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SISSEJUHATUS
Eestis laialt levinud kaugküte pakub riiklikul tasemel kõige efektiivsemat võimalust saavutada
primaarenergia tõhususe, taastuvenergia osakaalu suurendamise ja CO2 heitmete vähendamise
eesmärke.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 19.05.2010 direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe
kohta artikkel 9 lg 1 kohaselt on liikmesriigid kohustatud kehtestama riiklikud kavad
liginullenergiahoonete arvu suurendamiseks. Viidatud direktiivi artikkel 2 punkt 2 kohaselt
peaks liginullenergiahoonetes kasutatav energiakogus olulisel määral pärinema taastuvatest
energiaallikatest, sealhulgas kohapeal või lähiümbruses taastuvatest energiaallikatest toodetud
energiast.
Nii tuleb liginullenergia hoonete energiatarbimise ja nendes hoonetes kasutatava taastuvenergia
osakaalu arvestustes arvesse võtta lisaks kohapealsele tootmisele ka lähiümbruses töötavaid
tootmisseadmeid, milles toodetud soojust edastatakse kaugküttevõrgu teel.
Seoses liginull- ja nullenergia hoonete ehitamise levimisega tuleb vaadelda nn energia
kohttootmise (soojus ja/või elekter) ja sellega seotud paralleeltarbimise otstarbekust
kaugküttega (eriti taastuvaid kütuseid, koostootmise jääksoojust või tööstuse heitsoojust
kasutava kaugküttega) varustatud hoonetes.
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1. MÕISTED JA ARUANDE STRUKTUUR
Paralleeltarbimise olemus. Paralleeltarbimiseks võib nimetada olukorda, kus kaugküttevõrgus
olev soojustarbija lisaks kaugküttevõrgule tarbib soojust ka teistest lokaalsetest allikatest.
Tagasiside kaugküttevõrkude operaatoritelt näitab, et üha rohkem kaugküttepiirkondades
olevatest tarbijatest hakkab paigaldama ja kasutama lokaalküttelahendusi (paralleeltarbimine
kasvab). Selle trendi põhilisteks teguriteks on mõnede endiselt enamjaolt fossiilseid kütuseid
kasutavate kaugküttepiirkondade suhteliselt kõrged kaugkütte hinnad ning riigi toetuspoliitika
korterelamute rekonstrueerimise toetamiseks. Toetuste eesmärgiks on vähendada
energiatarbimist elamumajanduses ja motiveerida kortermajade rekonstrueerimist.
Riigi toetuspoliitikaga on ette nähtud erinevad toetusmäärad, mis sõltuvad sellest, mida ja
kuidas rekonstrueeritakse. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses (Ida-Virumaal
vastavalt 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, sõltuvalt korterelamu
rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest.1 Kõige kõrgem toetuse määr on üldjuhul saavutatav
sellisel puhul, kui hoone rekonstrueeritakse terviklikult: piirded, ventilatsioon ja küttesüsteem.
Sageli paigaldatakse sellisel juhul tehnilisi lahendusi, mis osaliselt asendavad kaugkütte
tarbimise alternatiivse energiaallikaga, nt elekter või päikese poolt kiiratav soojus.
Elektrit kasutavaks süsteemiks võib olla ventilatsiooniõhu soojustagastus soojuspumbaga või
tavaliste õhk-vesi soojuspumpade paigaldamine. Päikesekollektoreid kasutatakse täiendavalt
suvisel ajal tarbevee soojendamiseks. Rohkem informatsiooni kaugküttepiirkonnas asuvate
hoonete tehnosüsteemide renoveerimise lahenduste kohta on toodud peatükis 2.2.
Paralleeltarbimine kui murekoht kaugküttevõrkude jätkusuutlikkuse seisukohalt. Hoone
energiatarbimise vähenemine piirete ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel
on loomulik ja oluline. Sellega arvestatakse soojusmajanduse planeerimisel (renoveeritavate
soojusvõrkude dimensioneerimine ja uute tootmisseadmete optimaalse võimsuse valik).
Probleemiks on see, et renoveerimise käigus hakatakse rakendama alternatiivseid
soojusallikaid, mis veelgi vähendavad soojuse tarbimist kaugküttevõrgust.
Vastavalt kaugkütteseadusele, RT I, 12.07.2014, 60, artikkel 5, punkt 1: „Kaugküttepiirkond
on üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste
varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne,
põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus.“
Erandid on toodud kaugkütteseaduse artiklis 5 (punktid 3, 4 ja 41), mille kohaselt:
- „Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud
liituma võrguga“.
- „Kaugküttepiirkonnas tohib võrguga ühendatud tarbijapaigaldist võrgust eraldada ja
ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamisel kasutada muud viisi kui
on kaugküte kohaliku omavalitsuse volikogu määratud tingimustel ja korras“.
- „Kaugküttepiirkonnas võivad tarbijad lisaks kaugküttevõrgust saadavale soojusele
osta ka kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat selle
tootjatelt.“

