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Eessõna
Eesti kaugküttesektor on läbinud viimase paarikümne aastaga suure arengu.
Soojusettevõtjad on teinud kaugküttesüsteemidesse suuri investeeringuid – kasutusele on
võetud järjest rohkem kohalikke kütuseid, suurendatud on kesksete energiasüsteemide
tõhusust ning seeläbi olulisel määral panustatud Eesti energiapoliitika taastuvenergia
eesmärkide saavutamisse, energiajulgeolekusse ning varustuskindluse tõusu. Samavõrra on
paranenud tööhõive energia- kui metsandussektoris ning paranenud väliskaubanduse
bilanss.
Kaugküttesoojuse hinna moodustab lisaks kütuste kulule ka soojuse tootmise-, jaotamise- ja
mõõteseadmete kapitalikulu, nende varade käidu ja hooldusega seotud kulu,
soojusvarustuse tagamisega seotud kulu (sh täisvõimsuse ja reservi hoidmise eest) ning
keskkonnanõuetele vastavuse tagamisega seotud kulu.
Arvestades
kaugküttesüsteemides
kasutatavate
tehnoloogiate
arengut,
kütuste
mitmekesistumist ning soojuse tarbimise muutusi, sealhulgas soojuse paralleeltootmise ja tarbimise levikut kaugküttepiirkondades, ei peegelda kaugküttesoojuse ühekomponendiline
hinnastamine paraku enam õiglaselt soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seotud kulude
jaotust kõigi soojuse tarbijate suhtes.
Mitmekomponendilise hinna rakendamisega koheldakse tarbijaid õiglasemalt ning süsteemi
püsikulude jaotus tarbijate vahel saab olema proportsionaalsem. Mitmekomponendilise hinna
korral ei suurene tavatarbija iga-aastased kulutused soojusele, vaid need jaotuvad
aastaringselt kuude lõikes ühtlasemalt.
Käesoleva juhendmaterjali on koostanud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ)
eestvedamisel koos käinud mitmekomponendilise hinnakujunduse töörühm. Tegemist on
soovitusliku dokumendiga, millest juhindudes saab iga Eesti kaugkütteettevõte leida just
endale sobiva lahenduse hinnakujunduseks.
Töörühma kuulusid:
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Sissejuhatus
Tänapäeva energiamajanduse peamisteks eesmärkideks on üleminek taastuvate
energiaallikate kasutamisele ning hoogustuv energiatõhususe suurendamine. Oluline on
seejuures silmas pidada tõhusust terviksüsteemist lähtudes ning mitte keskenduda
üksikutele hoonetele.
Eesti kaugkütteettevõtjad uuendavad järjepidevalt soojuse tootmise tehnoloogiaid ning
optimeerivad kaugküttevõrke soojuskadude vähendamiseks. Lisaks taastuvatele kütustele
tehakse ka samme kütusevabade taastuvenergiaallikate kasutuselevõtuks.
Kaugküttesüsteemi püsikulud on seotud tarbijatele soojuse koguvõimsuse tagamisega ning
koguvõimsuse dimensioneerimisel lähtutakse aasta kõige külmemate päevade soojuse
tarbimisvõimsusest. Varustuskindluse tagamiseks hoitakse täiendavaid reservvõimsusi.
Kaugkütteettevõtte summaarsed püsikulud ei sõltu aga soojuse müügimahust ning tänane
püsikulu komponent soojuse hinnas osutub seda suuremaks, mida väiksem on müügimaht ja
vastupidi. Hoonete tehnosüsteemidest sõltuvalt võib sarnaste hoonete energiatarbimine ja
võimsusvajadus kaugküttevõrgus ajaliselt ja koguseliselt üsna suurel määral varieeruda.
Ühekomponendilise hinna puhul jaotatakse süsteemi püsikulud võrdses osas kõigi tarbitud
soojuse ühikute vahel. Hoonefondi moderniseerumise ja hoogustuva energiatõhususe tõttu
muutuvad aga soojuse tarbijate tarbimisprofiilid järjest ebaühtlasemaks. Seetõttu on tekkinud
olukord, kus süsteemi püsikulude ühtlane jaotamine pole enam õiglane. Näiteks soojuse
paralleeltarbimisega tarbija katmata püsikulud maksavad kinni kõik ülejäänud võrgupiirkonna
tarbijad läbi suureva tariifi.
Oluline on kõiki kliente kohelda võrdselt ja seetõttu peab hinnakujunduse struktuur muutuma
kaasaegseks ning arvestama erinevate soojuse tarbimisprofiilidega ja nende tegeliku osaga
kaugküttesüsteemi kasutamisel. Mitmekomponendilise hinna rakendamisega koheldaks
tarbijaid õiglasemalt ning hoone maksimaalne tarbitav soojusvõimsus ning süsteemi
püsikulude jaotus tarbijate vahel on proportsionaalsem.
Mitmekomponendiline
soojuse
hind
koosneb
üldjuhul
püsikomponendist
ja
muutuvkomponendist. Hinna püsikomponent väljendaks proportsionaalselt kasutatava
küttevõimsuse tagamise kulusid ning muutuvkomponent kasutatava kaugküttesoojuse
mahte. Mitmekomponendilise hinnastamise kasutuselevõtt aitab kaasa klientide teadlikkuse
kasvule ning kaugküttesüsteemi üldise tõhususe tõusule.
Mitmekomponendilise hinna arvutamise aluseks peab olema tarbimise mõõtmine (metering).
Õiglane võimsustasu oleneb kliendi tegelikust võimsusvajadusest ning tema tarbimisprofiilist
ja seda saab usaldusväärselt määrata ainult mõõtmise teel kogutud tarbimisandmete järgi.
Erandjuhtudel on võimalik kasutada ka lepingulisi võimsusi või muid selgelt tuvastatavaid
tegureid mitmekomponendilise hinnamudel kehtestamise alusena.
Käesolevas
dokumendis
kirjeldame
soojusvõimsusel
põhinevaid
kaugkütte
hinnakomponentide määramise põhimõtteid. Loomulikult võivad kaugkütteettevõtted
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kasutada ka täiendavaid kriteeriume hinnakujundusel,
arusaadavalt selgitada hinnakujunduse põhialuseid.

