kütteõli kogus 400 tonni kütteväärtusega 

11MWh tonn, seega sisendenergia suuruseks 4 400 MWh. Katelseadme aastakeskmiseks 

kasuteguriks hindan 85%, seega trassidesse sisendsoojuse hulgaks saan 3 700 MWh. 

Küsisin sellise hulga soojuse tootmise teenusele hinnapakkumise. 

Turbast soojuse tootja näite valiku põhjenduseks on see, et pakkuja omab kütuse tootmise 

võimekust ning seeläbi suudab võistelda teiste kütuste hindadega, kuna kogu turba tootmis- ja 

tarneahel on soojuse müüja poolt kontrollitav. 

Pakkumise sisu oli järgmine 

„Vajalik investeering oleks 450 000 €. Selle eest ehitaks täisautomaatse katlamaja milles on 1,5 

MW biokütusel töötav põhikatel ja biokütuse ladu mahtuvusega 150 m3 (4 ... 5 ööpäeva 

tipukoormusel) ja  integreeriks süsteemi ühe olemasolevatest õlikateldest, mis kataks suvise ja 

võimaliku tipukoormuse. Põhikatla toodang oleks 3 400 MWh/a, kütuse kulu 4 000 MWh 

tükkturvast, 12 €/MWh, tipukatla toodang oleks 300 MWh/a, kütuse kulu 320 MWh PKÕ, 42 

€/MWh, soojusenergia hind võrku oleks ~50 €/MWh. 

Soojuse hind sisaldab kogu investeeringut ja kõiki tootmiskulusid. Hind ei sisalda olemasoleva 

õlikatla rendi- või ostuhinda ja uue katlamaja ehitamiseks vajaliku maa rendi- või ostuhinda. 

Samuti ei ole arvestatud ühegi kommunikatsiooni välja ehitamisega, st eeldatakse, et elektri ja 

soojustrassi liitumine on võimalik ilma suurte kuludeta. Täpne lõplik hind sõltub veel 

detailplaneeringu vajadusest, kommunikatsioonide ehitamise vajadusest ja kaugküttevõrgu 

seisukorrast. Pakkumise koostas Ylo.Stokkeby@tootsiturvas.ee  “.  

Hetkel kasutatava soojuse hind vaid kütuse kogusest lähtuvalt on raske kütteõli hinna 504 EUR  

(kütteväärtus 11 MWh tonn puhul) tonni hinna juures trassi antavana  53 EUR MWh (katla 

kasutegur 85%). Kui lisada muud soojuse tootmisega seotud püsikulud (2010 aastal näiteks 

hoolduskulud ja juhtimiskulud (vastavalt 15 369 ja 12 366 EUR), siis on trassi antava soojuse 

hinnaks 60 EUR MWh, 

Lisades veel elektri kulu katlamaja seadmetele ja seadmete amortisatsiooni aastase kulu,  juhul, 

kui katlamaja hinnanguline maksumus oli 160 000  EUR, siis aastaseks amortisatsiooniks võiks 

olla 16 000 EUR ja katlamaja elektri kuluks aastas 1000 EUR, jagades tarnitud soojuse aastase 

hulgaga 3 700 MWh saame lisaks 6 EUR ja arvestuslikuks soojuse hinnaks 66 EUR, mis on 

kõrgem pakutava soojuse sisseostu teenuse hinnast.  

Positiivsena võib välja tuua sisseostetava teenuse osas, et see ei ole sõltuvuses raske kütteõli 

maailmaturu hinnast ja teenuse hinna saab pikaajalise lepinguga kokku leppida, kuna teenuse 

osutaja on ise kütuse tootja ja valdaja. 
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Teenuse pakkujad on senise praktika kohaselt minimeerinud tootmis- ja hoolduskulud ning 

seeläbi saavutanud madalamad kulud. Kui ollakse veendunud, et senised kulud on efektiivsed ja 

kütuse hind turuhind, siis on võimalik madalamat soojuse hinda pakkuda vaid sisendi madalama 

hinna arvelt, ehk kütuse hind peab olemasolevaga võrreldes madalam olema ja teenuse pakkuja 

võimeline ise kütuse hinda kujundama.  

Soojuse sisseostuga seotult katlamajanduse senised kulud vähenevad, sest teenuse pakkuja 

võtab soojusega varustuse enda hoolde.  

 ALTERNATIIV 2. SOOJUSE SISSEOST TAPA LINNA LÄHEDALASUVAST KATLAMAJAST. 
Tapa linna soojusega varustav kaugkütteettevõte Termoring OÜ tegeleb Tapal soojustrasside 

märkimisväärse uuendamisega ja planeeritud on ehitada uus puiduhakkel töötav põhikatlamaja 

Kirde kaitseväe objektist kõigest kuni 700 meetri kaugusele. Hinnanguline liitumise maksumus 

(trassi ehitus katlamajani) oleks kuni 250 000 EUR. Liitumuse järgne soojuse maksumus langeks 

hinnanguliselt kogu Tapa kaugküttepiirkonnas, sest kasutatakse puidul põhinevat energiat ja 

katlamaja ehitatakse toetusega. Toetus vähendab püsikulude komponenti soojuse hinnas. Loode 

35 objekti liitumine aitaks kaasa soojuse hinna langusele, sest tegemist on märkimisväärse 

soojuse tarbijaga ja seeläbi jagunevad soojuse tootmise püsikulud suuremale hulgale toodangu 

ühikutele. Lähtudes tänasest kulude põhisest soojuse hinnast 58 EUR oleks uus soojuse hind 

Tapa kaugküttega liitumisel hinnanguliselt sarnane, lisaks tuleb aga teha investeering trassiga 

liitumiseks, mis 250 000 EUR maksumuse korral ja 10 aastase 5%-lise laenuga ning 3700 MWh-

se soojuse sisseostu kogusega annab lisakuluks sisseostetud MWh kohta (PMT(0,05;10;-

250000)=32376/3700) 8,75 EUR.  

Seega, kui sisseostetava soojuse hind oleks 50 EUR, siis liitumiseks tehtud investeering lisaks 

sellel hinnale kümne aastaseks perioodiks  8,75 EUR ja soojuse hind tarbimiseks oleks 58,75 

EUR. Võimalusel kasutada Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetust kaugküttetrasside 

rajamiseks uute tarbijate liimiseks, sel juhul oleks liitumise hinnalisa 4,4 EUR MWh kohta kümne 

aasta jooksul. 

Soovitan jälgida Tapa linna katlamaja arenguid ja teatada neile oma huvist suures koguses 

soojust tarbida (kontakt Aleksander Sile, tel 56 466 595. ), enne kui soojuse tootmise teenuse 

sisseostuga edasi liikuda ning võtta soojuse hinna pakkumine Tapa katlamajalt. 

Teadmine, et tarbimine võib suureneda märkimisväärse tarbija võrra võimaldab Tapa linna 

katlamajja planeerida vajalikud võimsused ja igati arvestada planeerimise etapis Loode 35 

võimaliku liitumisega. Kuna kavas on puiduhakkel töötava katlamaja rajamine, siis on väga 

tõenäoline, et tulevikus pakutakse senisest madalamat soojuse hinda.  

Koostöös  AS Termoringiga esitada piirhinna taotlus Konkurentsiametile, kelle vastuses toodud 

piirhinda saab võrrelda senise soojuse maksumusega. Kui piirhind osutub soodsamaks kui 

tänane soojuse hind omakatlamajas, siis tuleb kaaluda liitumise tasuvust. Kui liitumisel on 

soojuse hind tänasest näiteks 10 EUR madalam, siis vähenevad aastased kulud 37 000 EUR 

võrra, mis katab aastase vajaliku soojustrassi ehituse finantskohustuse maksumuse.  Liitumisega 

väheneb sõltuvus õlikütuste pidevalt tõusvast ja hüplikust hinnast ning kasvab Tapa linna 

soojatootmise püsikulude kate mis vähendab survet hinnatõusule. Puidust toodetus soojuse 

tarbimine on keskkonnasäästlik.   
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ALTERNATIIV 3. LOODE 35 UUS KATLAMAJA PUIDUHAKKEL. 
Vaatleme ühe võimalusena puiduhakke katla paigaldust koos hakkelaoga. Lähtudes asjaolust, et 

juurde ehitatakse veel tarbijaid, siis orienteeruvaks katla võimsuseks valin 1 MW.  

Tipukoormuse katlana kasutame olemasolevaid põlevkiviõli katlaid.  

Investeeringu suuruseks on mitmest sarnasest katlamaja ehitusest tuletatud seos, et 1 MW 

hakkepuidu võimsust maksab 0,35 miljonit EUR.  

Hakkekatla soojuse toodanguks aastas eeldan 3000 MWh ja kasutuskestuseks 3000 h/a. 

Sellise soojuse koguse tootmiseks vajame (3000/0,75) 4000 MWh ulatuses kütuses sisalduvat 

energiat, millele vastab (4000/0,75) 5335 m3 hakkepuitu. 

Hakkepuidu kuupmeetri hinnaks võtan 12 EUR, puitkütuse aastaseks maksumuseks saan 64 000 

EUR.  

Õlist 700 MWh soojuse tootmiseks vajame (700/0,85) 825 MWh kütuses sisalduvat energiat, 

sellise koguse energiat sisaldab (825/10) 82 tonni põlevkiviõli, mis maksab (82*504) 41 000 

EUR. 

Kütuse aastane maksumus kokku (hake ja õli) 105 000 EUR.   