1

Sihtasutus KredEx. Veebileht. WWW: http://kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimisetoetus/ [26.02.2016]
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Tulenevalt kaugkütteseaduses toodud eranditest võib järeldada, et lokaalne soojuse tootmine ja
paralleeltarbimine soojuspumpade kasutamisega ei ole kaugküttepiirkondades üldjuhul
lubatud. Samas, ventilatsiooni renoveerimise lahendus soojuspumpade kasutamisel on Kredexi
poolt toetatav. Kohalikud omavalitsused ei pööra reeglina tähelepanu erinevate
renoveerimislahenduste konfliktile kaugkütteseadusega ja need renoveerimiseprojektid leiavad
kinnitamist.
Paralleeltarbimise mõjud. Peamised paralleeltarbimise mõjud kaugküttevõrgu piirkonnale on
seotud tarbimise vähenemisest tuleneva kaugküttevõrkude soojuserikadude suurenemisega ja
soojusehindade kasvuga. Detailsem loetelu on toodud allpool:
- Tagastuva vee temperatuuri tõus ja sellega kaasnev soojuskadude suurenemine,
suitsugaaside kondensaatori toodangu vähenemine ja koostootmisjaama elektrilise
kasuteguri langus.
- Soojuse tootja peab tagama soojusvõrgus ette nähtud temperatuurid ja vooluhulgad,
kuid vähenenud soojuse tarbimise tõttu suureneb võrgukadude osakaal kogu soojuse
toodangus.
- Piirkondades, kus päikesepaneelide ja soojuspumpade baasil on paralleeltarbimise
osakaal suur, vähendavad sellised lahendused oluliselt suvist kaugkütte soojuse
tarbimist, samas säilivad talvised tarbimise tipud.
- Piirkondades, kus paralleeltarbimise osakaal on suur ja koostootmisjaamale ei ole enam
suvist soojuskoormust, langeb koostootmise efektiivsus või ei ole võimalik seadet
koostootmisrežiimis käitada. Üldisemalt jääb kaugküttesüsteem kandma talvist
tippkoormust, mis muudab kaugküttesüsteemi pikemas perspektiivis ebaefektiivseks.
Pärast seda peaksid kortermajad talvise tipu katmiseks rakendama täiendavat
soojusallikat, nagu näiteks otsene elektriküte või katel. Uute, vaid tipukoormusi katvate
elektri- ja soojusvõimsuste rajamine ei ole aga riigi seisukohast kindlasti mõistlik.
- Kui kaugkütte soojust toodetakse koostootmisjaamas, mille töö põhineb
elektrivajadusel, siis vähenenud suvine tarbimine ei vähenda kütuste tarbimist
koostootmisjaamas, vaid liigsoojus juhitakse keskkonda. Seetõttu ei pruugi
paralleeltarbimine vähendada riigi primaarenergia tarbimist.
- Paralleeltarbimine soojuspumpadega suurendab elektri tarbimist ja ühes sellega elektri
tootmiseks vajatavaid ressursse.
- Juhul, kui paralleeltarbimine on lahendatud lokaalkatelde baasil, siis igale majale katla
paigaldamine tähendab majadevahelise õueala õhusaaste suurenemist. Kaugkütte üks
eesmärke õhusaaste koha pealt on vähendada õhu saastamist linnades, st, üks suur
korsten hajutab heite suurema ala peale ja saasteainete kontsentratsioon õhus on
madalam. Lisaks sellele on nõuded keskkonnaheitmetele suuremate seadmete osas
rangemad, võrreldes lokaalkütteseadmetega.
- Paralleeltarbimine vähendab kaugkütte soojuse tootjate müügimahtu ja seetõttu võib
paralleeltarbimise laialdane levik üldkokkuvõttes tõsta tarbija energiaga varustamiseks
vajaminevaid kulutusi.
Tehnosüsteemide renoveerimise levinud põhilahendused. Väiksemate korterelamute puhul on
levinumaks osutunud tsentraalne sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon, mille torustik
paigaldatakse välisseinale lisasoojustuse kihti ja ventilatsiooniseade asub katusel. Selle
süsteemi eeliseks on tänu soojendatud sissepuhkeõhule madal energiatarve ja madalad
küttevõimsused. Suuremate korterelamute puhul tekitab probleeme nii sissepuhke- kui ka
väljatõmbetorustiku mahutamine fassaadile, ja kuna elanikud ei soovi ehitustöid korterites, siis
on soojuspumbaga väljatõmbeventilatsioon levinud lahendus.
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Lisaks on soojuspumbaga varustatud väljatõmbeventilatsioon odavam soojustagastusega
sissepuhke-väljatõmbeventilatsioonist. Väljatõmbeventilatsiooni kasutamisel suureneb
välisõhu soojendamise vajaduse tõttu oluliselt küttesüsteemi võimsus ja lisaks kaugkütte
soojusele tarbib hoone kütmiseks ning tarbevee soojendamiseks soojuspumba poolt tarbitavat
elektrit.
Paralleeltarbimise mõju analüüs ja struktuur. Paralleeltarbimise mõju on seotud mõjuga
kaugkütte mitmetele näitajatele. Selles töös analüüsitakse mõju järgnevatele teguritele:
- Kaugkütte soojuserikadude suurenemine.
- Energiavarustuse hinnamuutus.
- Tagastuva kaugkütte temperatuuri tõusust tulenevad mõjud suitsugaaside kondensaatori
tööle ja koostootmisjaama efektiivsusele.
- CO2 heitmete muutus.
- Primaarenergia tarbimise muutus.
Tabel 2.1. – Paralleeltarbimise mõju analüüsi struktuur ja seosed eripeatükkide vahel

7

Ülalmainitud tegurite analüüs ja omavahelised seosed on keerulised. Nende hindamist on
käsitletud eripeatükkides. Seoste käsitlemise struktuur on toodud tabelis 2.1. Seletus seoste
struktuuri kohta on toodud allpool:
- Metoodilist lähenemist, mida on kirjeldatud peatükis 2.1, on rakendatud
kompleksmõjude hindamiseks klassikalisele võrgupiirkonna struktuurile, mida on
defineeritud peatükis 4.1. Kompleksmõju hindamine sisaldab mõju soojuse hinnale,
energiavarustuse maksumusele, CO2 heitmetele, suhtelistele kaugküttevõrgu soojuse
erikadudele ja primaarenergia tarbimisele.
- Kaugküttevõrgu temperatuuri alandamisest tulenevaid mõjusid (koostootmisjaama
elektrilise kasuteguri langus ja suitsugaaside kondensaatori efektiivsuse langus) on
käsitletud eraldi (vt lisa 2).
- Peatükis 3.2 on modelleeritud erinevad rekonstrueerimispaketid. Osa nendest on
kasutatud ainult peatüki 4.2 Mõjude hinnang koostamisel ja mõned Lisa 3.
Taastuvkütuste kaalumisteguri mõju identse majakarbi ja erinevate ventilatsioonilahendustega hoonete primaarenergia erikasutusele käsitlemiseks.
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2. METOODILINE LÄHENEMINE SOOJUSE
PARALLEELTARBIMISE MÕJU MÄÄRAMISEKS
KAUGKÜTTELE
Hoonete renoveerimisel tuleb energiatõhusus ja hea sisekliima tagada mõistlike lahenduste abil.
Selle saavutamiseks vanade hoonete puhul on rekonstrueerimistoetuse saamiseks kehtestatud
reeglid, mida tuleb rekonstrueerimisel järgida.
Kehtivate rekonstrueerimistoetuse saamise reeglite järgi tuleb 40% toetuse saamiseks saavutada
energiatõhususklass „C“ ja tagada korteri kõigis ruumides mehaanilise ventilatsiooniga pidev
ettenähtud õhuvahetus. Mõlema eesmärgi saavutamiseks on vajalik soojuse tagastamine
väljatõmbeõhust.
Rekonstrueerimistoetuse mahu valiku põhjenduseks on see, et nii Eesti energiamajanduse
arengukava 2030 koostamise käigus tehtud arvutused kui ka korterelamute rekonstrueerimise
kuluoptimaalsuse arvutused näitasid, et korterelamute puhul on 20 aasta pikkuse
arvutusperioodi korral kulutõhusa rekonstrueerimise tase energiamärgise klass „C“. Üldjoontes
annab 40% osakaaluga toetusega rekonstrueerimine energiamärgise klass C energiatõhususe
nõuetele vastavaks ruumide küttenergia säästu keskmiselt 65% ja tarnitud energia
(soojusenergia + elekter) säästu keskmiselt 50%.
Toetuse saamiseks aktsepteeritavad lahendused on kas korteripõhine või tsentraalne
soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon või tsentraalne väljatõmbeventilatsioon,
mis on ühendatud väljatõmbeõhu soojuspumbaga. Sellest tulenevalt on peamised
paralleeltarbimise juhtumid kaugküttevõrgu piirkondades, mis ei ole kooskõlas
kaugkütteseadusega (vt peatükk 1), seotud hoonete rekonstrueerimisel väljatõmbeõhu
soojuspumpade kasutamisega.
Edasi on kirjeldatud metoodilist lähenemist soojuse paralleeltarbimise mõju määramisele
hoonete rekonstrueerimisel väljatõmbeõhu soojuspumpade kasutamisega, võrreldes tsentraalse
soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooniga. Metoodilise lähenemise skeem on
toodud tabelis 2.1.
Algseis ja renoveerimise eeldused. Kontrollarvutuste objektiks on valitud tüüpiline 5korruseline suurpaneelelamu, mis vajab renoveerimist (hoone iseloomustus on toodud peatükis
3). Hoone on ühendatud kaugküttevõrguga. Peale renoveerimist hangitakse hoonele vajalik
soojus jätkuvalt kaugküttevõrgust. Renoveerimislahenduste valiku kriteeriumideks on:
- väiksem investeering (selleks taotletakse korterelamute rekonstrueerimistoetust
osakaaluga 40%, mille saavutamiseks peab renoveeritud hoone vastama klassile „C“,
ehk energiatõhususarv ETA peab olema ≤150 kWh/(m²·a));
- väiksemad energiavarustuse kulud.
Toetuse saamise eeldus. Vastavalt määrusele Korterelamute rekonstrueerimise toetuse
andmise tingimused, § 13, (8) 40%-se rekonstrueerimise toetuse saamiseks, peab korterelamu:
- saavutama energiatõhususarvu klassi „C“ (energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m²·a));
- soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad täies mahus kaalutud keskmise
soojusläbivuse tasemega U≤0,22 W/(m²·K);
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-