kuid

sealjuures

on

oluline

Mitmekomponendiline hinnakäsitlus on juba täna kasutusel elektrivõrkudes, kus tarbija peab
tasuma nii võrgu kasutamise kui sealt tarbitud energia eest. Soojuse mitmekomponendilist
hinnastamist kasutatakse laialdaselt Põhjamaades, aga ka Saksamaal, Poolas ja
Ühendkuningriigis. See ilmestab üha selgemalt trendi, et ülekandevõrgud muutuvad üha
rohkem energia kandjatest varustuskindluse tagajateks.
Siim Umbleja
EJKÜ tegevjuht
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1. Mõisted
Arveldusvõimsus on kliendi kasutatud suurim tegelik mõõdetud või arvestuslikule välisõhu
miinimumtemperatuurile korrigeeritud soojusvõimsus. Arveldusvõimsuse mõõtühik on kW.
Energia hind on hinnakomponent, mis põhineb tarbimisest sõltuval soojuse tootmise ja
jaotamise kulul. Energia hinna ühik on €/MWh.
Energiatasu on tarbija poolt soojusenergia eest makstav tasu mingil perioodil, mis saadakse
energia hinna ja tarbitud soojuse hulga korrutamisel.
Lepinguline võimsus on kaugküttevõrguga liitumise ajal kliendi jaoks reserveeritud
soojusvõimsus. Lepinguline võimsus sätestatakse kliendiga sõlmitud liitumislepingus või
soojuse müügilepingus. Lepingulise võimsuse mõõtühik on kW.
Mitmekomponendiline hinnastamine on soojuse hinnastamise süsteem tarbijale, mis
koosneb mitmest hinnakomponendist, sealhulgas, kuid mitte ainult, energia, võimsuse ja
soojuskandja hinnast.
Tarbimisvõimsus on tarbimiskohas kütteks, ventilatsiooniks ja tarbevee soojendamiseks
vajalik võimsus mingil ajahetkel.
Tarbimiskoht on tarbija tarbijapaigaldise soojuse mõõtepunkt.
Võimsuse hind on soojuse hinnakomponent, mis põhineb soojuse müügimahust sõltumatul
kulul. Võimsuse hinna ühik on €/kW.
Võimsustasu on tarbija tarbimisvõimsusest sõltuv tasu mingil perioodil, mis saadakse
tarbimiskoha arveldusvõimsuse ja võimsuse hinna korrutamisel.
Püsiva iseloomuga hinnakomponendid on kaugkütteettevõtte kulud, mis ei sõltu soojuse
tarbimise mahust, näiteks kaugküttesüsteemi tegevuskulu, reguleeritud vara kapitalikulu,
põhjendatud tulukus ja soojuskadudega seotud kulud.
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2. Soojuse hinna komponendid
2.1 Energia hind
Energia hinna aluseks on kaugkütteettevõtte muutuva iseloomuga hinnakomponendid, mis
sõltuvad soojuse müügimahust ja on proportsionaalselt jagatud kõigi kaugküttesüsteemis
soojust tarbivate tarbimiskohtade vahel vastavalt nende soojuse tarbimise mahule. Energia
hinnas kajastub eelkõige soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste, sisseostetava soojuse ja
elektri kulu. Kui kaugkütteettevõtte kulude struktuuris on püsikulude osakaal suurem kui
muutuvkulude osakaal, võib energia hinnas kajastuda ka osa püsiva iseloomuga
hinnakomponentidest, et vältida liiga kõrget arvestuslikku võimsuse hinda. Energia hind
arvutatakse välja eurodes müüdava soojuse MWh kohta (€/MWh).
Juhul kui ühes kaugküttevõrgus kasutatakse soojuse tootmiseks erinevaid soojusallikaid, mis
töötavad erinevatel kütustel, võib energia hind olla ka hooajaliselt (nt talv, kevad, suvi)
diferentseeritud, et hind kajastaks võimalikult hästi tegelikku kulu. Selle põhjuseks on
tarbijate soojusvajaduse hooajaline erinevus, mistõttu kaugkütteettevõte peab kasutama
erinevatel hooaegadel erinevaid soojuse tootmise tehnoloogiad ja erinevaid kütuseid.
Seetõttu on soojuse tootmise muutuvkulu (eelkõige kütusekulu) talvisel perioodil oluliselt
kõrgem kui näiteks suveperioodil. Hooajaliselt diferentseeritud energia hind peegeldaks ka
soojuse saadaolevat mahtu – suvel on tavaliselt süsteemis soojuse ülejääk
(koostootmisjaamade elektritootmise jääksoojus, tööstuste heitsoojus jne), talvel tuleb
vajaliku soojuse tootmiseks kasutusele võtta ka kallimaid kütuseid kasutavad
tootmisseadmed ning tipukoormuste katmiseks ka reservvõimsused.