Investeeringu tagasimakse aastane kulu tingimusel, et investeeringu suurus on 350 000 EUR,  

võetakse 10 aasta pikkune laen 5%-lise intressiga (PMT(0,05;10;-350000)) on 45 326,60 EUR 

aastas. Püsikuludeks (palgad, elekter, hooldus, muud) aastas 30 000 EUR.  

Soojuse hind oma hakkekatlamajast oleks (105 000+45 327+30 000)/3 700= 50 EUR. 

KOKKUVÕTE  LOODE 35 KATLAMAJA ALTERNATIIVIDEST.  
Võrdleme alternatiive senise soojuse hinnaga 60 EUR MWh 

• Soojuse hind sisseost teenusena turbakatlamaja näitel 50 EUR MWh 

• Soojuse hind oma hakkekatlamajast 50 EUR MWh 

• Soojuse sisseost Tapa linna katlamajast hinnanguliselt sama 50 EUR MWh, kuid vajab 

kindlasti täpsustamist Konkurentsiametiga.  

Kõige suuremat investeeringut nõuab oma hakkekatlamaja ehitus (hinnanguliselt 350 000 EUR), 

vähem soojustrassi ehitus liitumiseks Tapa linna kaugküttekatlamajaga (kuni 250 000 EUR). 

Investeeringut ei nõua soojuse sisseostu teenuse kasutamine. 

Pidades silmas, et Kirde kaitseringkonna Loode 35 väeosa lähedale planeeritakse lähiajal 

hakkepuidu katlamaja ehitust pean otstarbekaks läbi rääkida Tapa linna soojusega varustava 

ettevõtte AS Termoring juhtkonnaga edasiste tegevuste kooskõlastamiseks ning saada neilt 

hinnapakkumine piirhinna kohta juhuks, kui Loode 35 soojuskoormus lisanduks planeeritavale 

hakkepuitu kasutavale Tapa linna kaugkütte katlamajale. Sellise hinnangu järgselt läheneda 

olukorrale uuesti ja varem mitte planeerida muid alternatiive. 
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LENNUBAAS. 

1. ENERGEETIKASÜSTEEMIDE ÜLEVAADE JA TEHNILINE OLUKORD. 
Lisaks mitmele õlikatlale on välja ehitatud kaks kaugküttesüsteemi, mille põhikütusena 
kasutatakse puidupelleteid. Suvise madala soojuskoormuse katmiseks kasutatakse kerget 
kütteõli. Pelletikatlamajade seadmed on kasutuses olnud mõned aastad, kaugküttetrassid on 
eelisoleeritud ja uute hoonete soojussõlmed on eeskujulikus korras.  
Kuna kõigile kaugküttesüsteemis olevatele hoonetel ei ole välja ehitatud soojussõlmi ja puudub 
ka võimalus hoonet teiste tarbijatega tasakaalustada, siis võib see asjaolu olla põhjuseks, et 
mõnda teise hoonesse ei sisene piisavalt soojust, et vajalikul hulgal varustada soojusega 
tehnosüsteeme. 
Uue tarbijana alustab sellel aastal tarbimist meditsiinikompleks, mis annab lisakoormust piisava 
varuga katlamajale. I katlamajja on paigaldatud kaks katelt kokku 1,4 MW ja II katlamajja kaks 
katelt kokku 1,6 MW. 
Soojustrassid on eelisoleeritud ja igati kaasaegsed, hinnanguline soojuskadu võrreldav teiste 
objektide omaga, seega soojustrasside kasutegur tõenõoliselt (kuna osa soojusmõõtjaid puudu) 
kõrge. 

FOTOD ÄMARI SOOJUSVARUSTUSEST. 

  
 
Esmased tegevused. Tellida Söökla hoonele garantiiaegne soojuse ja õhupidavuse kontroll 

(termopildistamine koos õhulekke kontrolliga külmal perioodil, välistemp.  vähemalt -5 oC, 

Termopilt OÜ näiteks). Ehitada välja kaks puuduvat soojussõlme koos soojuse mõõtjatega 

(Tagala ja Staap LB), tasakaalustada kõik kaugküttesüsteemi tarbijad ning paigaldada 

soojusmõõtjad (joonisel on ringina kujutatud olemasolevad mõõtjad) kõigile tarbijatele (Staap 

ÕSD ja ÕJK). 

Kui tasakaalustamine ei lahenda söökla soojusvarustuse probleeme, siis tuleb üle vaadata 

küttesüsteemi temperatuurigraafik ja kui selle korrigeerimine ei aita tuleb välja vahetada söökla 
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soojussõlmes soojusvahetid madalamate parameetritega seadmete vastu. Eelnevalt teha vastav 

ekspertiis. 

JOONIS 1. SOOJAMÕÕTJATE OLEMASOLU. 

 

 

 Hoonetesse kus kasutatakse suurel hulgal sooja tarbevett paigaldada vee mõõtjad külmale veele 

mida kasutatakse sooja tarbevee valmistamiseks. 

2. SOOJUSTARBIJATE ENERGIANÕUDLUS JA SOOJUSKOORMUSGRAAFIKUD.  
Peab tõdema, et kuna katlamajade kasutuselevõtt on väga värske, siis pole veel aastate pikkuseid 

andmeridu, et saaks anda hinnangut kaugküttesüsteemide efektiivsusele ja koostada 

koormusgraafikuid. Vajalik on veel paigaldada puuduvad soojuse mõõtjad. 

Uute tarbijate liitmine lähiajal on reaalne Meditsiinikeskuse näol, lisandumas on veel tarbimist. 

3. SOOJUSVARUSTUSEGA SEOTUD TEHNILISED, FINANTSMAJANDUSLIKUD, 
KESKKONNAKAITSELISED JA VARUSTUSKINDLUSEGA SEOTUD ASPEKTID.  
Tehnilise probleemina saab välja tuua pelletite märgumisest tingitud kütuse etteande 

süsteemide rikked. Lahendusena tuleb üle vaadata, kas ladu on niiskuskindel või on niiskumine 

tingitud kütuse pikaajalisest seismisest niiskes keskkonnas. Vastavalt põhjusele tuleb leida 

lahendus kütuse niiskumise vältimiseks. 

Tarbijate tasakaalustamine üksteise suhtes on vaja tehniliselt võimalikuks teha, sest 

soojuskandja valib oma tee kõige väiksema takistuse järgi, kui hooned on takistuse mõttes 

tasakaalustamata, siis suurema takistusega hoonesse soojakandja siseneb vastumeelselt. 

Lihtsam on minna väiksema takistusega hoonetese nagu näiteks ilma soojussõlmeta hooned 

(Staap LB ja Tagala). See võib olla põhjuseks, et söökla hoonesse ei jagu piisavalt soojuskandjaga 

saabuvat soojust.  

II KM piirkond

II KM

PÄÄSTE
ÕJK WOK

SOK
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Puuduvad soojussõlmed kahes hoones on varustuskindluse seisukohalt ohuks, sest kui seal nn 

avatud süsteemides tekib leke või avarii, siis ei saa neid kogu süsteemist lihtsalt isoleerida ning 

kogu kaugküttesüsteem võib sattuda avariisse. 

SOOJUSE HIND. 
Pelletite ja kerge kütteõli kasutamine võimaldab soojuse tootmist kõrgel tasemel 

automatiseerida, kuid õlikütuse hind on tihedalt seotud maailmaturu kütuse hinnaga ja seetõttu 

on olnud suhteliselt järske hinna tõuse ja eeldada võib hinnataseme kõrgel püsimist ka 

tulevikus.  

Pelleti hinna siseturul määrab ära nõudlus lähivälismaa turgudel, sest pelleti tootjad on 

orienteerunud suurte kogustega lähiturgudele eelkõige Skandinaavias. Kohalikule turule 

pakutakse hinnaga, mis on transpordi võrra lähimasse sadamasse odavam. Võrreldes eelmise 

aastaga on pelleti hind veidi langenud. 

Õli toodetakse mittetaastuvatest loodusvaradest ja nende mõju keskkonnale on kahjulik. 

Tootmise käigus tekitatakse keskkonnale kahju ja põletamise käigus tekivad keskkonnale 

kahjulikud heitgaasid. Pelleteid toodetakse kohalikust puidust ja nende tootmise ja kasutamise 

mõju keskkonnale on väike, sest puidupõhised kütused loetakse süsihappegaasi tekitajana 

neutraalseks. Varustuskindluse seisukohalt on pelletite puhul tegemist omamaise kütusega ja 

tema varustuskindlus on kõrge.  

Silma torkab liialt suur püsikulude osakaal võrreldes teiste soojuse hindadega arvestades, et 
kasutatav kerge kütteõli- ja pelletiküte on kõrgel tasemel automatiseeritavad. Eeldan, et 
ekslikult on esitatud püsikuludena kogu soojatootmise püsikulud, siinkohal on aga mõeldud vaid 
pelletikatlamajade osa püsikuludes. Suure osakaalu põhjuseks on ilmselt ka suhteliselt väike 
soojuse tootmise kogus. Kui püsikulude osakaal oleks alla 10 EUR, siis oleks soojuse hind 
võrreldav raske kütteõli baasil töötava Kirde katlamaja soojusega. Püsikulude jagunemise osas 
on vaja sisemist organisatoorset või raamatupidamislikku selgust. 

GRAAFIK 8. LENNUBAASI SOOJUSE HIND.  