-

vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga
energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase
paigaldatuna on U≤1,10 W/(m²·K) ning paigaldama kõik aknad soojustuse tasapinda
või lisasoojustama aknapaled.
soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse soojusläbivuse tasemel
U≤0,12 W/(m²·K);
paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni
süsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume või soojuspumbaga soojustagastusega
väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis tagab võrdväärse sisekliima ja on varustatud
välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega, nagu värske õhu radiaatorid.

Renoveerimise
alternatiivlahendused
toetuse
saamiseks.
Alternatiivlahenduste
renoveerimispakettide moodustamise aluseks on erinevad soojustagastuse ventilatsiooni
skeemid. Need on:
- Alternatiiv 1. Soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon;
- Alternatiiv 2. Soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbeventilatsioon.
Alternatiivlahenduste analüüsi tulemuseks on:
- Renoveerimiselementide tehnilised näitajad (soojustuse paksused, U-arvud jne);
- Rekonstrueeritud hoonete energiavajadused;
- Rekonstrueeritud hoonete energiatarbimine (kaugküte ja elekter);
- Alternatiivlahenduste rakendamiseks vajalikud investeeringud.
Alternatiivlahenduste renoveerimispaketid 40%-se rekonstrueerimistoetuse saamiseks vajalike
tehniliste tingimuste miinimumnõuete täitmiseks on arvutatud peatükis 3.1.
Kaugküttevõrgu määratlemine ja alternatiivide võrdluse eeldused. Reaalne soojusvõrk
koosneb erinevate renoveerimislahendustega, konfiguratsioonidega ja soojusevajaduse
profiilidega tarbijatest.
Selleks, et võrrelda kahe alternatiivse renoveerimislahenduse erinevusi ja hinnata
paralleeltarbimise (alternatiiv 2) kompleksmõjusid kaugküttevõrgule, on kehtestatud järgnevad
eeldused:
- Hoone sisekliima tagamiseks vajalik lisasoojus ostetakse kaugküttevõrgust.
- Kaugküttevõrk koosneb ainult tüüpilistest 5-korruselistest suurpaneelelamutest ehk
selle töö kontrollarvutuste objektidest.
- On eeldatud, et kaugküttevõrku iseloomustatavad näitajad kehtivad olukorrale, kus kõik
tarbijad on renoveeritud vastavalt alternatiivile 1 (paralleeltarbimine minimaalne, ehk
renoveerimine on tehtud kaugküttevõrgu jätkusuutlikkuse tagamise põhimõtet järgides).
- Tehakse mõjude analüüs kaugküttevõrgu näitajatele ja soojusvarustuse kuludele
sõltuvalt alternatiivi 2 rakendamise osakaalust, arvestades alternatiivi 2 järgi
renoveeritud korterelamu näitajatega. Teisisõnu, uuritakse, kuidas muutuvad
kaugküttevõrgu ja korterelamute tehnilis-majanduslikud näitajad, kui alternatiivi 2
kohaselt renoveeritud korterelamute osakaal kaugküttevõrgus on nullilähedane (enamik
renoveeritud alternatiivi 1 järgi) ja maksimaalne (alternatiivi 2 järgi renoveeritud
hoonete arv ulatub 100%-ni, alternatiivi 1 kasutus on nullilähedane).
Näitajad võrdlemiseks. Kahe alternatiivlahenduse erinevuste ja nende mõju kaugküttevõrgule
iseloomustamiseks arvutatakse ja analüüsitakse järgnevaid näitajaid:
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-

-

Korterelamu: aastane kaugkütte soojuse tarbimine [MWh], aastane elektritarbimine
[MWh], tarbitud aastase energia (elekter ja kaugkütte soojus) tootmisega kaasnevad
CO2 heitmed [tCO2], ostetud energia (elekter ja kaugkütte soojus) maksumus
[eurot/aastas], renoveerimisega kaasnevad kapitalikulud [eurot/aastas], kogukulud
(energia sisseost ja kapitalikulud) [eurot/aastas].
Soojusvõrk: suhtelised soojuskaod kaugküttevõrgus [%], muutus soojuse tootmise
kulude struktuuris (muutuv- ja püsikulud) [eurodes ja %]. Alternatiivi 2 järgi
renoveeritud hoonete osakaalu mõju CO2 heitmetele, kaugkütte soojuse hinnale, soojuse
tarbimisele kaugküttevõrgust, elektri tarbimisele võrreldes baasolukorraga, kus kõik
tarbijad on renoveeritud vastavalt alternatiivile 1 (mõju väljendatakse näitajate
muutusega protsentides).
Tabel 2.1. – Metoodilise lähenemise skeem
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3. SUURPANEELELAMU ARVUTUSMUDEL
Soojusvarustuse lahenduste ja soojusallikate ühendusskeemide võrdluseks kasutati arvutustes
tüüpilist 5-korruselist suurpaneelelamut (vt joonis 3.1).

Joonis 3.1 – 5-korruselise suurpaneeli mudel programmis IDA-ICE 4.7. Mudeli
lihtsustamiseks on keskmise korruse tsoonid võetud arvesse kolmekordselt.
Hoonest koostati mudel dünaamilises energiasimulatsiooni tarkvaras IDA-ICE 4.7 ja
modelleerimiseks kasutati Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 vastu võetud määruses nr 58
„Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ kirjeldatud metoodikat. Mudelis oli iga korter
ja trepikoda omaette arvutustsoon ning keldri korrust modelleeriti ühe tsoonina, kus polnud
vabasoojusi ega kütet, kuid toimus soojusvahetus väliskeskkonnaga ja 1. korruse tsoonidega.
Hoone välispiirete pindalad ja külmasildade ning infiltratsiooni erisoojuskaod on toodud
Tabelis 3.1 ja standardkasutus tabelis 3.2. Hoone energiatarbimise modelleerimisel kasutati
Eesti energiaarvutuste testaastat. Eeldati, et kõik hooned kasutavad kaugkütet, mille
kaalumistegur on 0,9 ja elektri kaalumistegur oli 2,0.
Tabel 3.1. – Hoone välispiirete iseloomustus
Välisõhus asuvate välisseinte pindala, m2
Pinnases asuvate seinte pindala, m2
Katuslae pindala, m2
Keldri põranda pindala, m2
Akende pindala, m2
Välisuste pindala, m2
Külmasildade soojuserikadu, W/K
Infiltratsiooni soojuserikadua, W/K