2.2 Võimsuse hind
Võimsuse hinna aluseks on kaugkütteettevõtte püsiva iseloomuga hinnakomponendid, mis ei
sõltu soojuse tarbimise mahust ja on proportsionaalselt jagatud kõigi kaugküttesüsteemis
soojust tarbivate tarbimiskohtade vahel vastavalt nende arveldusvõimsusele. Võimsuse
hinna aastane väärtus (€/kW) saadakse püsikulu jagamisel kõigi tarbimiskohtade
summaarse arveldusvõimsusega. Aastane võimsustasu on võimsuse hinna (€/kW) ja
arveldusvõimsuse (kW) korrutis.
Võimuse hinnas kajastuvad eelkõige kaugküttesüsteemi tegevuskulu, reguleeritud vara
kapitalikulu, põhjendatud tulukus ja soojuskadudega seotud kulud. Võimsustasu osakaal
kogu soojuse maksumuses tarbija jaoks võib erinevatel kaugkütteettevõtetel olla erinev,
sõltudes kaugküttesüsteemi varade mahust, struktuurist ja vanusest ning kasutatavatest
tehnoloogiatest (odavamate kütuste põletamiseks on vajalikud kallimad seadmed ja
vastupidi).
Samas võib ettevõte otsustada, mil määral püsiva iseloomuga hinnakomponente võimsuse
hinna arvutusse kaasatakse. Teatud juhtudel ei ole otstarbekas neid täies mahus võimsuse
hinda lülitada, kuna püsiva iseloomuga kulude osakaal võib sõltuvalt kaugküttesüsteemi
ülesehitusest olla kogukuludes väga suur. Sel juhul jäetakse osa sellest kulust energia hinda.
Soovituslik on, et mitmekomponendiline hinnasüsteem on kujundatud nii, et tavapärase
tarbimisprofiiliga tarbija võimsustasu ei ületaks 50% aastasest soojuse kogumaksumusest.
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Võimsuse hind ühes kuus saadakse püsiva iseloomuga aastakulu jagamisel kaugküttevõrgu
töötamise perioodiga, vastavalt 12 kuuga või 7 kuuga, kui kaugküttesüsteem töötab ainult
kütteperioodil (oktoobrist aprillini). Võimsustasu eest arveldatakse vastavalt 12 või 7 kuu
jooksul. Tarbimiskoha võimsustasu maksumus leitakse võimsuse hinna korrutamisel
tarbimiskoha arveldusvõimsusega.
Võimsuse hinda on võimalik diferentseerida kliendigruppide lõikes. Skandinaavia riikides
kohtab kaugkütteettevõtteid, kelle võimsuse hinnad erinevad tarbijate lõikes – väiketarbijate
hind on kõrgem kui suurtarbijatel. Samuti kasutatakse abonementtasu.
EJKÜ ei soovita esmakordsel mitmekomponendilisele hinnastamisele üleminekul liiga
keerulist ja mitmeastmelist hinnakujundust rakendada. Küll aga väärib kaalumist võimsuse
hinna diferentseerimine soojuskandja kasutamise efektiivsust arvestades (vt. ptk 2.2.1).

2.3.