 
Püsikuludena on võrreldud vaid esitatud andmetest juhtimis- ja/või personalikulu, 

keskkonnatasusid ning hooldus- ja/või teeninduskulu. Püsikulude jagunemine muude 

katlamajade osas on ebaselge, seetõttu võib olla siinne püsikulude suurus kogu Lennubaasi 

katlamajade püsikulude summa. 
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4. ALTERNATIIVSED LAHENDUSED SOOJUSVARUSTUSE EDASISEKS ARENGUKS. 
Kuna Ämaris on soojuse tarbimise objektid suhteliselt hajutatud, siis on õigustatud mitme 
katlamaja kasutamine soojustarbe rahuldamiseks. Samuti on õigustatud kergelt kütteõlilt 
üleminek pelletiküttele, sest kütused on korras seadmete puhul samal tasemel 
automatiseeritavad. 
Pelleti eelis õlikütte ees on kütuse keskkonnasõbralikkus ja madalam hind. 
Kuna teadaolevalt on veelgi soojuse tarve kasvamas, siis soovitan jätkata sama kütuse baasil 
soojuse varustust, sest investeering on tehtud ja kogemused pelletikütusega olemas. 
Kogemustest tulenevalt on ilmselt veidi vaja sättida olemasolevaid seadmeid ja leida lahendus 
kütuse niiskumisest tekkivatele tõrgetele. 
Kui seadmete kasutusiga 10 aasta pärast nõuab uut suuremahulist investeeringut ja tarbimine 
on kasvanud, siis võiks alternatiivina kaaluda puiduhakke katlamaja kasutuselevõttu ja mõlema 
katlamaja piirkonna ühendamist. 
 

PÜSI JA MUUTUVKULUDE SELGITUS JA ETTEPANEK NENDE KAJASTAMISEKS. 
Soojuse tootmise kulud jaotatakse püsi ja muutuvkuludeks. 
Püsikulud ei sõltu soojuse tootmise mahust ja on aasta lõikes püsivad.  
Püsikulud moodustavad soojuse tootmisega seotud kontorikulud, sidekulud, hoolduskulud, 
personali kulud, juhtimise kulud ja transpordi kulud.  
Püsikulude eraldi osa moodustavad finantskulud ehk varade soetamiseks tehtud investeeringu 
kulud (laenu aastane teeninduskulu) või amortisatsioon. 
Muutuvkulud sõltuvad soojuse tootmise mahust ja ei ole aasta lõikes püsivad. 
Muutuvkulud on kütuse kulud, trassivee ja vee ettevalmistuse kulu ning elektri kulu. 
Et oleks selgus, millised on soojusmajandusega seotud kulud on võimalik nende üle arvestuseks 
kasutada alltoodud tabelit. Kui kasutatakse ühtset vormi kõigis väeosades kulude kajastamisel, 
siis on ka soojuse hinnad omavahel lihtsalt võrreldavad. 
Ettepanek kajastada kulusid ühtselt näiteks toodud tabeli kujul. 

 
  

Muutuvkulud - kulude iseloom on muutuv, sõltub kasutatavast kütusest ja soojuse tootmise mahust

Püsikulud - kulude iseloom on püsiv ja ei sõltu kütusest aga tootmise mahust.

Personali kulud

Juhtimise kulud

Transpordi kulud

Sidekulud

Hoolduskulud

Kontorikulud

Kütuse kulu

Kogus

Maksumus

Elektri kulu katlamajas

Remondi kulu

Keskkonna tasud

Vee ettevalmistamise kulu
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1. JALAVÄEBRIGAAD. 

1. ENERGEETIKASÜSTEEMIDE ÜLEVAADE, TEHNILINE OLUKORD JA TEHNILISED 

PARAMEETRID. 
1. Jalaväebrigaadi (edaspidi ka 1. JBr) soojamajandust on korrastatud kahes järgus, 2001 aastal 

ehitati kerge kütteõli katlamaja ja 2005 aastal lisandus teine katlamaja samasse hoonesse, kokku 

on katelde võimus 4,9 MW. 2010 aasta soojuse tootmise andmete alusel oli 1. JBr katlamaja 

nimivõimsuse kasutuskestus (energiaväljastus / nimivõimsusega) oli 4030/4,9=822 tundi, 

nimivõimsuse kasutustegur (energiaväljastus / (8760 * nimivõimsus)) oli 0,09. Hinnanguline 

kasutatud tegelik võimsus 1,6 MW. Toodud näitajad viitavad suurele reservvõimsusele. 

Lähtuvalt toodud näitajatest on õlikatelde võimsusreserv piisav uute tarbijate liitmiseks 

(võimsust varuks kuni 3 MW) ning kuna kasutuskestus ja kasutustegur on väga väikesed, siis on 

uued tarbimisvõimsused vaid kasuks parema koormuse ja seeläbi kõrgema kasuteguri 

saavutamiseks. Omaette küsimus on kas kergel kütteõlil toodetud soojus on võimalikest 

kasutatavatest vähimate võimalike kuludega. Alternatiividest edaspidi. 

Võimsusvaru hindamiseks tuleb siiski võtta aluseks kõikide tarbijate projekteeritud 

soojusvõimsused, lisada sinna trasside kaovõimsused ja seejärel hinnata tootmiseks vabu 

võimsusi. 

Katlamaja seadmed on heas korras, soojustrassid ja soojussõlmed samuti. 

FOTOD 1. JBR SOOJUSVARUSTUSEST. 

  

Esmane tegevus. Paigaldada lasketiiru soojuse mõõtja ja hoonetesse kus kasutatakse suurel 

hulgal sooja tarbevett (vähemalt kasarmud, söökla ja spordihoone) paigaldada vee mõõtjad 

külmale veele mida kasutatakse sooja tarbevee valmistamiseks ning alustada koguste lugemist.  

Võtta kasutusele põletitel asuvad kütuse mõõtjad ja lugeda kütuse koguseid vähemalt kuude 

lõikes samaaegselt soojuse mõõtja näitude lugemisega. 
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Andmete samaaegne lugemine loob aluse energiatarbe andmebaasi loomiseks ja seeläbi 

võrdleva andmestiku saamiseks, mida kasutada tarbimise efektiivsuse määratlemiseks. Tunnise 

sagedusega salvestatud soojuse ja elektri tarbimise andmed on vajalikud tulevikus koostootmise 

seadmete valikul. 

Senised kaugküttesüsteemi andmed lubavad tõdeda, et soojustrassid on heas korras, katlad 

töötavad kasuteguriga, mis võiks täisautomaatse kerge kütteõli katlamaja osas olla veelgi 

kõrgem. Kasuteguri määratlus katlamajale võib olla veidi ebamäärane, sest kasutatud 

vedelkütuse täpne mõõtmine aasta ja kuude lõikes võib olla veidi erinev samal ajal mõõdetud 

soojuse kogusest. Kasutada tuleks põletitel olevaid kütuse mõõtureid samaaegselt soojuse 

mõõtjate näitude kogumisega. Veidi mõjutab katla kasuteguri määratlust ka kasutatava nn 

kütusehoidla jääkkütuse kasutamine, mille tegelik kvaliteet ja kütteväärtus pole teada. 

Kokkuvõtva pildi olukorrast annab graafikul toodu. 

GRAAFIK 9. KAUGKÜTTESÜSTEEMI KASUTEGURID.
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2. SOOJUSTARBIJATE ENERGIANÕUDLUS JA SOOJUSKOORMUSGRAAFIKUD. 

ENERGIATARBIMISE TULEVIKUHINNANG. KÜTUSTE JA ENERGIA HINNAD NING NENDE 

PROGNOOS. 
Nõudluse osas on kasutada andmeid 2010, 2011 ja 2012 kuude lõikes. 2010 aasta oli vähemalt 

viimase kümnendi kõige külmemate talvedega aasta, seda näitab kuude lõikes eriti aasta 

viimane pool. 

GRAAFIK 10.  SOOJUSE NÕUDLUS TEGELIKUL AASTAL. 

 

Et aastad oleksid omavahel võrreldavad korrigeeritakse tegeliku aasta tarbimisandmeid 

pikaajalise keskmise aasta koefitsiendiga, mille järel tekib pilt, milline oleks tarbimine võrreldes 

keskmise aastaga. Seda nimetatakse kraadpäevade meetodiks. Kuna sooja tarbevee kasutamine 

ei sõltu välistemperatuurist, siis võetakse sooja tarbevee valmistamiseks kulunud soojushulk 

võrdlusest välja ja jääb vaid kütteks kulunud soojus. Järgneval graafikul on toodud korrigeeritud 

andmed. 

GRAAFIK 11.  KÜTTESOOJUSE NÕUDLUS KORRIGEERITUD AASTAL.
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Jaanuaris veebruaris 2010 on justkui tarbitud vähem soojust küttele kui külm talv oleks 

eeldanud. Kuna kraadpäevade meetod vaatleb vaid temperatuure ja ei võta arvesse tuule, 

õhuniiskuse, mere läheduse ja päikese mõjusid, siis saab tõdeda, et ka hoonete sisetemperatuur 

oli külmal ajal veidi madalam kui soojema talve puhul (2011, 2012 jaan, veebr) eeldusel, et 

hooneid kasutati kuude lõikes võrreldavalt sarnaselt. 

3. SOOJUSVARUSTUSEGA SEOTUD TEHNILISED, FINANTSMAJANDUSLIKUD 

KESKKONNAKAITSELISED NING VARUSTUSKINDLUSEGA SEOTUD ASPEKTID. 
Tehniliselt on soojusvarustus heal tasemel, 1. JBr katlamaja kasutab kerget kütteõli, mis on 

kasutatavatest kütustest hinna poolest esirinnas, vaid otsene elekterküte oleks veelgi kallim. Õli 

tootmine ja põletamine ei ole keskkonna seisukohalt tegevused, mis keskkonda säästaksid. 