1 247,5
162,9
611,9
640,7
523,0
17,6
198,8
214,4

a

– Kehtib ainult tasakaalus sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooni puhul. Väljatõmbeventilatsiooni korral
infiltratsioon ei lisandunud õhuvahetusele.
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Tabel 3.2. – Hoone standardkasutuse iseloomustus
Ilmne vabasoojus inimestest, W/m2
Vabasoojus seadmetest, W/m2
Vabasoojus valgustusest, W/m2
Ventilatsiooni õhuvooluhulk, l/(s m2)
Aastane soojatarbevee kogus, l/m2
Kütte seadetemperatuur korterites, °C
Kütte seadetemperatuur trepikodades, °C
Kütte seadetemperatuur keldris
a
b

3a
3b
8c
0.5
520
21
16
Kütmata

– Inimeste keskmine kohalolekuprofiili kasutusaste oli 0,6.
– Seadmete keskmine kasutusaste oli 0,6 ja seadmete elektritarbe arvutamiseks jagati ruumi eralduv vabasoojus

teguriga 0,7.
– Valgustuse keskmine kasutusaste oli 0,1.

c

Renoveerimata hoone soojusvajadust (küte ja soe tarbevesi) köetava m2 kohta iseloomustab
joonis 3.2 (hoone köetav pindala on 2 968 m2).

Joonis 3.2 – Renoveerimata hoone soojusvajadust köetava m2 kohta

3.1. REKONSTRUEERIMISPAKETID
Töö käigus koostati neli hoone renoveerimispaketti, mis kõik vastavad 40%
rekonstrueerimistoetuse nõuetele (tabel 3.3, kus pakettide 2.x ja 3.x nimes tähistab „x“
erinevaid väljatõmbeõhu soojuspumba ja päikesekollektorite ühendusskeeme, mida
käsitletakse järgnevates peatükkides). Käesoleval hetkel iseloomustavad korterelamute
rekonstrueerimist kõige rohkem paketid 1.1 ja 2.x, mille puhul kasutatakse vastavalt
soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooni ja väljatõmbeõhu soojuspumpa.
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Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioon on väljatõmbeõhu soojuspumbast energiatõhusam ja
seetõttu kasutatakse soojuspumbaga lahenduse korral madalama soojusjuhtivusega
välispiirdeid, et saavutada energiatõhususeklass „C“.
Tabel 3.3. – Hoone rekonstrueerimispaketid.
Kasutatud tähised: SP/VT – soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioon,
Soojuspump – soojustagastusega väljatõmbeventilatsioon soojuspumbaga,
η – soojustagasti temperatuuri suhtarv,
SCOP – soojuspumba aasta keskmine soojustegur (seasonal coefficient of
performance).

Paketi tähis
Ventilatsioonisüsteemi tüüp
η/SCOP, %/.
Ventilaatorite elektri
eritarbimine,
3
kW/(m /s)
Välisseina soojusjuhtivus, W/(m2 K)
Katuslae soojusjuhtivus, W/(m2 K)
Akende avatäite soojusläbivus, W/(m2 K)
Sooja tarbevee akumulaatorpaagi maht, m3
Kütte akumulaatorpaagi maht, m3
Päikesekollektorite pindala, m2

1.1
SP/VT
80
2,0

1.2
SP/VT
80
2,0

2
Soojuspump
3,0
0,8

0,19
0,11
1,1
-

0,15
0,08
0,9
-

0,15
0,08
0,9
1,5
-

Erinevate ventilatsioonisüsteemide üks-ühele võrdlemiseks (vt lisa 3) loodi pakett 1.2, mille
ainus erinevus võrreldes paketiga 2 on ventilatsioonisüsteemis. Antud pakett pole reaalsuses
levinud, sest üldiselt soovivad korteriühistud ehitushinna vähendamiseks paigaldada
võimalikult vähe lisasoojustust.
Paketi 3.x puhul kasutatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooni ning
päikesekollektoreid tarbe- ja küttevee soojendamiseks, mistõttu kasutati suurima
soojusjuhtivusega välispiirdeid, mida rekonstrueerimistoetuse tingimused lubavad.
Joonis 3.3 iseloomustab hoone aastast energiavajadust erinevate rekonstrueerimispakettide
korral, mis ei võta arvesse energiaallikate efektiivsusi. Suurim erinevus pakettide vahel ilmneb
ruumide küttevajaduses, mis soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooni vahel
erines kuni 1,5 korda, kuid väljatõmbeventilatsiooniga paketi küttevajadust ületas teiste
pakettide oma vähemalt 2 korda ja sarnase soojustatuse korral oli erinevus 3,2 korda.
Väljatõmbe ventilatsiooniseadme energiavajadus on umbes 3 korda väiksem sissepuhkeväljatõmbe ventilatsiooni seadme omast, sest ventilaatorite arv on väiksem ning puudub
soojenduskalorifeer. Samas on ventilatsiooniseadme energiavajaduse osakaal kogu
energiavajaduses oluliselt väiksem kui ruumide küttel. Sooja tarbevee, valgustuse ja seadmete
energiavajadus oli kõigil pakettidel identne.
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Joonis 3.3. – Hoone aastane energiavajadus erinevate rekonstrueerimispakettide korral
Joonis 3.4 iseloomustab rekonstrueerimispakettide aastast tarnitud energiat.

Joonis 3.4. – Hoone aastane tarnitud energia erinevate rekonstrueerimispakettide korral.
Soojus koosneb radiaatorküttest ja soojast tarbeveest, elekter koosneb seadmetest, valgustusest, ventilaatoritest,
pumpadest ja sissepuhkeõhu soojendamisest ventilatsiooniseadmes. Paketi 2 puhul on väljatõmbeõhu (VT)
soojuspumba elekter eraldi välja toodud.

Kõik rekonstrueerimispaketid saavutasid energiatõhususklassi „C“ (ETA≤150 kWh/m2) ja on
kooskõlas 40% rekonstrueerimistoetuse nõuetega. Soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe
ventilatsiooniga hooned kasutavad väljatõmbeõhu soojuspumbaga hoonest rohkem kaugkütte
soojust, kuid viimase elektritarve on oluliselt suurem ning seetõttu ka energiatõhususarv
kõrgem. Päikesekollektoritega hoone tarnitud kaugkütte soojus hulk on väiksem, kui teistel
sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniga hoonetel hoolimata kõrgemast välispiirete
soojusjuhtivusest (joonis 3.4.).
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Tabelis 3.4 on toodud renoveerimispakettide ehitusmaksumused ja energiatõhususarvud.
Odavaimaks osutus väljatõmbeõhu soojuspumbaga lahendus „2“, kuid sellel oli ka kõige vähem
energiatõhus. Energiatõhusaim lahendus oli kõige rohkem soojustatud ja soojustagastusega
sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooniga hoone, mis on kalleim.
Tabel 3.4 – Renoveerimispakettide ehitusmaksumused ja energiatõhususarvud.
Ventilatsioon sisaldab ka väljatõmbeõhu soojuspumba tarnet ja paigaldust.
Paketi
tähis
1.1
1.2
2