Soojuskandja kasutamise efektiivsuse arvestamine hinnastamisel

Täiendavalt võib soojuse hinnastamisel arvesse võtta ka soojuskandja kasutamise
efektiivsust. Soojuskandja efektiivne kasutamine ja maksimaalne jahutamine tagamaks
võimalikult madal tagastuv soojuskandja temperatuur, on oluline nii tarbijapaigaldise kui ka
kaugküttevõrgu ja tootmisseadmete efektiivseks tööks.
Madal tagastuva soojuskandja temperatuur alandab kadu kaugküttevõrgu tagastuvas
torustikus, parandab suitsugaaside pesurite efektiivsust ning koostootmise korral võimaldab
toota rohkem elektrit.
Kokkuvõttes võimaldab soojuskandja efektiivne kasutamine vähendada soojuse tootmise
kulu ja alandada soojuse hinda tarbijale. Pealevoolava ja tagastuva soojuskandja
temperatuuride vahe alusel võib kaugkütteettevõte diferentseerida energia või võimsuse
hinda.
Soojuskandja kasutamise efektiivsuse arvestamise eesmärk on motiveerida tarbijat oma
tarbijapaigaldist võimalikult efektiivselt käitama ja saama sellest säästu. Ebaõigelt
reguleeritud soojussõlmedega tarbijatel tekib nii motivatsioon soojussõlmed, kütte- ja sooja
vee varustuse süsteemid korda teha.
Hinna diferentseerimise aluseks võetakse tarbimiskohal mõõdetud pealevoolava ja tagastuva
soojuskandja temperatuuride vahe. Mida suurem on nende temperatuuride vahe, ehk
soojuskandja jahutamine, seda efektiivsemalt kasutatakse soojuskandja abil üle kantud
soojust.
Kaugkütteettevõte on tavaliselt tarbijaga sõlmitud lepingutes, nende lisades või soojuse
müügilepingu üldtingimustes määranud tehnilised parameetrid, millele tarbijapaigaldis peab
vastama. Muuhulgas on nendes antud kaugküttevõrgust tuleva soojuskandja maksimaalne
pealevoolu temperatuur (T1), selle maksimaalne tagasivoolu temperatuur (T2) ning
minimaalne temperatuuride vahe (ΔT=T1-T2).
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Soojuskandja kasutamise efektiivsuse arvestamist hinnastamisel võib rakendada aasta
põhiselt vastavalt kaugkütteettevõtte vajadustele. Samuti võib iga-aastaselt nõutava
efektiivsusnäitaja väärtust muuta.
Näide:
Tarbijaga sõlmitud lepingus on nõue, et tarbimiskoha ΔT ei tohi olla väiksem kui 25℃.
Kaugkütteettevõte sätestab oma hinnakujunduses, et klientidele, kelle kaalutud keskmine ΔT
(või ΔT tundidel, mil oli reaalset tarbimist) on suurem kui 30℃ arvestuste aluseks oleva aasta
jooksul, rakendatakse 5% väiksemat võimsustasu, kui neile, kelle kaalutud keskmine ΔT on
väiksem kui 30℃.
Ühe-kahe aasta pärast võib kaugkütteettevõte efektiivsusnäitaja väärtust muuta.
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3. Tarbimiskoha võimsuse määramise põhimõtted
Võimsuse hinna arvutamise aluseks on tarbimiskoha arveldusvõimsus. Arveldusvõimsuseks
võivad olla:
 kliendi tarbimiskoha lepinguline võimsus;
 tarbijapaigaldise soojusseadmete nimivõimsus;
 suurim tegelik mõõdetud tarbimisvõimsus;
 arvestuslikule välisõhu miinimumtemperatuurile korrigeeritud soojusenergia
tarbimisvõimsus.
Mitmekomponendilise hinna rakendamise eelduseks on soojuse mõõtmine tänapäevaste
elektrooniliste arvestitega. Kuna õiglane võimsuse hind oleneb kliendi tegelikust
võimsusvajadusest, saab seda kõige usaldusväärsemalt määrata ainult mõõtmise teel
kogutud tarbimisandmete järgi.
Samas on võimalik ka lepingulisi võimsusi või paigaldatud soojusvahetite nimivõimsusi
arveldusvõimsuse määramisel aluseks võtta. Teoreetiliselt võib arveldusvõimsuse määrata
ka tunniandmete puudumisel.

3.1 Lepinguline võimsus
Lepingulise võimsusena peetakse silmas kliendiga sõlmitud liitumis- või soojuse
müügilepingus toodud tarbimiskoha summeeritud koguvõimsust küttele, ventilatsioonile ja
sooja tarbevee valmistamiseks.
Lepingulise võimsuse kasutamine ei ole üldjuhul soovitatav, eriti kui vanemate hoonete puhul
on pärast lepingute sõlmimist rakendatud energiasäästu meetmeid (on korrastatud
küttesüsteemi või soojussõlme, vahetatud aknaid, soojustatud seinu, katust või keldrit vms).
Kuna kaugkütteettevõttega sõlmitud soojuse müügilepinguid ei ole tavapraktikas üldjuhul
muudetud, siis lepinguliste võimsuste summa võib ületada tegelikku talvel vajatavat
tipuvõimsust mitmekordselt.

3.2 Tarbijapaigaldise soojusseadmete nimivõimsus
Arveldusvõimsuseks võib lugeda ka tarbijapaigaldise soojussõlme soojusvahetite
nimivõimsuse. See on suhteliselt lihtne moodus võimsuse määramiseks ning on nii tarbija kui
ka kaugkütteettevõtte poolt lihtsalt kontrollitav.
Selline viis motiveerib tarbijat paigaldama täpsemalt tema vajadustele vastavad
soojusvahetid ning neid efektiivselt kasutama. Samas ei võimalda see meetod piisavalt
operatiivselt arvesse võtta muutusi soojusvajaduses, kui näiteks hoonet renoveeritakse ning
soojustarbimine väheneb.