Kerge kütteõli (välismaine) omab varustuskindluse riske, neid saab maandada kodumaise 

põlevkiviõli kerge fraktsiooni kasutamisega. Alternatiivist õlile järgmises alalõigus 4. 

GRAAFIK 12. SOOJUSE HIND 1. JBR.

                   
Püsikuludena on võrreldud vaid esitatud andmetest juhtimis- ja/või personalikulu, 

keskkonnatasusid ning hooldus- ja/või teeninduskulu.  
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4. ALTERNATIIVSED LAHENDUSED SOOJUSVARUSTUSE EDASISEKS ARENGUKS, NENDE 

MAJANDUSLIK TASUVUS.  

SOOJUSTRASS PALDISKI LINNA KAUGKÜTTESÜSTEEMIGA LIITUMISEKS.  
Paldiski linnas on arendatud soojusvarustust Tehnopargi suunal katlamaja poolt vaadatuna 

(Sama suund kui 1. JBr hooned). Välja on ehitatud eelisoleeritud torudest soojustrass piisava 

võimsusega, et sellega ühendada 1. JBr kaugkütte tarbijad. Ühenduseks on vaja projekteerida ja 

ehitada hinnanguliselt kuni 1 km uut trassi. Investeeringi hinnanguline väärtus on 360 000 EUR. 

Liitumiseks tehtav investeering toob kaasa tagasimakse perioodiks finantskohustuse. Leian 

kohustuse suuruse ostetava soojuse ühiku kohta, et hinnata milliseks kujuneb ostetava soojuse 

hind. Laenates 360 000 EUR 10 aastaks ja 5%-lise intressiga  saame aastaseks tagasimakse 

suuruseks 46 600 EUR (PMT(0,05;10;-360000). Võttes aluseks senise toodetud soojuse hulga 

4030 MWh tuleks Paldiski katlamajast ostetavale soojusele lisada laenu tagasimakse osana 12 

EUR. 

Paldiski linna katlamaja kasutab kütusena puiduhaket, Konkurentsiameti poolt kinnitatud 

soojusenergia piirhind on 64 EUR MWh, lisades sellele  laenu teeninduseks vajaliku summa 

saame kasutatava soojuse hinnaks 76 EUR MWh, mis on tänasest soojuse hinnast 40 % odavam.   

1. JBr liitumisel Paldiski katlamajaga on tõenäoline, et Konkurentsiamet kehtestab uue piirhinna 

madalamana kui senine, juhul kui kütuse hind hüppeliselt ei tõuse. Seega tõenäoliselt odavneb 

kaugkütte soojuse hind ka Paldiski linna elanikele, mis on sotsiaalselt vastutustundlik käitumine 

Kaitseväe poolt. 

JBr katlamaja kasutab kütusena kerget kütteõli, 2011 aasta kulud ainuüksi kütusele olid 

suurusjärgus 340 – 434 tuhat EUR, sinna hulka ei ole arvestatud suhteliselt odavalt saadud 

lennukite kütusepargi ehituselt üle jäävat mittekvaliteetset lennukikütust märkimisväärsel 

hulgal. Kõik see näitab, et kasutatava kütuse maksumus on kõrge ja võimalusel tuleb kaaluda 

alternatiivina Paldiski katlamaja odavama soojuse tarbimist. 

Kui soojustrassi rajamise kulu on 360 000 EUR, ostetud soojuse aastane kogus on 4 030 MWh ja 

Paldiskis kinnitatud kaugküttesoojuse piirhind on 64 EUR, siis lisades sellele liitumise aastase 

finantskulu 12 EUR MWh kohta saame kulu soojuse sisseostuks 306 280 EUR. Eeldame, et osa 

senistest soojamajanduse administreerimise kuludest jääb siiski alles, seega hindame aastaseks 

kuluks soojusele kokku 320 000 EUR. Kulud soojusele väheneksid aastas 430 000 – 320 000 =  

110 000 EUR võrra. 

Tasuvusaeg = 360 000 / 110 000 = 3 aastat. 

Sellises suurusjärgus tasuvusaeg ja usaldusväärsed andmed kütuse koguse ja  maksumuse ning 

tarbitud soojuse kohta viitavad vajadusele esmajärjekorras tegelda läbirääkimistega Paldiski 

kaugküttesüsteemiga liitumiseks ja katlamajast soojuse ostmiseks. Läbirääkimistel tuleks 

arvestada võimalusega, et ka järgnevatel aastatel võib olla Paldiski katlamajal võimalus saada 

toetust soojustrasside kaudu uute ühenduste rajamiseks Keskkonna Investeeringute Keskuse 

kaudu, seetõttu võib osutuda, et Kaitsevägi saab kaugküttega liituda oluliselt väiksema kuluga. 

Kuna tasuvusaeg on sedavõrd lühike, siis liitumisega viivitamine 3 aastat toodaks ootamisele 

kulunud ajaga juba trassi ehituseks kuluva raha tagasi. 
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Soovitan kohtuda Paldiski katlamaja operaatoriga (kontakt Einar Luiga, tel 53 040 333), küsida 

soojuse hinna pakkumine Paldiski katlamajast ning leppida kokku kes teeb millises osas 

investeeringu, võtta soojustrassidega liitumiseks tehnilised tingimused Paldiski katlamajalt, 

projekteerimise tingimused Paldiski linnavalitsuselt ja alustada soojustrasside 

projekteerimisega ning ehitusega, et võimalikult pea kasutada tunduvalt odavamat 

kaugküttesoojust, kui tänane omatoodetud soojus. 

SOOJUSE HINNAD KAITSEVÄE OBJEKTIDEL. 
Ülevaade kui palju maksab Kaitseväele soojuse tootmine erinevatest kasutatavatest kütustest 
toob välja selge eelise puitkütustele. Konkurentsiameti kodulehel olev teave kinnitatud 
piirhindade kohta kinnitab samuti puitkütuseid kasutavate katlamajade madalamaid hindu 
võrreldes muude kütustega.  
Võrreldavad hinnad sisaldavad töö teostajale edastatud  juhtumis -ja personali kulusid, 
keskkonnatasusid ja hoolduskulusid. Kui kasutada ühtset kulude arvestuse alust, siis on 
võimalik veelgi täpsemalt soojuse hinda välja tuua (tööjõud, amortisatsioon, elekter, remondi-, 
transpordi-, side- jms kulud kõigi soojuse tootmise üksuste kohta). Lisatud graafik selgitab 
soojuse hindade erinevust. 
Kõrgeimad hinnad on seotud õli hinnaga, kusjuures lisaks kasutati 1. JBr-s veel lennuki 
kütusemahutite ehituselt lennukikütuseks mittesobivat kerget kütteõli, mille kulu pole hinda 
arvestatud. 

GRAAFIK 13. SOOJUSE HINNAD. 

 
Hindade muutus on tingitud kütuse maailmaturu hinna muutusest, hindade võrreldavuse ja 
mõnede tarbimisandmete saamiseks on olemasolevaid andmeid korrigeeritud keskmise aasta 
kraadpäevade arvuga. 
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ENERGIASÄÄSTU VÕIMALUSED. 

SOOJUSE JA ELEKTRI KOOSTOOTMINE. 
Soojuse ja elektri koostootmine võimaldab kütuses sisalduvat energiat efektiivsemalt kasutada. 

Kui toota elektrit kondensatsioonrežiimil töötavas elektrijaamas, siis on protsessi kasutegur 

kuni 40% ja kui toota vaid soojust katlamajas siis on kasutegur kuni 90%, kahepeale keskmiselt 

(40 + 90)/200 = 65%. 

Kui aga toota soojust ja elektrit korraga, siis on seadmete kasutegurid elektri osas kuni 30% ja 

soojuse osas kuni 55%, kokku keskmiselt  (30 + 55)/100 = 85%. Koostootmisega on võimalik 

energiat toota kuni 20% efektiivsemalt sama kütuse koguse juures. 

Koostootmine (CHP ingl. k) on efektiivne, kui elektri ja soojuse realiseerimise tulud katavad 

investeeringu kulud mõistliku aja jooksul ja toodavad tulu seadme elutsükli jooksul või 

koostootmisel saadud energia vähendab senini sisseostetud kulusid enam, kui koostootmiseks 

tehtud kulutused. 

Antud uuringu mõistes tuleb silmas pidada, kas koostootmine annaks säästu Kaitseväele vajaliku 

soojuse ja elektri tänaste kuludega võrreldes. 

Üks enim kasutatavaid elektritootmise tehnoloogiaid väiksemates puidukütuseid kasutavates 

süsteemides on nn ORC - Organic Rankine Cycle ehk termaalõli kui soojuskandja vahendusel 

kütuses sisalduva energia üle kandmine elektri tootmiseks.  Soojust muundatakse 

mehhaaniliseks energiaks siin Rankine`i tsükli abil, kuid nn termodünaamiliseks kehaks on  

orgaanilised vedelikud.  

ORC tööprintsiip on järgmine: katlas (katla kütuseks võib olla mistahes kütus, kuid levinum on  

puitpõhiste ehk biokütuste kasutamine) kuumutatakse termoõli kuni 300 oC-ni ning soojus 

kantakse õliga üle turbiini. Orgaaniline soojuskandja aurustub ja paisub turbiinis, tekitades 

mehaanilise energia abil generaatoris elektri tootmise. Kondenseerumisel vabanev soojus 

suunatakse kaugküttevõrku. Praktiliselt töötavad sellised seadmed Kuressaares ja Rakveres 

loodetavasti alates 2013 aastast. 