Soojustamine
80
90
90

Investeering, €/m2
Ventilatsioon
70
70
45

Summa
150
160
135

ETA,
kWh/m2
139
131
147

3.2. TUNNIPÕHISED LÄHTEANDMED SOOJUSSÕLME
MODELLEERIMISEKS
Soojussõlme modellerimise lähteandmete saamiseks lisasime hoone mudelite tsoonidesse
mõningal määral üle dimensioneeritud veeradiaatorite mudelid ning modelleerisime
tunnipõhiselt kõikide rekonstrueerimispakettide radiaatorkütte massivooluhulgad ning peale- ja
tagasivoolutemperatuurid.
Radiaatorite
dimensioneerimisel
arvestasime
küttevee
temperatuuridega 70/50°C ja ruumitemperatuuriga 21°C. Kütte pealevoolu temperatuuri
sõltuvus välisõhu temperatuurist on toodud joonisel 3.5. Joonisel 3.6 on näidatud tunnipõhiselt
küttesüsteemi temperatuurid ja massivooluhulgad kõigi rekonstrueerimispakettide puhul.
Pealevoolutemperatuur oli kõigil juhtudel sama, sest see sõltus ainult välisõhu temperatuurist.
Joonisel toodu iseloomustab olukorda soojussõlme ja hoones paikneva torustiku piiril ja
andmed ei sõltu soojussõlme lahendusest.
Väljatõmbeõhu soojuspumba modelleerimiseks oli lisaks küttesüsteemi andmetele vaja
lähteandmeid ventilatsiooni väljatõmbeõhu kohta. Joonisel 3.7 toodud vastavatest andmetes on
näha, et väljatõmbeventilatsiooniga hoone väljatõmbeõhu temperatuur oli vahemikus 21 – 29°C
ja massivooluhulk püsis suhteliselt stabiilselt suurusjärgus 1,8 kg/s.

Joonis 3.5. – Kaugkütte ja radiaatorkütte pealevoolu temperatuuri sõltuvus välisõhu
temperatuurist. Sooja tarbevee seadetemperatuur oli 55°C ja külma vee temperatuur 5°C.
16

Joonis 3.6. – Hoone küttesüsteemi pealevoolu- ja tagasivoolu temperatuurid ning
massivooluhulgad kõikide rekonstrueerimispakettide korral
Sooja tarbevee tunnise sammuga kasutusprofiilid võeti Soomes läbi viidud uuringutest2,3.

Joonis 3.7. – Hoone 2.x väljatõmbeõhu temperatuur ja massivooluhulk

2

Ahmed, K., Pylsy, P., Kurnitski, J. Hourly consumption profile of domestic hot water for Finnish apartment
building. Proceedings of 12th REHVA World Congress „Clima 2016“, 22.-25. mai 2016, Aalborg, Taani.
[esitatud]
3
Ahmed, K., Pylsy, P., Kurnitski, J. Monthly domestic hot water profiles for energy calculation in Finnish
apartment buildings. Energy and Buildings 97 (2015): 77-85.
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Ööpäevane ja aastane sooja tarbevee profiil on toodud joonisel 3.8. Ööpäevaselt esinevad
tarbimise tipud hommikuti kella 7 ja 8 vahel ning õhtuti kella 20 ja 21 vahel. Suurima
tarbimisega kuud on jaanuar ja november ning suvel tarbitakse sooja vett vähem.
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Joonis 3.8 – Ööpäevane (a) ja aastane(b) sooja tarbevee tarbimise profiil
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4. SOOJUSE PARALLEELTARBIMISE
LAHENDUSTE MÕJU VÕRGUPIIRKONNA
NÄITAJATELE
4.1. VÕRGUPIIRKONNA ISELOOMUSTAMINE
Reaalne soojusvõrk koosneb erinevate renoveerimislahenduste, konfiguratsioonide ja soojuse
vajaduse profiilidega tarbijatest. Erinevate renoveerimislahenduste võrdlemiseks vastavalt
kasutatud metoodikale (vt peatükk 2) on eeldatud, et kaugküttevõrku iseloomustavad näitajad
kehtivad olukorrale, kus kõik tarbijad on renoveeritud vastavalt alternatiivile 1
(paralleeltarbimine minimaalne, ehk renoveerimine on tehtud kaugküttevõrgu jätkusuutlikkuse
tagamise põhimõtet järgides). Energiasääst iseenesest on mõistlik ja vajalik. Sellega
arvestatakse kaugküttevõrkude pikaajalisel planeerimisel (kaasaarvatud uute tarbijate
ühendamisel).
Kaugkütte konfiguratsiooni valikul on arvestatud klassikalise lahendusega, kus baaskoormust
katab puiduhakke katel ja tippkoormust gaasi- või vedelkütuste katel (arvutustes kasutame
maagaasi andmeid). Kaugküttevõrku iseloomustavad näitajad on järgmised:
- Taastuvkütuste osakaal soojuse tootmisel moodustab 85%;
- Puiduhakkekatla aasta keskmine kasutegur on 85%;
- Maagaasikatla aasta keskmine kasutegur 92%;
- Kaugküttevõrgu suhtelised soojuskaod moodustavad 15%;
- Kaugkütte soojuse maksumus on 55 eurot/MWh;
- Kaugkütte püsikulude osakaal on 45%;
- Maagaasi CO2 eriheide: 0,198 tCO2/MWh;
- Puiduhakke CO2 eriheide on null.
Alternatiivi 2 kasutamisel väheneb soojuse tarbimine kaugküttevõrgust ja kasvab elektri
osakaal. Suurenenud elektritarbimisega kaasneva mõju hindamiseks arvestame, et:
- Elektri CO2 eriheide: 1,1 tCO2/MWh;
- Elektri maksumus: 90 eurot/MWh.

4.2. MÕJUDE HINNANG
Alternatiivi 1 renoveerimislahendus vastab peatükis 2.2. toodud renoveerimispaketi tähisele
1.1. Alternatiiv 2 vastab renoveerimispaketi tähisele 2. Mõlemad alternatiivsed lahendused
vastavad 40% toetuse saamise tingimustele. Nende koondiseloomustavad näitajad on toodud
tabelis 4.1.
Siinjuures on oluline mainida, et tabelis 4.1 toodud andmed iseloomustavad olukorra, kus
alternatiivi 2 järgi renoveeritud hoonete arv võrreldes alternatiivi 1 järgi renoveeritud hoonetega
on kaduvväike. Seetõttu võime järeldada, et alternatiivi 2 järgi renoveeritud hoonete väiksemast
soojuse tarbimisest tingitud mõju soojuse hinnale ja soojuskadudele (millest omakorda tuleneb
energiavarustuseks tarbitud energia tootmisel tekkiv tCO2 emissioon) on samuti kaduvväike
(arvutuste läbiviimiseks eeldame, et soojuse hind on sama).
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Mõned seletused arvutuste kohta on toodud allpool:
- Kantsulgudes on näidatud käsitleva positsiooni leidmise valem. Valemis kasutatud
väärtused teistest positsioonidest on näidatud rasvases kaldkirjas;
- Eeldatud või aruande teistest peatükkidest võetud positsioonid ja nende arvväärtused on
helehalli taustaga;
- Soojuse sisseost kaugküttest (positsioon 2) ja elektri tarbimine (positsioon 3) on saadud
modelleerimise tulemusest (vt joonis 3.4);
- Kapitalikulu on võrdne annuiteetmaksega, mille arvutamiseks on eeldatud, et
renoveerimistööde teostamiseks vajalik summa on võetud laenuks. Laenu perioodiks on
20 aastat ja krediidikulukuse määr on 5% aastas.
Tabel 4.1. – Renoveerimisalternatiivide üldiseloomustavad näitajad.
Alternatiivi 2 järgi renoveeritud hoonete arv võrreldes alternatiiviga 1 on kaduvväike

