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Küttekulud väikeelamus 2013. aasta kevade hindades  

 
Vaatluse alla on võetud väikeelamu üldpinnaga 150-180 m2 ning arvutusliku soojus-
koormusega 10 kW (7,5 kW kütteks ja 2,5 kW ventilatsiooniks).  
Aastane soojustarve:  
 - kütteks  21,0 MWh; 
 - ventilatsiooniks   3,5 MWh; 
 - soojale tarbeveele       2,5 MWh  (kolme inimese jaoks); 
  Kokku:  27,0 MWh. 
Arvestades, et päikesekiirgus annab ca 3 MWh, jääb aastaseks soojusvajaduseks 24 MWh.   
  
Ligikaudsed käituskulud erinevate energiakandjate korral: 
 

Energiakandja Praegune keskmine 
hind 
 

Elamu aastane 
kütusevajadus 

Maksumus 
EUR/aastas    EUR/MWh 

* Kivisüsi 
* Turbabrikett 
* Puidubrikett 
* Puidugraanulid 
* Halupuud (kuiv) 
* Maagaas 
* Küttepetrool 
* Elekterküte                                                      
   (päevane+öine) 
Kaugküte 
* Tallinna Küte 

  170 EUR/t   
  145 EUR/t 
  165 EUR/t 
  200 EUR/t 
  55 EUR/rm 
  0,56 EUR/nm3 
  1000 EUR/ m3  
  0,11 EUR/kWh 
 
   
   74,3 EUR/MWh  
 

  4,3  t/a 
  5,8  t/a 
  5,8  t/a 
  5,7  t/a 
  20 rm/a 
  2750  nm3/a 
  2,8  m3/a 
  24 MWh 
 
   
   24 MWh 

     740                 30 
     840                 35 
     950                 40 
   1140                 46 
   1100                 45 
   1540                 65 
   2800                117 
   2640                110 
 
                     
   1780                 74 
    

Elekterkütte osas toodud hind on vaid üks paljudest võimalustest 
 
Ligikaudsed käituskulud, kui samal elamul on soojuspumbad: 
 

Soojuspump  
 

Elektri 
hinnapakett 

Aastane 
energiavajadus 

Maksumus 
EUR/aastas  EUR /MWh 

* Maa-vesi soojuspump 
(maatorustik, põrandküte, 
soojaveevarustus), 
   COP = 3,3 ... 3,7 
 
* Õhk-vesi soojuspump 
(põrandküte, soojaveevarustus),  
   COP = 2,0 ... 2,2  

Päevane+öine 
 
 
 
 
„ 
 
 
 

24 MWh 
 
 
 
 
„ 
 
 
 

  kuni 760         kuni 30 
             
 

 
 

 kuni 1260        kuni 45   
 
 
 

 
Nagu tabeli COP-väärtustest näha, on eeldatud, et ka soojaveevarustus on lahendatud 
soojuspumba baasil. Kui soojuspump töötaks vaid kütteks, võib COP-väärtus olla veidi 
suurem (maa-vesi soojuspumba korral kuni 4,0 ja õhk-vesi soojuspumba korral kuni 2,5). 
Radiaatorkütte korral on COP-väärtus 10 – 15 % väiksem kui põrandkütte kasutamisel.   
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Õhk-õhk soojuspumpasid kasutatakse põhiliselt ruumide täiendavaks kütmiseks (või 
valvekütmiseks) ning nende COP-väärtus oleneb välisõhu ja elamu siseõhu temperatuurist. 
Nii võib sooja (so. plusskraadides) välisõhu korral arvestada COP-väärtusega kuni ca 4,5 ning 
külmal ajal väärtusega kuni ca 2,5.   
 
Uue elamu kütmisviisi valimisel tuleb arvestada ka küttesüsteemi ehitusmaksumust. 
 
Ligikaudne ehitusmaksumus, kui arvutuslik küttekoormus on 10 kW: 
 
* Elamu küttesüsteem (radiaator- või põrandküte, torustik, 
reguleerimisseadmed, automaatika) 
* Katelseadmete maksumus olenevalt kütusest, katlast ja 
automatiseerimistasemest  
* Kaugküttesüsteemiga ühendatav täisautomaatne soojus- 
sõlm 

 
   5000 –  6500 EUR 
   
   4000 –  7000 EUR 
   
      ca  3000 EUR   
     

 
Ligikaudne ehitusmaksumus, kui samal elamul on soojuspumbad:  
 
* Maa-vesi soojuspumba korral (maatorustik, soojus-  
pump)  
* Õhk-vesi soojuspumba korral (soojuspump) 

 ca   9500 EUR 
 
 ca   6500 EUR  

(toodud maksumusele lisanduvad vee-keskküttesüsteemi ehitamiskulud) 
        
Kokkuvõtteks:  
Energiakandja valimisel tuleb tähelepanu pöörata järgmisele: 
 - elamu asukoht magistraalvõrkude suhtes (kaugküte, gaas). Kaugkütte ühenduskanal  
    maksab ca 170 EUR/m ning gaasi välisühendustorustik ca 70 EUR/m;  
 - rahakulule (küttesüsteemi ehitamine, kasutuskulud, liitumistasu);  
 - küttesüsteemi kasutusmugavusele (käsitsi teenindatav või täisautomaatne); 
 - kombineeritud variantide kasutamisvõimalustele. 
Kui majaehitaja loeb maja kütmisel prioriteediks küttesüsteemi kasutusmugavuse ja 
automaatse toimimise, tuleb valik teha kaug-, gaas-, vedel- või elekterkütte vahel. Lisandub 
veel võimalus kasutada soojuspumpasid. Kui kütmisel ei loeta igapäevast käsitsiteenindamist 
probleemiks ning peetakse silmas võimalikult madalaid ehitus- ja käituskulusid, võib valida 
tahkekütuse (halupuud, brikett, kivisüsi). 
Tulpdiagrammil on kujutatud küttesüsteemi ehitus- ja käituskulud 5, 10 ja 15 aasta jooksul, 
kui kütuse või elektrienergia hinnatõus oleks keskmiselt 3% aastas.  
 
Tähelepanu väärib veel see, et kui ühelt poolt on oluline leida küttesüsteemi soodsamaid 
investeeringuid ja käituskulusid, siis teiselt poolt on sama tähtis ehitada võimalikult väikese 
energiatarbega elamuid. On loota, et selles valdkonnas aitab kaasa ja loob vajaliku selguse 
kehtestatud ehitiste energiamärgise statuut. Sellest tulenevad ehitiste välispiirete 
soojusjuhtivuse (U-väärtuste) vähendatud suurused, mis panevad paika piirete (välissein, 
katuslagi, põrand) efektiivse soojusisolatsiooni paksused ja need omakorda hoone 
soojuskoormuse kütteks. Kui elamu aastane soojustarve väheneb, vähenevad ka kulutused 
kütmisele, olenemata kasutatavast kütuseliigist.  
 
Ants Vikerpuur, kütte- ja ventilatsiooniinsener,  OÜ Diale 
06.03.2013     