JOONIS 2. ORC SEADME TÖÖPÕHIMÕTE. (TTÜ STI)
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ORC seadmete turul pakutavate seadmete võimsus on 200 kWelekter kuni 2,5 MWelekter ning 

soojuslik võimsus on 2 MW kuni 12 MW.  ORC seadmete laialdasema leviku pidurdajaks on veel 

suhteliselt kõrge investeering ja seetõttu peab seade olema koormatud maksimaalse võimaliku 

aja jooksul, sest paigaldamiseks tehtud kulutused tasuvad end sel juhul kõige enam. Kuna 

soojuskandjaks on termoõli, siis peab olemasolev katel sobima termoõli soojendamiseks, 

vastasel korral tuleb paigaldada uus katel ja see suurendab investeeringut veelgi.  

Näitena. Turboden 4 seadme hind on umbes 900 000 EUR, elektriline võimsus on 400 kW ja 

soojuslik 1,850 MW. Hind ei sisalda katla maksumust ega seadme paigaldust, eeldame, et katlana 

saab kasutada olemasolevat 2,1 MW- st katelt. 

Juhul kui toodetud elektrit müüa, siis taastuvenergia tootmisseadmetega toodetavat elektrit on 

kavas toetada määraga 9,3 senti kilovatt-tunni kohta, millest lahutatakse eelmise kuu elektri 

kaalutud keskmine börsihind. 

Kui keskmine börsi hind olnuks 4,6 senti, siis toetuse suurus elektri kWh kohta oleks 4,7 senti. 

Vastavad toetuse meetmed on kavas 2013 aasta alguses kehtestada vastava määrusega. 

Edasine arvestus on koostatud eeldusel, et Kaitseväel ei ole kavas elektri müügiga 

tegelema hakata. 

Seadme võimsusest KUP näite varal (senised tegelikud energiatarbed). 

Tarnitud soojust keskmiselt 4 000 MWh aastas, suvine kuu keskmine tarve 65 MWh, suvine 

keskmine võimsus 90 kWsoojus, kogu KUP senine aastane elektri tarve 2 840 MWh. 

Kui lähtuda koostootmise seadme valikul võimalikult pikast kasutusajast aastas, siis tuleks 

valida suvise soojakoormuse järgi mikrokoostootmise seade mis oleks elektrilise võimsusega 30 

kWelekter, sel juhul saaks ära kasutada ka tekkiva soojuse. Sellises väikese võimsusega ORC 

seadme kohta andmed puuduvad. 

Kui selline seade töötaks aastas 8500 tundi, toodetaks maksimaalselt 255 MWh elektrit ja 580 

MWh soojust, mis on kogumahust kõigest vastavalt 9 % elektrist ja 13 % soojusest. 

Reaalselt aga ei saa puiduhakke katlaga ühendatud ORC seade sellistes tingimustes suvel 

töötada, sest puiduhakkel töötav katel ei tooda suvel soojust, sest et suvise soojuse koormust 

katab kerge kütteõli katel, kuna tarbimine on niivõrd madal. Kui tulevikus suvine soojuse 

koormus uute tarbimisvõimsuste lisandumisel kasvab, siis võib osutuda võimalikuks ka suvel 

hakkekatel töös hoida või valida koostootmise tehnoloogia selliselt, et osa soojusest puhutakse 

õhku, et võimaldada elektri tootmist. Samas on vajalik täpselt teada elektri tarbimise graafikut, 

sest elektrit ei saa tarbimiseks suures koguses salvestada, mis toodetakse sellel peab olema ka 

tarbimine. Kui väeosa elektrisüsteemis tarbimist pole, siis tuleb luua võimalus elektri müügiks 

põhivõrku, see aga suurendab investeeringut veelgi. 

Majanduslikult on koostootmine osutunud efektiivseks toetuste kaasabil seadmetes, mille 

elektriline võimsus on ligikaudu 2 MWelekter. Sellel viitavad ka mitmed arenduses olevad projektid 

Aravetel, Paides, Ilmatsalus, Rakveres ja Kuressaares. Nimetatud kohtades on käiku minemas 

koostootmise seadmed taastuvate energiaallikate baasil.  
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Seega investeeringu toetusega kuni 50% on tasuvaks osutunud seadmed suurusjärgus 2 

MWelekter, KUP tarbimine on 0,09 MWelekter. 

Tänase väikese suvise soojusvõimsuse puhul ei pea ma perspektiivseks puiduhakkel põhineva 

koostootmise arendamist KUP energiatarbe katmiseks, sest ülima tõenäosusega ei kata tehtav 

investeering vähema kui 10 aastaga tehtud kulutusi. 

Seadme võimsusest Kirde Kaitseringkonna Loode katlamaja näite varal. 

Soojuse hinnanguline tarve (põhineb 2010 kütuse kogusel) 3 700 MWh aastas, suvine 

soojuskoormus 50 MWh kuus, arvestuslik tarbitav soojusvõimsus 70 kWsoojus. Saadud 

suurusjärgud on sedavõrd väikesed, et tegemist on mikrokoostootmise seadmega. Sellises 

suurusjärgus tehnoloogia on valdavalt arenenud gaas- ja kergetele vedelkütustele, mitte raske 

kütteõli seadmetele. 

Kerge kütteõliga töötav turbiin võimsusega 30 kWel või diiselmootor generaatoriga on turul 

olemas (turbiin Capstone C30 või mootorgeneraator OEKO 35 HS,), soojuslik väljund oleks pea 

kolm korda suurem ehk siis 90kWsoojus. Ka selline seade eeldab soojuse akumuleerimist ja ei saa 

suveperioodil täisvõimsusel töötada ilma pideva soojuse tarbimiseta. Sooja tarbevee kasutamine 

on aga ööpäevas tsükliline, elektri tarbimine samuti. Soojuse tarbimise tsüklilisuse saab 

tehniliselt tasandada salvestuspaakidega, elektri puhul tuleb aga üleliigne müüa põhivõrku. 

Võimalik on ka soojus lihtsalt õhku puhuda ja elektrit tarbida. Mõlema toote kasutamine aga 

muudab investeeringu kasulikumaks.  

Suvisel ajal on tänavavalgustuse tarbeks elektri tootmine minimaalne valgete ööde tõttu, samas 

just siis toodetakse vajaminevat soojust kergest kütteõlist ja soojuse ja elektri koostootmine 

võiks vedelkütuse efektiivsema kasutuse seisukohalt olla põhjendatud.  

Kui aastas koostootmise seadet kasutada maksimaalselt ehk 8 500 tundi, siis selle aja jooksul 

toodaks ta 765 MWh soojust (90 kWsoojus) ja elektrit 250 MWh (30 kWel). 

Kui elektri kasutaksime ära omatarbeks (teoreetiliselt) ja soojuse samuti, siis saaksime sellest 

kulude kokkuhoidu (seniste sisseostetud kütuse ja elektri põhjal) õlilt tonni hinna 504 EUR 

juures 35 500 EUR aastas ja elektri sisseostult senise hinna 106 EUR MWh juures  26 500 EUR. 

Kokku aastas 62 000 EUR. 

Koostootmise seadme tarbeks kerge kütteõli maksumus (kerge õli  hind 624 EUR tonn, 765 

MWh vajadus, seadme kasutegur 72%) 62 000 EUR aastas.  

Kokkuhoidu energia kuludes (raske kütteõli ja ostetud elektri maksumus võrrelduna kerge 

kütteõli maksumusega seadme toimimiseks) ei tule, sest kerge kütteõli hind koostootmise 

seadme tarbeks on samas suurusjärgus. 

Kui eeldada, et seadme hooldusega kaasnevad ka teatud kulud, siis säästu ei tekigi.  

Seadme hinnanguline maksumus ehk investeering  (lähtun hinnatasemest seadmele Capstone 

C30, info Teamwork Engineering OÜ) on 85 000 EUR. 

Kuna investeering ei too kaasa kulude vähenemist, siis teda tasuvaks hinnata ei saa.  
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Riskiks on see, et elektrit ei saa vajalikul ajal oma tarbeks kasutada ja tuleb kas seadet vähem 

kasutada või elektrit võrku müüa ja see muudab kulud veelgi suuremaks, sest võrku müüdav 

elekter ja sealt ostetav elekter on börsil vastaval ajal erinevate hindadega, ning kui seade töötaks 

näiteks poole vähem, siis ei teeniks investeering end samal ajal tagasi ja kulud oleksid veelgi 

suuremad. 

Kuna tehnoloogia areneb ja hinnad muutuvad, siis on otstarbekas energiatarbimist (elekter, 

küttesoojus ja sooja tarbevee valmistamiseks kulunud soojus) kauglugemise teel näiteks 

tunniste intervallidega salvestada, sest andmete olemasolu võimaldab tulevikus täpselt vajaliku 

tehnoloogia sobivust hinnata ja seeläbi teha väikeste riskidega otsus edasisteks arenguteks. 

ENERGIATARBIMISE JUHTIMINE. 
TERRITOORIUMI VALGUSTUS – lisaseadmetega on võimalik vähendada valgustuseks kuluvat 

elektrit.  

Tänavavalgustuse kasutuse aeg aastas on hinnanguliselt 3500 tundi. Eeldades, et 

tänavavalgustus lülitatakse sisse ja välja piisavalt hämaras, ja et juunis valgustus ei põle, kulutab 

üks 150 W võimsusega valgusti aastas 525 kWh elektrit. Elektri maksumuseks aastas 8,5 sendise 

kWh hinna (ostetakse keskpinget) juures on 44 EUR ja madalpingelt ostes 11 sendise kWh hinna 

puhul 58 EUR. 