Juhul kui kaugküttepiirkonnas hakkab domineerima alternatiivi 2 järgi hoonete renoveerimine,
ehk soojuspumbaga lahendus, siis see avaldab mõju kaugkütte soojuse hinnale ja soojuse
väljastusele katlamajast.
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Soojuse müügihind kasvab, kuna soojuse tootmise püsikulude komponent absoluutväärtusena
jääb samaks ja selle osakaal soojuse hinnas kasvab ehk olemasolevate tootmisseadmete ja võrgu
kapitalikulu jm püsikulu ümberjaotamisest väiksemale mahule tekkib soojuse ühikmaksumuse
kasv. Lisaks sellele kasvavad kaugküttevõrgu soojuse erikaod, kuna soojuse kaod
absoluutväärtusena jäävad samaks ja soojuse tarbimine oluliselt väheneb.
Arvutustulemused, mis iseloomustavad renoveerimisalternatiive olukorras, kus alternatiivi 1
järgi renoveeritud hoonete arv võrreldes alternatiiviga 2 on kaduvväike (vastupidine üleval
käsitletud olukorraga) on toodud tabelis 4.2.
Mõned seletused arvutuste kohta on toodud allpool:
- Kaugküttevõrgust soojustarbimise vähendamine tähendab, et kaugküttevõrgu soojuse
erikaod kasvavad, kuna soojuse kaod absoluutväärtusena jäävad samaks. Olukorras, kus
korterelamud on renoveeritud alternatiivi 1 järgi, moodustavad kaugkütte soojuse
erikaod 15% ehk absoluutväärtusena keskmiselt 31 MWh ühe korterelamu kohta (vt
tabel 4.1 positsioon 18). Juhul kui korterelamute keskmine soojustarbimine
kaugküttevõrgust moodustab 85 MWh (tabel 4.1, positsioon 4 alternatiivi 2 kohta), siis
soojuskaod absoluutväärtusena jäävad samaks 31 MWh, kuid suhtelised soojuskaod
suurenevad ja moodustavad 31/(31+85)=27%.
- Soojuse maksumus on arvutatud alternatiivi 2 andmete järgi, kuna sama hind kehtib ka
alternatiivile 1, mille osa on kaduvväike.
Tabel 4.2. – Renoveerimisalternatiivide üldiseloomustavad näitajad.
Alternatiivi 1 järgi renoveeritud hoonete arv võrreldes alternatiiviga 2 on kaduvväike

Tabeli 4.1 ja 4.2 alusel on koostatud joonised 4.1 – 4.4, mis iseloomustavad
paralleeltarbimisega renoveerimislahenduste (alternatiiv 2) kasutamise osakaalu mõju
uurimisobjektile (korterelamu) ja kaugküttevõrgule, võrreldes baasolukorraga, kus enamik
hoonetest on renoveeritud vastavalt alternatiivile 1 (paralleeltarbimine minimaalne, ehk
renoveerimine on tehtud kaugküttevõrgu jätkusuutlikkuse tagamise põhimõtet järgides), ja
alternatiivi 2 järgi renoveeritud hoonete arv on kaduvväike.
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Joonis 4.1 – Kaugküttevõrgust soojuse tarbimise ja elektri tarbimise sõltuvus
võrgupiirkonnas rakendatud renoveerimisalternatiivide osakaalust
Jooniselt 4.1 on näha, et alternatiivi 2 kasutuselevõtt vähendab oluliselt soojustarbimist
kaugküttevõrgust. Juhul, kui alternatiivi 2 rakendamine jääb põhiliseks, siis soojuse sisseost
väheneb poole võrra. Samas, hakkab kasvama soojuspumba elektritarbimine, mis on võrreldes
alternatiiviga 1 kõrgem umbes 40%.

Joonis 4.2 – Soojuse maksumuse, püsikulude osakaalu soojuse hinnas ja kaugküttevõrgu
suhteliste soojuskadude sõltuvus võrgupiirkonnas rakendatud renoveerimisalternatiivide
osakaalust
Renoveerimisalternatiivi 2 rakendamisega kaasnev soojuse sisseostu vähendamine omab
negatiivset mõju kaugküttevõrgu suhtelistele soojuskadudele ja soojuse hinnale (vt joonis 4.2).
Mõju on seda suurem, mida rohkem rakendatakse alternatiivi 2 kasutamist võrgupiirkonnas.
Töös eeldatud algandmete juures kasvavad suhtelised soojuskaod 15%-st kuni 27%-ni. Soojuse
hinnatõus ulatub 55%-ni (oli 55 eurot/MWh, saab olema kuni 86 eurot/MWh).
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Joonis 4.3 – Tarbitud energia tootmisel (kaugkütte soojus ja elekter) tekkiva CO2
emissioonide sõltuvus võrgupiirkonnas rakendatud renoveerimisalternatiivide osakaalust
Tarbitud energia (kaugkütte soojus ja elekter) tootmisel tekkiv CO2 kogus sõltub
kaugküttevõrgus soojuse tootmiseks kasutatud kütuste osakaalust ja nende CO2 eriheidetest
(tCO2/MWhkütus) ning elektri eriheidest (tCO2/MWhelekter). Tehtud eelduste ja kasutatud
algandmete juures toob alternatiivi 2 rakendamine kaasa CO2 heitmete suurenemise kuni 40%
(kasvab elektri tarbimine, mille eriheide on umbes 5 korda suurem, võrreldes maagaasiga).
Võrgupiirkonnas
asuvate
tarbijate
CO2
emissioonide
muutus
sõltuvalt
renoveerimisalternatiivide kasutamisest on toodud joonisel 4.3.