3.3 Mõõteandmete alusel võimsuse määramise meetodid
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Kui kaugkütteettevõte kasutab tänapäevaseid soojusarvesteid, mis võimaldavad vähemalt
tunnise intervalliga andmete logimist, on soovitatav rakendada mõõteandmete alusel
määratud tegelikku võimsusvajadust kõigi tarbimiskohtade puhul.
Arveldusvõimsuse määramisel kasutatakse
kaugkütteettevõtte hinnakujunduse dokumendis.

ajavahemikku,

mis

on

määratletud

Arveldusvõimsuse määramise eesmärgiks on tarbimiskoha maksimaalse soojusvajaduse
leidmine kõigi tarbimiskoha vajaduste (küte, tarbevee soojendamine, ventilatsiooniõhu
soojendamine jm) rahuldamiseks.
Arveldusvõimsuse määramise võimalik meetod sõltub:
 Tarbimisandmete mõõteintervallist;
 Tarbimisandmete mõõtmisperioodi pikkusest;
 Tarbimisandmete valikust;
 Sooja tarbevee võimsustarbega arvestamisest;
 Tarbimisandmete analüüsist ja kasutamisest.
Kuigi kaasaegsed soojusarvestid võimaldavad mõõta tarbimist ka lühema intervalliga, piisab
üldreeglina võimsustarbe määramiseks 1-tunnise intervalliga tarbimisandmetest. Ei ole
välistatud, et ebatavalise tarbimisprofiiliga tarbijate puhul tuleb rakendada ka lühemat
intervalli. Soojuse tarbimise tunniandmete kasutamine võimaldab määrata tarbija
arveldusvõimust mõõdetud tegeliku soojuskasutuse põhjal. Enne tarbimisandmete analüüsi
tuleb mõõtmistulemustest eraldada vigased andmed.
Arveldusvõimsuse määramiseks peavad kaugkütteettevõttel olema tarbimiskoha
soojusarvesti tunniandmed vähemalt 40 päeva ulatuses aasta kõige külmemal perioodil
ajavahemikus detsembrist märtsini. Arveldusvõimuse määramisel kasutatavate andmete
vanus võib olla maksimaalselt 36 kuud ehk 3 aastat.
Kaasaegsed soojusarvestid mõõdavad lisaks soojuse kulule ka temperatuure ja
soojuskandja vooluhulka ning säilitavad mõõdetud andmeid oma mälus. Arvesteid saab
ühendada kauglugemissüsteemi või lugeda selle andmeid arvutisse kohapeal. Loetavad
tarbimisandmed on tavaliselt hetkevõimsus, eelnevalt määratud perioodi maksimumvõimsus,
soojuskandja temperatuurid, vooluhulk, jne.
Soovituslik on eelistada võimsuse kasutamise andmeid vooluhulka iseloomustavatele
andmetele. Samuti on soovituslik eelistada tunnikeskmisi võimsusandmeid lühema perioodi
(hetkelisele) võimsusandmetele.
Soojusvaheti dimensioneeritakse küll hetkelise tipptarbimise järgi, kuid kaugküttesüsteemi
jaotusvõrgu ja soojuse tootmise planeerimisel ei ole vaja sooja tarbevee hetkelist
tippvõimsustarvet täies ulatuses arvesse võtta, sest kaugküttevõrguga ühendatud hoonete
maksimaalne tarve ei ole samaaegne. Sellest tulenevalt on otstarbekas ka võimsuse
määramise alusena kasutada tunnikeskmist väärtust.
Sooja vee tarbimine varieerub suurel määral ning hetkelised ja lühiajalised tarbimistipud
võivad olla väga suured. Sooja vee tarbimine ei ole peaaegu sõltuv välisõhu temperatuurist,
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küll aga on sesoonne. Tavaliselt kasutatakse sooja vee osas kaugküttesüsteemi
dimensioneerimise alusena tunnikeskmisi tarbimisväärtusi ning taoline lähenemine sobib ka
võimsustarbe määramisel.
Lepingulise võimsuse juures arvestatava sooja vee jooksva soojendusvõimsuse saab
ligikaudselt määratleda sooja vee soojusvaheti nimivõimsuse järgi. Muude hoonete sooja vee
soojendamiseks jooksvalt vajalik soojendusvõimsus on väga varieeruv, sõltuvalt
kasutatavast sooja vee süsteemist ja kasutusviisist.
Sooja vee soojendamiseks vajalik võimsus tuleks kindlaks teha iga hoone eripärasid
arvestades. Sooja vee soojendamiseks vajalikku jooksvat võimsust saab elamute puhul
ligikaudselt hinnata sooja vee soojusvaheti nimivõimsuse järgi järgnevas tabelis esitatud
protsendimäärade järgi:
Tabel 1. Elamus tarbitava sooja vee jaoks vajaliku jooksva võimsuse hindamine.
Korterite arv
% sooja vee soojusvaheti nimivõimsusest
1
10%
2…5

15%

6…100

20%

101…

25%

Kui kaugkütteettevõte soovib tarbimisandmeid korrigeerida välisõhu võrdlustemperatuuriga
ning viia läbi tarbimisandmete kraadpäevadega korrigeerimise, siis tuleb sooja vee
tarbimisvõimsus lahutada korrigeeritavast tegelikust tarbimisvõimsusest ning see hiljem
uuesti liita korrigeeritud võimsustarbele. Just selle suhteliselt ebatäpse arvutuse tõttu ei ole
ka kraadpäevadega korrigeerimine just kõige usaldusväärsem viis võimsustarvet määrata.
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3.4 Mõõteandmete alusel võimsuse määramise näited
Arveldusvõimsuse määramiseks mõõteandmetele tuginedes võib kasutada mitut lähenemist:
1. Tegelike mõõdetud tunniandmete maksimumväärtuste kasutamine;
2. Arvutuslikule välisõhu temperatuurile vastava tarbimisvõimsuse leidmine;
3. Lühiajaliste tarbimisandmete puudumisel igakuiste arveldusandmete põhjal
arveldusvõimsuse määramine.