VALGUSVÕIMSUSE VÄHENDAMINE. 
Valgusti võimsuse vähendamise seade sobib kasutamiseks lisaseadmena kõikides 

välisvalgustipaigaldistes, kus on lubatud ööpäeva kestel kasutada kahte erinevat 

valgustusvõimsust. 

Seade alandab vastavalt kliendi sisestatud programmile ettenähtud aegadel valgusti toitepinget. 

Paigaldades lisaseadme olemasolevale valgustile on võimalik vähendada valgustugevust ja 

säästa elektrit kuni 30%. Seade paigaldatakse posti külge või masti sisse. 

Seade on kiiresti ja lihtsalt paigaldatav. Selle kasutamine ei nõua muid lisakulusid, st seadme 

kasutamiseks pole vaja muid tarvikuid, välja arvatud tavaline hämaralüliti, mida kasutatakse iga 

välisvalgustuslahenduse juures. Eeldatakse, et valgustil on kaheastmeline drossel, juhul, kui see 

puudub, paigaldatakse lisadrossel. 

FOTO VALGUSTUGEVUSE REGULEERIMISE SEADMEST. 

 



32 
 

Seadme maksumuseks on hinnanguliselt 54 EUR (sisaldab ka lisadrosseli), paigalduse 

maksumuseks 6 EUR, kokku investeering 60 EUR valgusti kohta.  

Sama kasutustundide arvu juures ja eeldusel, et valgusti sätitakse lisaseadme kaasabil 60% 

kasutusajast 30 % väiksema energiatarbega toimima, on aastane elektritarbe vähenemine 

arvestuslikult 94 kWh valgusti kohta. Rahaline sääst ühe valgusti kohta on 8 EUR aastas (8,5 

senti kWh) või 10 EUR aastas (11 senti kWh) 

Investeeringu tasuvusaeg 60/8=7,5 aastat või 60/10= 6 aastat, nagu näha elektri hinna kasvades 

tasuvusaeg lüheneb.  

Kui kokku on neljal objektil hinnanguliselt kuni 800 valgustit, siis teoreetiliselt oleks sääst kuni 

8000 EUR aastas. 

Soovitan esmalt paigaldada seadmed ühe väeosa territooriumile, saades teada investeeringu 

reaalväärtuse ühe valgustuspunkti kohta, mõõta tarbimist ja jälgida ning reguleerida teatud 

perioodi (paar kuud või kvartal), samal ajal võrrelda eelneva sama perioodiga tarbimisandmeid 

ning seejärel otsustada investeering teiste väeosade territooriumide osas. 

Järgmisel aastal saab vähemalt 5 Eesti linna endale Austria riigi poolt ostetud CO2 kvoodi rahade 

eest kaasaegse juhtimisega ja LED tehnoloogil põhineva tänavavalgustuse süsteemi. Nende 

kogemuste varal peale aastas kasutust võiks teha järeldusi LED tehnoloogia kasutuselevõtuks ka 

kaitseväe territooriumi valgustamiseks. Tallinna linnal ei ole häid kogemusi piloot LED 

tänavavalgustite osas 2010 aastast Stroomi kergliiklusteele paigaldatud valgustitest. Vastav 

selgitav ettekanne on edastatud tellijale. 

HOONETE TEHNOSÜSTEEMIDE REGULEERIMINE. 
Kui on täpselt teada hoonete otstarbekohane kasutus, siis on võimalik tehnosüsteemid 

reguleerida automaatikaseadmete kaasabil selliselt, et kasutuse ajaks tagatakse vajalik 

sisekliima (sisetemperatuur ja normikohane õhuvahetus), kasutuse vaheajal aga vähendatakse 

kütte ja õhuvahetuse intensiivsust. Mittevajaliku kütte ja õhuvahetuse vältimisega on kohati 

võimalik märkimisväärselt energiat säästa, millega kaasneb ka kulude vähenemine. 

Otstarbekohasele kasutusele vastava sisekliima tagamine on võimalik täpse kasutusgraafiku 

teadmisel ja vastavalt sellele graafikule tehnosüsteemide reguleerimisel. 

2012  ja 2013 aasta kütteperioodil viiakse vastav uuring läbi Väike-Maarja koolimajas, aprillis on 

vastavad tulemused avalikud ja sarnast lähenemist soovitan ka kaitseväe hoonete 

energiajuhtimise kavandamisel. (Kontaktisik Teet Tark, Hevac OÜ, 50 48 037, Aivar Uutar, tel 52 

49 809)  

SOOJA TARBEVEE TOOTMINE. 

PÄIKESEKOLLEKTORITEGA. 
Eesti Maaülikoolis on uuritud ühe tavatootmises oleva päikesekollektori võimekust salvestada 

päikesest kiirguvat soojust salvestuspaaki. (vt TEUK XII kogumik, Veli Palge) 

Kollektori kasuliku pinna suurus on 2,35 m2 seetõttu jagan saadud andmed kollektori kasuliku 

pinnaga, saades ühe ruutmeetri paneeli pinna tootlikkuse ja kasutan seda suurust kuude lõikes 

näitena KUP kasarmu sooja tarbevee vajaduse katmiseks. 
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2010 aasta andmete alusel on KUP kasarmus 2 sooja tarbevee vajadus kuude lõikes järgmine. 

GRAAFIK 14.  KASARMU SOOJA TARBEVEE NÕUDLUS. 

 

Võrdlusena on lisatud 100 m2  päikese lamekollektori pargi võime soojust toota. Kalendrikuudel 

aprill – september oleks märkimisväärne osas sooja tarbevee vajadusest võimalik katta 

päikesepaneelidest saadavast soojusest.  

Juunis tuleks saadud soojus kasarmuväliselt ära kasutada, augustis jääb samuti soojust üle. 

Kindlasti peavad olema valitud sobiva mahuga salvestuspaagid, sest päikese tootlikkus ja sooja 

tarbevee kasutamine on ilmselt ajaliselt nihkes. 

Vaatame kui palju on võimalik säästa aastas kütuse kuludelt, kui paigaldada 100 m2 suurusega 

päikese kollektorid. Et vähendada riske jätan arvutustest välja jaanuari, veebruari, oktoobri, 

novembri ja detsembri.  Allesjäänud kuudel (märts – oktoober) kulus 2010 aastal sooja tarbevee 

valmistamiseks kokku 60 MWh soojust, millest 30 MWh valmistamiseks kasutati kerget kütteõli 

(sest suvel kasutatakse kerget kütteõli, kerge õli  hind 624 EUR tonn) ja 30 MWh hakkepuitu (18 

EUR MWh). Selleks kuluks arvestuslikult rahalisi vahendeid (arvestades katla kasutegurit 70% 

ja trasside kasutegurit 95% ning vaid kütuse maksumus, sest püsikulud ei muutu) 3 300 EUR. 

Seega aastane säästu väärtus sooja tarbevee valmistamiseks päikesest oleks 3 300 EUR. 

Investeeringu suuruse leidmiseks konsulteerisin vastavate uuringute tegijaga (Mikk Maivel, TTÜ 

doktorant, tel. 56 461 251) ning seadmete pakkujatega ja sain hinnanguliselt sellise 100 m2 

pargi maksumuseks 55 000 EUR. 

Tasuvusaeg KUP kasarmu osas 55 000 / 3 300 = 17 aastat. 

Pika tasuvusaja põhjus on suhteliselt kallis investeering ning puiduhakkesoojuse madal hind. 

Sarnastel tingimustel Kirde väeosa Loode kasarmus raskest kütteõlist toodetud soojusega 

võrreldes oleks tasuvusaeg 15 aastat, sest 60 MWh soojuse tootmine (trasside kasutegur  95%, 

katla kasutegur 80%) raskes kütteõlist (504 EUR tonn) maksaks 3 600 EUR kütuse 

maksumusena. 

1.JBr kasarmus oleks tasuvusaeg  55 000 /  4 300 =  13 aastat. 



34 
 

Märkus. Juhul, kui päikest ei paista, kasutatakse sooja tarbevee valmistamiseks tavakütuseid ja 

aastati võib sääst olla erinev, seega tasuvusaeg võib kõikuda sõltuvalt ilmastikust. Juhul, kui 

sooja tarbevett toodetakse päikesepaneelidega ja ilmad on pilvised ja kõledad ning sajused ja 

sooja tarbevett kasutatakse sel ajal lisaks pesemisele ka väliõppuselt naastes keha 

soojendamiseks, siis suureneb vajadus kasutada lisakütte allikana kaugküttesoojust ja kulud 

sooja tarbevee tootmisele suurenevad. Selliseks juhuks tuleb kaaluda sauna kasutamise 

võimalust ja sooja tarbevett kasutada eelkõige vaid pesemiseks. 

Taas on oluline omada tunnise intervalliga tarbimisandmeid, siis on investeeringu kavandamine 

lihtsam, sest sooja tarbevee kasutuse aja järgi saab planeerida salvestuspaakide mahu vajaduse. 

SOOJUSPUMP HEITVEEST SOOJA TARBEVEE VALMISTAMISEKS. (KUP 2 Kasarmu näitel) 
 
Heitvee soojuse sisaldus on 25 – 30 kWh m3. Soojuspumba ja vastava selleks loodud 

soojusvaheti kaasabil on kuni 80% sellest energiast võimalik tagastada hoonesse ja ilmselt 

mõistlik kasutada sooja tarbevee ettevalmistamiseks. Soojuspump ja heitvee pump tarbib 

elektrit ühe kuupmeetri kohta 6,5 kWh, rahalises väärtuses 0,72 EUR/m3.  

FOTO 2 HEITVEE SOOJUSVAHETI. 

