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Põhjused mis nõuavad uute lahenduste 
rakendamist ja lahenduste eesmärk

� Kõrge soojusenergia maksumus

� Amortiseerunud katlamaja

� Amortiseerunud soojustrassid

� Soojustrasside ja katlamaja renoveerimise kõrge 
maksumus

� Eesmärgiks on KOV i hoonete ja korrusmaja KÜ
elanike kulutuste vähendamine hoonete kütmisel 
ja sooja tarbeveega varustamisel tsentraalsete  ja 
lokaalsete lahenduste rakendamisel.



Muudetud Kaugkütteseadus ja 
Monopolide ohjeldamise 
seadus.

� Seadusemuudatused lubavad kasutada 
kaugküttetsoonides kaugkütet 
kasutatavates hoonetes lisaks 
tsentraalküttele taastuvaid energiallikaid –
soojuspumbad mis ammutavad soojust 
pinnasest, veest, õhust, ventilatsioonist, 
kanalisatsioonist j.n.e; päikesepaneelid.



Eeldused 

� Lahenduste ehitamiseks peab olema võimalik 
rajada lähedusse soojuskogumisväljak 
maaküttelahendusele.

� Õhk vesi lahendused on võimalik paigaldada koos 
tsentraalküttega või sõltumatu lisaküttega.

� Tugevad korteriühistud , ergiaaudit ja projekt.
� Tsentraalkatlamaja täiendamisel – seadmete 
paigalduskoht ja soojuskogumisväljaku lähedus ning 
magitraalide rajamisvõimalus.

� Lokaalsete seametega lahenduse korral peab 
olema elamutes seadmete paigalduseks vajalikud 
ruumid. Võimalik lisada lahendustesse ka soe 
tarbevesi.



Tsentraalsed lahenduse

� 1.Tsentraalsete seadmetega.

� Lahendus tsentraalkatlamaja küttesüsteemi 
täiendamine soojuspumbasüsteemiga.

� Eeliseks kompaktne seadmete asetus ja kontroll 
süsteemi toimimise ja soojusjaotuse üle.

� Hooldusvajaduse koondatud ühte kohta.

� Soojuskadude puudumine 
soojuskogumissüsteemis.

� Eelistatud lahendus kui soojustrassid on korras kui 
soojusenergia müüja kuulub KOV ile.



Tsentraalse soojuskogumisega 

soojuspumbasüsteemid
� 2.Lokaalsete seadmetega
� Ühine soojuskogumise süsteem võimaldab rajada 
soojuskogumissüsteemi elamutest kaugemale 
tuues magistraalid hooneteni. Transporditakse 
madalatemperatuurilist vedelikku, soojuskaod 
maakonturi magistraalides puuduvad.

� Igas hoones oma soojuspumbasüsteem,  mis 
kuulub korteriühistul .

� Eeliseks on küttereziimi ja kulude kontroll 
korteriühistupõhiselt, makstakse välikontuuri tasu.

� Jäävad ära soojustrasside soojuskaod.



Kortermajade lokaalsed 
lahendused.

�Omandiõigus on KÜ elanikele selge

� Reguleeritav ja jälgitav KÜ poolt

� Hoolduse korraldamine

� Küttekulude täpne ja lõplik arvestamine.

� Võimalik KNX,Modbus,Lan kaugjälgimine 
ja juhtimine

� KÜ otsustega kulud kontrolliall



Tsentraalkütte täiendamine 
Soojuspumpadega



Tsentraalküte ja ventilatsiooni 
jääksoojus



Üldist

� Ühelt ha saame  200-250kW soojusvõimsust.

� 500KW võimsuse saamiseks 1,5MW süsteemis vajame 3-
3,5ha vabalt kaevatavat pinnast.

� Investeering 1kW – 500 EUR

� Investeering 500kW – 250 000.- EUR

� Arvutused 1,5MW süsteemi täiendamisel 500kW 
võimsusega soojuspumbasüsteemiga.



Tasuvusest

� Investeering 250 000.-
� Aastane elektrienergiakulu aastase enegiahulga 

2665MWh tootmiseks on 833MWh elektrienergiat, 
mille maksumus ampritasudega on 58 178 .-

� Investeeringu eluiga on 100 000 töötundi e.20-25 
aastat. Amortisatsiooni arvestame 15 aastale. 
Jagades investeeringu 250 000:15= saame aastase 
amortisatsiooni  17128.-

� Jagades aastase elektrienergiakulu 58 178: toodetud 
soojusenergiaga 2665MWh saame ühe MWh 
tootmiseks kuluva elektrienergia hulga 21,83

� Jagades amortisatsiooni toodetud enegiahulgaga 
saame ühe MWh tootmise investeeringu osa 6,34

� Liites  21,83 ja 6,34 saame MWh maksumus koos 
investeeringuga  28,17



Veel tasuvusest

� Võtame keskmiseks soojuse hinnaks väikeasumis 70.-
MWh

� Tsentraalkütte maksumuse oleks 2665 x 70 =186 550.-

� Soojuspumbasüsteemiga on selle energiahulga 
maksumus 76 220.-

� Kahe kütteviisi vahe on 110 330.-

� Jagades investeeringu summa kahe kütteviisi kulude 
vahega saame tasuvusaja. 

� Kui arvestada ka laenuintresse on tasuvusajaks kolm 
aastat. Kui el. Hind tõuseb kaks korda on süsteemi 
tasuvusajaks viis aastat.



Investeeringu toetajad
� Kredex
� KIK
� Eesti pankade liisingufirmad
� KÜ omaosalus
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