3.4.1 Tegelike mõõdetud tunniandmete maksimumväärtuste kasutamine
Selle meetodi rakendamine eeldab vähemalt viimasel kütteperioodil mõõdetud soojuse
tarbimise tunniandmete olemasolu. Soovitavalt võiks arveldusvõimsuse määramise aluseks
olev referentsperiood olla pikem (näiteks 3 aastat).
Arveldusvõimsuse määratlemiseks kasutatakse kas tunnikeskmiseid võimsusandmeid, tunni
maksimumvõimsust või näiteks 3 järjestikuse tunni maksimumvõimsuste keskmist. Viimasel
juhul leitakse arvestitest loetud soojuse kasutuse tunniandmetest kõige kõrgema soojuse
kasutusega kolm järjestikust tundi. Nende kolme tunni keskmine loetakse tarbimiskoha
arveldusvõimsuseks. Kolme tunni kasutamine ühe tunni keskmise võimsustarbe asemel
võimaldab vältida ning tasandada ajutisi ja lühiajalisi maksimumtarbimisi.
Lihtsaim meetod on lugeda arvesti soojuse kasutuse logist kõrgeima võimusvajadusega
väärtus. See väärtus loetakse tarbimiskoha arveldusvõimsuseks. Selline lihtsustatum meetod
sobib väiksematele kaugküttevõrkudele.
Tegelike mõõdetud tunniandmete kasutamine on laialt levinud näiteks Soome
kaugkütteettevõtetes. Meetodi kasutamise kasuks räägib selle lihtsus, kuna andmeid pole
vaja teisendada ning kokkuvõttes järgitakse reeglit – „klient maksab tegelikult tarbitava
soojuse võimsuse eest“.

3.4.2 Arvutuslikule välisõhu temperatuurile vastava tarbimisvõimsuse
leidmine
Selle meetodi eelduseks on lisaks soojusarvesti tunniandmetele ka samade tundide välisõhu
temperatuuride olemasolu. Arveldusvõimsuse leidmiseks tuleb joonistada välja
tarbimisgraafiku punktide järgi sirge, mida pikendatakse tarbimiskoha asukoha geograafilise
piirkonna välisõhu arvutusliku miinimumtemperatuurini (Eesti Projekteerimisnorm EPN 18.1
pt 3.1). Selle punkti järgi loetakse graafikult tarbimiskoha arveldusvõimsuse väärtus. Sirge
väljajoonistamisel jäetakse välja punktid, kus välisõhu temperatuur on kõrgem
kaugkütteettevõtte poolt määratud väärtusest (näiteks +3℃, +5℃ või +10℃).
Näide: Tarbimiskoha arveldusvõimsus arvutatakse välja tuginedes mõõdetud
tunniandmetele, mille alusel luuakse regressioonisirge tarbimiskoha asukoha geograafilise
piirkonna välisõhu arvutusliku miinimumtemperatuurini (antud juhul -21℃). Lisaks on välja
jäetud tarbimisandmed kõrgema kui +10℃ välisõhu temperatuuri korral. Antud tarbimiskoha
arveldusvõimsuseks määratakse 0,154MW ehk 154kW.
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Joonis 1. Arveldusvõimsuse
tunniandmeid.

määramine

regressioonianalüüsi

alusel

kasutades

3.4.3 Tunniandmete puudumisel arveldusvõimsuse määramine
Selle meetodi eelduseks on lisaks soojusarvesti igakuistele andmetele ka igakuiste välisõhu
temperatuuride olemasolu. Arveldusvõimsuse leidmiseks tuleb kõigepealt eraldada
suvekuude (juunist augustini) keskmine tarbevee soojendamiseks kuluv soojuse maht.
Kütteperioodi keskmise soojuskoormuse saab järelejäänud osa jagamisel kuu tundide
arvuga. Arveldusvõimsuse leidmiseks tuleb joonistada välja tarbimisgraafiku punktide järgi
sirge, mida pikendatakse tarbimiskoha asukoha geograafilise piirkonna välisõhu arvutusliku
miinimumtemperatuurini (Eesti Projekteerimisnorm EPN 18.1 pt 3.1). Selle punkti järgi
loetakse graafikult tarbimiskoha arveldusvõimsuse väärtus. Sirge väljajoonistamisel võib
kasutada ka vaid punkte vahemikus novembrist märtsini, sest ülejäänud kuudel ei pruugi
kõikidel päevadel vajadust kütte järele olla.
Antud meetod on kaudsem kui eelnevad kolm, seega võimalusel tuleks eelistada eelnevaid.
Näide: Tarbimiskoha arveldusvõimsus arvutatakse välja mõõdetud igakuiste soojuse
mahtude järgi. Kuu keskmise võimsuse arvutamiseks jagatakse kuu jooksul tarbitud
energiakogus kuu tundide arvuga. Kuu keskmisest võimsuse ja keskmise temperatuuri
väärtusi kasutades koostatakse regressioonisirge vastavalt tarbimiskoha asukoha
geograafilise piirkonna välisõhu arvutusliku miinimumtemperatuurini (-21℃). Antud näite
puhul on tarbimiskoha uueks arveldusvõimsuseks 73kW.
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jaan
veebr
märts
aprill
mai
juuni
juuli
aug
sept
okt
nov
dets