 
Ühes kasarmus tekib õppekuudel keskmiselt 12 m3 heitvett ööpäevas, mille soojussisaldus on 

keskmiselt 360 kWh. Kuna kõike soojust ei tohi sealt välja võtta, sest heitvee süsteemis ei tohi 

vesi liialt maha jahtuda, siis eeldame, et 80% sellest kasutatavat soojusest tagastub soojuspumba 

kaasabil hoonesse sooja  tarbevee ettevalmistamiseks, kasutatav hinnanguline soojushulk 11 

kuu jooksul oleks seega 90 MWh.  
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GRAAFIK 15. HEITVEE KOGUSED KUP 2 KASARMUS.

 

 Soojuspumba kaasabil tagastuv soojushulk kuus oleks 8 MWh ja 90 MWh aastas. 90 MWh 

tootmiseks kulub katla kasuteguri 80 % ja soojustrasside kasuteguri 90 % juures 11 tonni õli. 

Tulu kerge kütteõli kokkuhoiust (suvel KUP ja 1. JBr kerge õli  hind 624 EUR tonn), rahalises 

väärtuses  7 000 EUR. (KUP rahaline sääst kõige väiksem, sest vaid suvekuudel kasutatakse 

kerget kütteõli, muul ajal kasutatakse kütusena hakkepuitu) 

Tulu raske kütteõli kokkuhoiust (Kirde, 504 EUR tonn), rahalises väärtuses  5 500 EUR. 

Kulud elektrile soojuspumba ja heitveepumba tööks 26 MWh aastas, 2 860 EUR  aastas. 

Hoolduskulud 300 EUR aastas. 

Rahaline sääst JBr (KUP) 7 000 – (2860 + 300)  =  3 840 EUR aastas. 

Rahaline sääst Kirde 5 500 – (2860 + 300) = 2 340 EUR aastas. 

Vajalik investeering  62 000 EUR, (Meelis Reserv, Priienergia OÜ, tel 50 94 042) 

Tasuvusaeg = 62 000 / 3 840 (2 340) = 16 kuni 26 aastat. 
 
Tasuvusaeg suhteliselt pikk, sest investeeringu maksumus võrreldes aastase säästuga on kõrge. 

Aastane sääst on saadud vaid kütuse komponenti arvestades, sest ise soojust tootes muud kulud 

ei vähene. KUP osas on tasuvusaeg kõige pikem, sest hakkepuidust toodetud soojus on kõige 

odavam. Õlikütuste hinna tõustes tasuvusaeg lüheneb. Investeeringu hinna vähenedes samuti. 

Võrreldes päikesekütte kasutamisega sooja tarbevee valmistamiseks on soojuspumba 

kasutamine ilmastikust sõltumatu, seega tootlikkus sõltub vaid hoonesisesest heitvee kogusest. 

Päikese kasutamisel võib salvestamine osutuda tähtsamaks kui soojuspumba kasutamisel, sest 

päike paistab näiteks ajal, kui tarbimine puudub. Samas esineb ka olukordi, kus päike ei paista, 

aga sooja vett on siiski vaja ning tuleb käivitada katlamajas soojuse tootmine. Soojuspumba 

kasutamise aega heitsoojuse salvestamiseks sooja tarbevee mahutisse saab programmeerida 

vastavalt sooja tarbevee ajalisele tarbimise vajadusele. 
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Märkus. Teatud juhtudel võib maha jahutatud heitvesi mõjutada heitvee puhastusseadmete 

bioloogilise puhastuse protsessi toimimist, selle mõju tuleb eraldi vaadelda vastavalt 

konkreetsele plaanile heitvee soojuspumba seadmeid kasutada. 

SOOJA TARBEVEE SÄÄSTMINE  

Kasutusharjumuste muutmine on kõige odavam energiasäästu võimalus, sest peale mõtlemise 

muutuse ei ole vaja investeeringuid teha. 

Kui hoolimatul sooja tarbevee kasutamisel võib ühe pesukorraga kuluda sooja vett kuni 50 liitrit, 

siis samaväärselt ennast puhtaks pesta on võimalik  ka 15 liitri sooja veega.  Seega 3 korda 

väiksema energiakuluga. Rahas väljendatuna on ühe pesukorraga võimalik kulutada (näiteks 

1.JBr-is  kus soojust toodetakse kerge kütteõliga, mille tonni hind on 624 EUR) kuni 2 EUR, 

samas säästlikul sooja vee kasutusel kuluks vaid  0,7 EUR väljendatuna soojendamiseks kulunud 

kütuse hinnana, ilma vee enda maksumuseta. Kui lisada vee maksumus (vee kuupmeetri hind 1 

EUR), siis oleks sääst 30 senti suurem ja kokku 1,6 EUR kasutaja kohta. 

Võimalusel paigaldada pesemiseks aegviitega segistid, et oleks välditud sooja vee pidev 

voolamine sõltumatult kasutamisest. 

Samuti saab väga lihtsalt säästa küttesoojust, teades kuidas kasutada termoregulaatorventiile 

küttekeha soojuse väljastamise reguleerimisel. 

ENERGIASÄÄSTU ALANE KOOLITUS. 
Kuna Kaitsevägi on ka õppeasutus, siis soovitan sisse viia õppeprogrammidesse minimaalselt 

kahe tunni ulatuses energiasäästu alast õpet (huvi korral nõus ise lugema, kontakt Aare 

Vabamägi, tel 52 10 530). Energiasääst on tähtis riiklikul tasandil energiakandjatest sõltuvuse 

vähendamiseks, sest Eesti sõltub naaberriigi gaasi ja õlitarnetest märkimisväärselt ning suur osa 

tuludest liigub kütuse ostuks riigist välja. Kord selgeks õpitud säästlik käitumine omab väga 

pikaajalist positiivset mõju nii oma rahakotile kui ka ühiskonnale tervikuna. 
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SOOJUSVARUSTUSSÜSTEEMIDE ARENGUVARIANTIDE TEHNILINE 

TEOSTATAVUS JA MAJANDUSLIK TASUVUS. 

Järjestades pakutud võimalikud lahendused alternatiivide kasutuselevõtuks lühima tasuvusaja 

ja vähima riski seisukohalt oleks järjestus järgmine: 

1. Sooja tarbevee kasutusharjumuste muutmine, energiasäästlik käitumine. 

2. Tehnosüsteemide reguleerimine täpsemaks vastavalt kasutusvajadusele. 

3. 1. JBr küttesüsteemi ühendamine Paldiski linna kaugküttevõrguga, tasuvusaeg 3-4 

aastat. 

4. KUP vahtkonna hoone viimine elekterküttelt kaugküttesse, tasuvusaeg 3-4 aastat. 

5. Tänavavalgustuse juhtimise rakendamine, tasuvusaeg 6 – 8 aastat. 

6. Päikesepaneelide kasutuselevõtt, tasuvusaeg 13 - 17 aastat. 

7. Heitvee soojuse kasutuselevõtt, tasuvusaeg 16 - 26 aastat. 

 

Tasuvusele hinnangu andmiseks on vaja lisainformatsiooni Kirde Kaitseringkonna Loode 

katlamaja piirkonna ühendamise võimaluste kohta Tapa kaugküttesüsteemiga ja nende 

hinnapakkumist soojuse müügiks. Sellest sõltuvalt analüüsida omakatlamaja ehitamist 

hakkepuidu kasutamiseks või soojuse tootmise teenuse kasutamist. 

• Koostootmise seadmete paigaldamine vajab eraldi täpsemat tarbimise (elekter ja soojus) 
uuringut, olemasolevaid tarbimise koguseid teades ei ole hetkel majanduslikult tasuv. Et 
täpsemini tasuvust hinnata, selleks on vaja paigaldada tunnise intervalliga 
tarbimisandmete lugemise seadmed nii elektrile kui soojusele. 
 

ARENGUVARIANTIDE MÕJU KESKKONNALE. 
 Arengud, mis suurendavad kohalike kütuste kasutamist ja vähendavad mittetaastuvate kütuse 

kasutamist on keskkonnale tervendava mõjuga.  

Sellest lähtuvalt on liitumised kaugküttega, kus kasutatakse taastuvaid kütuseid ja oluline 

vähendamine või loobumine õlikütuste kasutusest keskkonnale kasulik. Keskkonna hoiu suhtes 

on soosiv ka põlevkivielektri tarbimise vähendamine (välisvalgustus). Kui päikese 

soojuskiirguse kasutamine vähendab majanduslikult põhjendatuna taastumatute kütuste 

kasutamist, siis ka see on keskkonda soosiv, samuti soojuspumba kaasabil heitsoojuse 

kasutamine. Arengute planeerimisel tuleb silmas pidada millise hinnaga on mõju saavutatav. 
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ENERGIAVARUSTUSE OTSTARBEKAST OMANDIVORMIST. 

SOOJUSE SISSEOST TEENUSENA. 
Soojuse sisseostu teenuse pakkuja ootab oma tegevusest kasumit. Soojuse hind lepitakse kokku 
pikaajalise lepinguga, kus üldiselt määratakse ära ka soojuse hinna kujunemise valem. Soojuse 
sisseostu teenuse puhul ei pea hinda reguleerima Konkurentsiamet. Sellist teenust pakuvad 
stabiilse hinnaga üldjuhul kogu kütuse tarneahelat kontrollida suutvad ettevõtted. 