Joonis 4.4 – Alternatiivide 1 ja 2 järgi renoveeritud hoonete aastase energia- ja kapitalikulu
sõltuvus võrgupiirkonnas rakendatud renoveerimisalternatiivide osakaalust
Joonis 4.4 iseloomustab alternatiivide 1 ja 2 järgi renoveeritud hoonete aastase energiakulu ja
kapitalikulu (eurodes) sõltuvust võrgupiirkonnas rakendatud renoveerimisalternatiivide
osakaalust. Arvutamise aluseks on alternatiivi 1 rakendamisega kaasnev kulu olukorras, kus
~100% tarbijatest on renoveeritud vastavalt alternatiivile 1. Jooniselt on näha, et korterelamu
aastased energia ja renoveerimisega kaasnevad kulud väga oluliselt ei erine (93% – 109%).
Üldjuhul on alternatiivi 2 rakendamisel kulud väiksemad, võrreldes alternatiiviga 1.
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Siinjuures tuleb pöörata tähelepanu sellele, et erinevus on seda suurem, mida väiksem on
alternatiivi 2 järgi renoveeritud hoonete osakaal võrgupiirkonnas ja nende mõju soojustarbimise
vähenemisele (alternatiivi 2 mõju soojuse hinnale ei ole märgatav). Vastasel juhul (olukord,
kus enamik hoonetest on renoveeritud alternatiivi 2 järgi) hakkab soojuse hind kasvama ja
tõstab kogu kulusid (seda iseloomustavad graafikud joonisel 4.4). See viitab asjaolule, et
üksikud alternatiivi 2 järgi renoveeritud tarbijad küll võidavad kulude kokkuhoius võrreldes
alternatiivi 1 järgi renoveeritud tarbijatega, kuid laialdase taolise renoveerimislahenduse
kasutamise korral saavutatav kaugküttevõrgu summaarne kokkuhoid kaob.
Alternatiivi 2 rakendamisega kaasnev väiksem kaugküttevõrgu soojusvajadus ja sellest tingitud
soojuse hinnatõus mõjub negatiivselt nii kuludele soojuse ostmiseks kaugküttevõrgust kui kogu
kuludele. Piirkonnas, kus ~100% tarbijatest on renoveeritud vastavalt alternatiivile 2, on kulud
kokku soojuspumbaga alternatiivi rakendamisel suhteliselt sarnased alternatiivi 1 järgi ehitatud
hoonega, mis asub võrgupiirkonnas, kus paralleeltarbimine on minimaalne.
Allpool on toodud koondinformatsioon paralleeltarbimisega hoonete renoveerimislahenduse
(alternatiiv 2 – väljatõmbeventilatsiooni soojuspumba kasutamine) mõjudest
kaugküttevõrgule ja võrgupiirkonna hoonetele.
Positiivsed mõjud:
- Sama toetusemäära saavutamiseks (40% renoveerimisinvesteeringutest) vajalike
alginvesteeringute maht on reeglina keskmiselt 10% väiksem, võrreldes
soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooni lahendusega. Konkreetsed
väärtused sõltuvad objektist ja laekunud pakkumistest.
- Suhteliselt sama primaarenergia tarbimise juures on korterelamu aastased kogu
kulud (elekter, kulud soojuse ostmiseks ja kapitalikulu) kuni 7% väiksemad.
Konkreetsed väärtused sõltuvad kaugküttevõrgu konfiguratsioonist ja kehtivatest
soojushindadest.
Negatiivsed tegurid:
- Paralleeltarbimisel kasvab elektritarbimine kuni 41%.
- Soojuse suhteline kadu kaugküttevõrgus kasvab kuni 90% võrra. Konkreetsed
väärtused sõltuvad kaugküttevõrgu konfiguratsioonist ja paralleeltarbimist
kasutavate hoonete osakaalust tarbijate seas. Soojuskadude suurenemist mõjutab ka
tagastuva kaugküttevõrgu vee temperatuuri tõus üle lubatud piiri, mis on kõige
tõenäolisem paralleeltarbimise korral (vt peatüki 2.4.4).
- Väljatõmbeventilatsiooni soojuspumpade kasutamise suurenemisel kasvavad
üldjuhul võrgupiirkonnas asuvate hoonete energiavarustusega kaasnevad
õhuheitmed. Konkreetsed väärtused sõltuvad kasutatud energiatootmisseadmete
kasuteguritest, kaugküttevõrgu soojuskadudest ja soojuse tootmiseks kasutatud
kütustest. Töös kasutatud eelduste juures on CO2 heitmete kasv kuni 37%.
- Soojuse tarbimise langus mõjutab negatiivselt soojuse hinda. Mida rohkem on
võrgupiirkonnas väljatõmbeõhu soojuspumbaga hooneid, seda suuremad on
kaugküttevõrgust soojuse ostmise kulud ja aastased kogu kulud. Võrgupiirkondades,
kus väljatõmbeõhu soojuspumbaga hooned moodustavad enamiku, võivad kogu
kulud olla sarnased soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooniga
hoonetega, mis asuvad väga väikese paralleeltarbimisega piirkondades.
- Tagastuva vee temperatuuri tõus ja sellega kaasnev soojuskadude suurenemine,
suitsugaaside kondensaatori toodangu vähenemine ja koostootmisjaama elektrilise
kasuteguri langus.
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Soojuse tootja peab tagama soojusvõrgus ette nähtud temperatuurid ja vooluhulgad,
kuid vähenenud soojuse tarbimise tõttu suureneb võrgukadude osakaal kogu soojuse
toodangus.
Piirkondades, kus päikesepaneelide ja soojuspumpade baasil on paralleeltarbimise
osakaal suur, vähendavad sellised lahendused oluliselt suvist kaugkütte soojuse
tarbimist, samas säilivad talvised tarbimise tipud.
Piirkondades, kus paralleeltarbimise osakaal on suur ja koostootmisjaamale ei ole
enam suvist soojuskoormust, langeb koostootmise efektiivsus või ei ole võimalik
seadet koostootmisrežiimis käitada. Üldisemalt jääb kaugküttesüsteem kandma talvist
tippkoormust, mis muudab kaugküttesüsteemi pikemas perspektiivis ebaefektiivseks.
Pärast seda peaksid kortermajad talvise tipu katmiseks rakendama täiendavat
soojusallikat, nagu näiteks otsene elektriküte või katel.
Kui kaugkütte soojust toodetakse koostootmisjaamas, mille töö põhineb
elektrivajadusel, siis vähenenud suvine tarbimine ei vähenda kütuste tarbimist
koostootmisjaamas, vaid liigsoojus juhitakse keskkonda. Seetõttu ei pruugi
paralleeltarbimine vähendada riigi primaarenergia tarbimist.
Juhul, kui paralleeltarbimine on lahendatud lokaalkatelde baasil, siis igale majale
katla paigaldamine tähendab majadevahelise õueala õhusaaste suurenemist.
Kaugkütte üks eesmärke õhusaaste koha pealt on vähendada õhu saastamist
linnades, st, üks suur korsten hajutab heite suurema ala peale ja saasteainete
kontsentratsioon õhus on madalam. Lisaks sellele on nõuded keskkonnaheitmetele
suuremate seadmete osas rangemad, võrreldes lokaalkütteseadmetega.