MWh
40,9
39,1
35,7
25,2
19,2
10,7
8,7
11,4
17
23,7
32,3
37

kW temp
55 -11
58,2 -10,3
48
-5
35 1,1
25,8 8,8
14,9 14,6
11,7 16,8
15,3 14,5
23,6 9,1
31,9 3,7
44,9 -2,2
49,7 -7,8
73,10 -21

Regressioonisirge (y = ax + b) väärtused
a=
-1,63
b=
38,89
Välisõhu arvutuslik miinimumtemperatuur
Temp.
-21 °C
Sellele vastav arveldusvõimsus
Võimsus
73 kW

Kokku 300,9
80

-21; 73

70

Võimsus, kW

60
50
40
30
y = -1,63x + 38,89
R² = 0,99

20
10
0
-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Välisõhu temperatuur, °C

Joonis 2. Arveldusvõimsuse määramine regressioonianalüüsi alusel kasutades kuuandmeid.
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4. Tarbija võimalused mõjutada võimsus- ja energiatasu
Mitmekomponendilise hinna kasutamise peamine eesmärkidest on motiveerida tarbijaid
kasutama kaugkütet efektiivsemalt, sh optimeerida nende käsutuses olevate hoonete
tarbimiskohtade soojusvõimsusi ning läbi selle muuta kogu kaugküttesüsteem tervikuna
efektiivsemaks. Lõppkokkuvõttes aitab see kaasa soojuse tootmise ja jaotamise kulude
langemisele ning muudab soojuse kulu tarbijale soodsamaks.
Tarbija saab oma käitumise ja soojussüsteemide ning hoone korrashoiuga mõjutada soojuse
tarbimise, võimusvajaduse ning soojuskandja efektiivset kasutust. Kaugkütteettevõtted
peaksid mitmekomponendilise hinnastamise rakendamisel tagama paindlikkuse
lepingutingimustes, et tarbijal oleks võimalik oma tarbimiskäitumisega mõjutada ka talle
määratud võimsus- ning energiatasu. Kliendil peab olema võimalik algatada
arveldusvõimsuse ülevaatamist, kui hoone energiatõhusust on oluliselt parandatud või on
teostatud soojussõlmes hoone energiatarbimisele mõju avaldavaid rekonstrueerimistöid.
Hoone soojustamine ja ventilatsiooniõhu soojuse taaskasutamine võimaldab kokku hoida
tarbitava soojuse hulka ja vähendab võimsusvajadust. Hoone soojussüsteemide ja –sõlme
korrasolek ja asjatundlik käit parandavad soojuskandja kasutamise efektiivsust.
Kuna võimsuse hinna arvutus on kooskõlastatud Konkurentsiametiga ning sisaldab lisaks
otsestele kuludele ka kapitalikulu ning põhjendatud tulukust, siis kliendi taotletud
arveldusvõimsuse muutus rakendub üldjuhul minimaalselt üks aasta pärast kliendi
vastavasisulise avalduse laekumist. Tegelikel mõõtmistel põhineva hinnakujunduse korral on
sel perioodil uue arveldusvõimsuse määramiseks tekkinud ka piisav mõõtmisandmete
ajalugu.
Seega saab tarbija oma käitumisega mõjutada nii tarbimist, arveldusvõimsust kui ka
soojuskandja kasutuse efektiivsust.
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5. Soojuse hinnakomponentide muutmise põhimõtted
5.1 Võimsuse hinna muutmine
Kaugkütteettevõte võib võimsuse hinda muuta üks kord aastas, kui muutub selle arvestamise
aluseks olev püsiva iseloomuga hinnakomponentide summa (kasv või kahanemine) või
kaugküttesüsteemi tarbijate summaarne arveldusvõimsus. Arveldusvõimsuse muutust võivad
põhjustada näiteks uute tarbijate liitumine, ulatusliku tarbijate hoonete rekonstrueerimise
tõttu vähenenud summaarne võimsustarve ja soojuskandjate efektiivsem kasutamine.
Võimsuse hinna muutmine vajab Konkurentsiameti eelnevat kooskõlastust vaid juhul, kui
muutub selle arvestamise aluseks olev püsiva iseloomuga hinnakomponentide summa. Kui
võimsuse hinna muutumine on tingitud vaid kaugküttesüsteemi tarbijate summaarse
arveldusvõimsuse muutumisest, siis Konkurentsiameti kooskõlastust ei ole vaja taotleda.
Võimsuse hinna muutmine jõustub, kui Konkurentsiamet on uue hinna kooskõlastanud
(esimesel juhul) ja kaugkütteettevõte selle oma kodulehel avaldanud. Tarbija
arveldusvõimsuse üle vaatamisel ja selle muutumisel tuleb tarbijat teavitada tema
tarbimiskoha uuest arveldusvõimsusest (vt. Joonis 3).