SOOJUSE TOOTMISE VARADE RENT. 
Soojuse tootmise varade renditulu tuleb soojuse ostjal (rohkem soojuse ostjaid pole, kui vaid 
rendile andja ise) endal täies mahus kinni maksta, sest see lisatakse soojuse müügi hinnale – 
seetõttu ei ole rendile andmisel mõtet. Arvestada tuleks aga varade kulumit, et neid taastada. 
Varade rendile andmist tuleb kaaluda juhul, kui see vähendab kulusid. Näiteks kui olemasolev 
soojusvarustus ühendatakse välise soojusevarustuse süsteemiga ja seal vajatakse lisavõimsusi 
või reservvõimsusi või kui soojuse tootmise teenuse pakkujal on vajalik lisavõimsus ja ta ei pea 
tegema selleks lisainvesteeringut, vaid kasutab olemasolevat võimsust. 
 

OMATOODETUD ENERGIA. 
Soojuse tootmine omatarbeks ei taotle kasumit, lisaks on tänases olukorras energia tootmisega 
seotud personal rakendatud lisaks veel muudel vajalikel väeosa sisestel töödel. 
Viimatinimetatud asjaolu raskendab täpset kulude jagunemist soojuse tootmise ja muude 
tegevuste vahel. Kui energiat sisse osta, siis ilmselt ei ole võimalik kõiki soojamajandusega 
seotud (väljaspool soojuse tootmist) kulusid hüljata ning osad kulud jäävad (soojussõlmede 
hooldus, näitude lugemine, kütte ja ventilatsioonisüsteemide reguleerimine ja hooldus) ning 
need lisanduvad sisseostetud soojuse hinnale. 
 
Kujutagem tulevikku, kus Võru jätkab efektiivselt puiduhakkel soojuse tootmist ning Tapa ja 
Paldiski liituvad kohaliku puiduhakkel töötava kaugküttesüsteemiga, siis vaid Ämari, (olles 
vahepeal soojuse tarbimist kasvatanud uute objektide näol sellise tasemeni, et kaks 
küttepiirkonda on mõistlik liita ja pelleti hind on kasvanud), võib olla objektiks, kus tuleks 
kaaluda soojuse sisseostu teenuse kasutamist või hakkepuidu katlamaja rajamist. Kaalutlused ja 
analüüsid tuleb teha enne olemasolevatesse katelseadmetesse uuendava investeeringu tegemist. 

ENERGIATARBE EFEKTIIVSUSE MÕÕDIKUD. 
Tarbimisandmete ja nende võrdluse alusel on koostatud analüüsi töövahend MS Excel abil, 

millega saab jälgida energiatarbe kulu kas hoone pinna kohta või tarbija (ajateenija) kohta. 

Täävahend on üle antud koos selgitustega kasutamise kohta.  

Näitena on sisse viidud kahe eelneva aasta ühe kasarmu tegelikud tarbimisandmed 

küttesoojuse, elektri ja sooja tarbevee osas. Töövahendit on soovitav kasutada sarnaste 

funktsioonidega (söökla, kasarmu, spordihoone) hoonete ja kasutajate energiatarbe efektiivsuse 

võrdlemisel. 

Kui on vajadus leida hoone energiatarbe efektiivsuse (energiatõhusus) näitajaid, nagu kaalutud 

energia erikasutus (KEK), siis piisab töövahendis arvutatud aastaste kütte ja elektri koguste 

kaalumisest kaalumisteguritega ja KEK on leitud. 

Vahend on töö Lisana edastatud elektroonilisena.  
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SOOVITUSED ENERGEETIKA MAJANDUSKAVA RAKENDAMISEKS. 
Et hinnata energiamajanduse efektiivsust on vaja omada toimuvast ülevaadet. Ülevaade tekib, 
kui energiatarbe andmed on samas ajaperioodis võrreldavana ja usaldusväärsena saadaval. 
Selleks peavad tarbimise kohad olema mõõdetavad. Vajalik on paigaldada kõigile küttesüsteemis 
olevatele objektidele soojusarvestid, võimalikult täpselt mõõta samal ajal ka kasutatava kütuse 
ja elektri kulu. Koostootmise efektiivsuse hindamiseks tulevikus on vaja viia sisse tunnise 
intervalliga tarbimise jälgimine aastaringselt küttele ja elektrile, et oleksid head alusandmed 
võimaliku CHP seadme kasutuselevõtuks. 
 
Kui on vahendeid ja soovi alternatiivsete soojusallikate kasutamiseks, siis soovitan teha ühe 
kasarmu baasil katseinvesteering heitveest soojuse tagastamiseks soojuspumba kaasabil ja ühe 
kasarmu  baasil päikesekollektoritega sooja tarbevee tootmiseks ning ühe väeosa 
välisvalgustuse valgustugevuse reguleerimine, jälgides tulemusi aastase perioodi jooksul ja siis 
teha järeldusi efektiivsuse osas ning hilisemad investeeringu otsused muudel objektidel. Jälgida 
sarnase tehnoloogia arenguid ja pilootkasutust lähiümbruses (Tänavavalgustuse uuendused 5-s 
linnas, päikesepaneelide kasutamine sooja tarbevee tootmiseks kortermajades, heitvee 
soojuspumpade kasutamine sooja tarbevee valmistamiseks, energiajuhtimise rakendamine 
koolimajas) vastavalt uuringus eelpool toodud konkreetsetele viidetele. Vajadusel kasutada 
sõltumatuid eksperte kasutuse sobivuse kohta hinnangute saamiseks.  
 
Viia sisse käitumismäärustikku tegevusjuhised, mida teha küttekeha termoregulaatorventiiliga, 
kui avatakse külmal ajal tuulutamiseks välisaken ja kuidas käituda säästvalt sooja tarbevee 
kasutamisel. 
 
Võimalusel lisada kaitseväelaste koolituse programmi energiasäästu õppetunnid, sest energiaga 
seonduv on ka riikliku julgeoleku seisukohalt tähtis ja kord õpitu võib kasu tuua elu lõpuni. 
 
Uute soojusvarustuse süsteemide planeerimisel lähtuda Euroopa Liidu 2020 ja 2050 horisondi 
suunistest, mis näevad ette energiatarbe vähenemise hoonetes ja kohapeal toodetud energia 
kasvu (null- ja liginullenergia hooned) ning taastuvate kütuste kasutamise osakaalu märgatava 
kasvu. 
 
Soovitan rakendada peatükis „SOOJUSVARUSTUSSÜSTEEMIDE ARENGUVARIANTIDE 
TEHNILINE TEOSTATAVUS JA MAJANDUSLIK TASUVUS“ toodud kõik alla 10 aastase 
tasuvusajaga tegevused, eelisjärjekorras alla 5 aastase tasuvusajaga tegevused ning teha 
koostööd seal, kus liitumine olemasoleva kaugküttesüsteemiga väljaspool väeosa on 
lähitulevikus võimalik. 
Liitumine kohaliku asula kaugküttega ei kujuta suurt riski, sest soojuse hinnad on reguleeritud 
Konkurentsiameti poolt ja see välistab põhjendamatu kasumi teenimise soojusettevõttele. Samas 
Kaitseväe objekti näol suure tarbija lisandumine kaugküttesüsteemi tarbijate hulka tugevdab 
kogu kaugküttesüsteemi võimekust ja seeläbi suurendab varustuskindlust. 
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RAKENDUSKAVA. 
 
Tegevus Tulemus Rakendamise 

aeg 
Maksumus Tasuvusaeg 

Energiatarbe 
töövahendi 
kasutamine 

Ülevaade 
energiatarbest 

Viivitamata - + 

Sooja tarbevee 
kasutusharjumuste 
muutmine, 
energiasäästlik 
käitumine 

Energia ja vee 
kulu vähenemine 

Koolitused 
õppekavasse 
esimesel 
võimalusel 

+ + 

Tehnosüsteemide 
reguleerimine 
vastavalt 
kasutusvajadusele 

Sisekliima 
paranemine, 
energiakulu 
vähenemine 

Esimesel 
võimalusel 

+ + 

KUP vahtkonna 
hoone viimine 
elekterküttelt 
kaugküttesse 

Kulutuste 
vähenemine 

Esimesel 
võimalusel 

Hinnanguliselt 
14 000 EUR 

3-4 aastat 

1. JBr kütte-
süsteemi 
ühendamine 
Paldiski linna 
kaugküttevõrguga 

Kulutuste 
märgatav 
vähenemine, 
keskkonnasääst, 
sotsiaalne 
vastutus. 

Esimesel 
võimalusel 

Kuni 350 000 
EUR. 

3-4 aastat 

Tänavavalgustuse 
näidisjuhtimise 
rakendamine ühe 
väeosa 
territooriumil 

Kulutuste 
vähenemine, 
keskkonnasääst. 

Vastavalt 
võimalustele  

Valgusti kohta 
kuni 60 EUR, 
sääst kuni 10 
EUR aastas. 

6-8 aastat 

Kirde KR Loode 35 
katlamajapiirkonna 
ühendamine Tapa 
linna 
kaugküttesüsteemi 

Kulutuste 
vähenemine, 
keskkonnasääst, 
sotsiaalne 
vastutus. 

Peale Termoring 
OÜ soojuse hinna 
pakkumist 

Kuni 250 000 
EUR. 

Selgub peale 
hinna 
pakkumist. 

Arengukava 
uuendamine 

Võimaldab 
hinnata muutusi 
või probleemseid 
kohti. 

Iga kahe aasta 
tagant, 2014 
uuesti. 

Sõltub 
töömahust ja 
hinna 
pakkumistest. 

+ 

 
Märkus.  „+„ maksumus ja tasuvusaeg pole määratud, see ei tähenda, et tasuvusaeg puudub. 
 „-„ maksumus sisaldub uuringu hinnas, vajalik ühekordne väljaõpe andmete haldureile. 
 