Üldkokkuvõte: Kaugküttevõrgu jätkusuutlikkuse (kaugküttevõrgu suhtelised soojuskaod,
soojuse hinnatõus, tarbimise langus) ja kasvuhoonegaaside heitmete seisukohalt omab
väljatõmbeõhu ventilatsiooni kasutamine negatiivset mõju.
Positiivsed tegurid on seotud väiksemate investeeringute ja aastaste kogukuludega (elektri
ost, soojuse ost kaugküttevõrgust ja kapitalikulud). Samas, iga väljatõmbeõhu soojuspumba
baasil renoveerimine tõstab soojuse hinda. Piirkondades, kus väljatõmbeõhu soojuspumbaga
lahendust on kasutatud enamikel hoonetel, ei ole väiksemad aastased kogukulud nii ilmsed,
ning jäävad võrdväärseks soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooniga
lahendustega, mis on ehitatud piirkondades, kus paralleeltarbimisega lahenduste kasutus on
minimaalne.
Toetada võiks selliseid renoveerimislahendusi, mis panustavad primaarenergiasäästu, ei
suurenda elektritarbimist tipukoormuste ajal ning ei kahjustaks olemasolevaid
kaugküttevõrke. Elektritarbimise suurenemine omakorda tingib vajaduse rajada uusi
elektrivõimsusi.
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5. NEGATIIVSETE MÕJUDE VÄLTIMINE JA
LEEVENDAMINE
Paralleeltarbimise negatiivsete mõjude vähendamiseks on põhimõtteliselt kaks võimalus:
- Soojuse hinnastamise põhimõtte kohandamine näiteks mitmekomponendilise
hinnakujundamise rakendamine.
- Hoonete soojusvarustuse tehniliste lahenduste rakendamine.
Mitmekomponendiline hind tähendab, et soojuse tarbija maksab sõltuvalt soojussõlme
paigaldatud võimsusele püsitasu, arve teine komponent moodustub tarbitud soojusest
(kahetariifne hind) ja võimalusel ka kolmas mis arvestab vooluhulka ehk temperatuuride vahet
(kolmetariifne hind). Seetõttu makstakse madala kaugkütte tarbimise, kuid kõrge paigaldatud
soojussõlme võimsusega paralleeltarbimisega hoones ühe tarbitud MWh eest kõrgemat hinda,
kui hoones, mille ainsaks soojusallikaks on kaugküte. Mitmekomponendilise hinna
rakendamisel tarbijale jaotub soojuse kulu aasta lõikes ühtlasemalt. Lisaks on maailmas
kasutatud suvise soojuse ülejäägi korral hinna alandamist, et kajastada soojuse pakkumise ja
nõudluse tegelikku vahekorda erinevatel aastaaegadel.
Mitmekomponendilise hinna rakendamisel tekib hoonete ehitamisel ja rekonstrueerimisel
motivatsioon vähendada soojussõlme paigaldatud võimsust ja soojusvõrku tagastuva vee
temperatuuri (väiksem võrguvee vooluhulk). Selleks tuleb kasutada lahendusi, mis toimivad
aastaringselt, näiteks:
- Madala soojusjuhtivusega välispiired.
- Soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon.
- Mahutite kasutamine sooja tarbevee soojusvaheti võimsuse vähendamiseks.
Ilmselt väheneb kahetariifse hinnastamise korral ka paralleeltarbimise lahenduste kasutamine.
Hoonete soojusvarustuse tehniliste lahenduste rakendamine eeldab, et valitud
soojusvarustuse lahendus ja selle ühendusskeem omab kõige vähem negatiivseid mõjusid
kaugküttevõrgu opereerimisele (ei riku temperatuuriline ja hüdrauline režiim). Samuti võiks
energiatõhusa kaugkütte piirkonnas asuva hoone puhul kasutada päikesekollektorite asemel
päikesepaneele elektri tootmiseks.
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LISA 1 – SUITSUGAASIDE KONDENSAATORI EFEKTIIVSUSE
SÕLTUVUS KAUGKÜTE TAGASTUVA VEE TEMPERATUURIST
Kütuse põlemisel aurustub kütuses olev vesi (niiskus) ning moodustab osa suitsugaasidest.
Suitsugaaside kondensaator seade, kus lahkuvad suitsugaasid jahutatakse kastepunktini
tekitades suitsugaasides sisalduva veeauru kondenseerumist. Kondenseerumise käigus eraldub
nii vesi kui ka kondenseerumissoojus, mida saab kasutada täiendava soojusallikana. Olulisemad
tegurid mis mõjutavad suitsugaaside kondensaatori efektiivsust on kaugküttevõrku tagastuva
vee temperatuur ja kütuse niiskus (vt joonis L1.1).

Joonis L1.1 – Suitsugaaside kondensaatori võimuse sõltuvus kaugkütte tagastuva
soojuskandja temperatuurist ja kasutatava kütuse niiskusest 4

-

Suitsugaaside kondensaatori töö eripärad on:
Mida suurem on kütuse niiskuse sisaldus, seda kõrgem on suitsugaaside kondensaatori
lisavõimsus;
Mida madalam on kaugkütte tagastuva soojuskandja temperatuur, seda kõrgem on
suitsugaaside kondensaatori soojuse tagastus;
Suitsugaaside pesur võimaldab kulutada vähem kütust vajaliku soojuse koguse tootmiseks, sest
osa soojust saadakse suitsugaaside kondenseerimise arvelt).
Suitsugaaside kondensaator on efektiivne vahend kütuse säästmiseks ning võimaldab
vähendada kütuse kasutamist ning välisõhu emissiooni (suitsugaaside kasutamisel
tõenäoliselt ei pea arvestama lisa suitsugaaside puhastusseadmete paigaldamisega

4

Katlamajade maksumuse, tehnilise lahenduse ja tegevuskulude eksperthinnang. ÅF-Estivo, 2010, Tallinn, lk 8,
9.
www: http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/2/2c/AF_Estivo._Katlamajade_maksumuse_tehnilise_lahendu
se_ja_tegevuskulude_eksperthinnang.pdf (09.12.2015)
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Tagastuva vee temperatuuri tõus võib oluliselt halvendada suitsugaaside kondensaatori tööd.
Üldhinnangutes (tagastuva vee temperatuuride vahemik 35 – 60oC ) võib arvestada, et
tagastuva vee temperatuuri 10oC langus vähendab suitsugaaside kondensaatori poolt
väljastava lisavõimsuse (protsent katla võimsusest) absoluutväärtuses 10% võrra.

5

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the
limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants. www: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013PC0919 (17.06.2015)

28

LISA 2 – KOOSTOOTMISJAAMA ELEKTRILISE KASUTEGURI
SÕLTUVUS KAUGKÜTE TAGASTUVA VEE TEMPERATUURIST
Koostootmisjaama elektrilise võimsuse sõltuvus tagastuva vee temperatuurist sõltub väga
mitmetest teguritest (auru parameetrid turbiini sisenemisel, turbiini efektiivsus, turbiinist
väljuva auru/kondensaadi parameetrid jne). Üks sõltuvusest on toodud allpool6. Üldhinnangutes
võib arvestada, et tagastuva vee temperatuuri vähenemine/suurendamine 10oC võrra muudab
suurendab/vähendab elektrivõimsust keskmiselt 1% võrra.

6

Return temperatuure influence of a district heating Network on the CHP plant production costs, Roger Sallent
Cuadrado, University of Gävle, 2009. WWW: http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:228450/FULLTEXT01
[01.03.2016]
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LISA 3 – TAASTUVKÜTUSTE KAALUMISTEGURI MÕJU IDENTSE
MAJAKARBI JA ERINEVATE VENTILATSIOONILAHENDUSTEGA
HOONETE PRIMAARENERGIA ERIKASUTUSELE
Allpool olev joonis on erinevate ventilatsioonisüsteemide üks-ühele võrdlemiseks. Pakett 1.2
(sissepuhke-väljatõmbe soojusvahetiga ventilatsioon), võrreldakse paketiga 2.x
(soojuspumbaga lahendus) mille erinevus on ainult ventilatsioonisüsteemis.
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