Joonis 3. Arveldusvõimsuse muutmise ülevaatamine.
Soojuskandja efektiivse kasutamise hinda võib muuta vastavalt sellele, kas seda on
arvestatud energia või võimsuse hinnas. Kui seda on arvestatud energia hinnas, siis saab
muutust rakendada nii nagu muudetakse energia hindu, kui aga võimsuse hinnas, siis üks
kord aastas.
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Kaugkütteettevõtja on kohustatud oma kliente uuest võimsuse hinnast teavitama vähemalt
üks kuu enne uue hinna kehtestamist. Esmakordselt mitmekomponendilisele
hinnakujundusele üleminekul võiks etteteatamise aeg olla pikem, näiteks 3 kuud.

5.2 Energia hinna muutmine
Kaugkütteettevõte peab energia piirhinna tõusust ette teatama vähemalt kuu. Energia
piirhinnast madalamat energia hinda võib kaugkütteettevõtja rakendada ilma seda
täiendavalt Konkurentsiametiga kooskõlastamata. Energiatasu muutmine sõltub kasutatavate
kütuste hindade muutusest.
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6. Rakendamine
Mitmekomponendilisele soojuse hinnale on soovituslik üle minna alles pärast seda, kui
tarbimiskohtadele on paigaldatud tänapäevased elektroonilised soojusarvestid. See
võimaldab mõõta tarbijate tegelikku võimsustarvet. Saadud mõõtmisandmed on õiglase
arveldusvõimsuse määramise aluseks.
Kaugkütteettevõte peab mitmekomponendilise hinnasüsteemi rakendamise soovi korral välja
töötama ettevõtte hinnakujunduse alused või metoodika ning selle kinnitama.
Vähemalt kolm kuud enne mitmekomponendilisele soojuse hinnastamisele üleminekut peab
kaugkütteettevõtja avaldama oma kodulehel võimsuse ja energia hinna kujunemise
põhimõtted.
Võimsuse hinna aluseks olevad tarbimiskohtade arveldusvõimsused fikseeritakse iga
kütteperioodi järel vastavalt ettevõtja poolt valitud meetodile. Juhul kui tarbimiskohal
teostatakse oluline hoone või küttesüsteemi rekonstrueerimine, siis uuendatakse
arveldusvõimsust ühe aasta jooksul pärast rekonstrueerimisperioodi lõppu.
Tarbimiskohtade arveldusvõimsust on soovitav muuta samal ajal võimsuse hinna
muutmisega. Ettevõttepoolne nii tariifide- kui võimsustarbimise muutmise intervall on
soovitavalt mitte väiksem kui üks aasta. Vastasel korral tekitab võimsuste ning võimsustasu
tihe muutmine kaugkütteklientide seas liigset segadust ning kannatab usaldusväärsus.
Tarbimiskohtadele, mis on kaugküttevõrguga liitunud, kuid kus pole soojust tarbitud ning
mille osas pole ka soojuse müügilepingut lõpetatud, on võimalik kasutada arveldusvõimsuse
leidmisel lepingulist võimsust, mida korrigeeritakse kaugkütteettevõtte poolt määratud
koefitsiendiga (näiteks 50% lepingulisest võimsusest). Isegi kui soojust ei tarbita, peab
kaugkütteettevõte hoidma korras tarbijat varustavat võrku ning kaitsma seda külmumise
eest. Mitmekomponendilise hinna rakendamisel on selline tarbija sunnitud otsustama, kas
soojuse müügileping lõpetada või mitte.

20

Kokkuvõte
EJKÜ töörühm on analüüsinud soojuse hinnakujundamise põhimõtteid erinevates riikides ja
jõudnud järeldusele, et ka Eestis võib enamikes kaugküttesüsteemides rakendada
mitmekomponendilist hinnastamist.
Käesolev dokument on EJKÜ soovitus mitmekomponendilise hinnastamise võimalustest ja
meetoditest. Oluline on siiski lähtuda ka ettevõtte ja kaugküttesüsteemi tegelikku olukorda ja
spetsiifikat.
Oluline on, et mitmekomponendilise hinnastamise struktuur vastaks võimalikult hästi
ettevõtja tegelike kulude struktuurile ning motiveeriks samaaegselt ettevõtjat soojust
efektiivsemalt tootma ja jaotama ning tarbijat soojust sama efektiivsemalt kasutama.
Mitmekomponendilise hinna rakendamise peamiseks eesmärgiks on soojuse kulude
vähenemine tarbija jaoks ka pikemas perspektiivis tänu soojuse tootmise, jaotamise ja
tarbimise efektiivsuse kasvule.
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