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keskmine õhkpumbast kallim  sarnane 
maaküttega

kõrge madal madal madal madal
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h 65 €/MWh 40 €/MWh  40 €/MWh 16 €/MWh 35 - 55 €/MWh 110 €/MWh 45 - 70 €/MWh 40 €/MWh

ee
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+sama seadmega 
sab nii kütta kui 
jahutada
+kütus (elekter) 
alati olemas

 + sobivate tingi-
muste korral efek-
tiivne

+ sõltumatu elektri 
hinnast
+keskkonasõbralik

+ sõltumatu elektri 
hinnast
+keskkonasõbralik
+rikkalik varu ko-
halikku toorainet

+ väga töökindel
+ madalad hooldu-
skulud
+ kodumaine too-
raine

+ väga töökindel
+ madalad hooldu-
skulud

+ väga töökindel
+ madalad hooldu-
skulud
+ seadmeid võima-
lik rentida

+suhteliselt odav ja 
kättesaadav kütus

ri
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ed

- hooldusmahukas 
(filtrite kulu)
-vajab talvel li-
sakütet
-suure elektrikulu 
tõttu kõrge süsini-
kukoormusega (ei 
ole keskkonna- 
sõbralik )
-hõiriv müra ja 
õhuliikumine

- rikke kõrval-
damine ülikallis
- kõrge kasutegur 
saavutatakse vaid 
40-50 kraadise väl-
jundi juures (võib 
vajada lisakütet)
-suure süsiniku-
koormusega

- kütus on tundlik 
niiskusele
- tuha äravedu 
1-2x aastas
- regulaarne hool-
dus põletile
- turul väga palju 
kõikuva kvaliteedi-
ga seadmeid

- vajab kütuse varu 
jaoks laopinda
- tuha äravedu 
- “nipirohke” tee-
ma, oskamatu ope-
raator võib sead-
me paari aastaga 
rikkuda

- õli hind väga 
ebastabiilne
- kõrge süsiniku-
koormus
- keskkonnareos-
tuse oht
-õlil ebameeldiv 
lõhn

- kütuse hind 
väga ebastabiilne, 
tõenäoliselt lisan-
duvad aktsiisid
- kõrge süsiniku-
koormus
- keskkonnareos-
tuse oht 

- tuntav gaasilõhn
- kõrge aktsiisitõu-
su risk
- hooajaline hinna-
kõikumine
-sõltuvus välisriigi 
tarneotsustest

- pole võimalik 
automatiseerida           
- lokaalküttes väga 
suur õhusaaste 
koormus peenosa-
kestega 
 - kütuse ladusta-
mine vajab palju 
ruumi

el
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5 a 10 a 15 a 20 a 15 a 20 a 25 a 10 a
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keeruline hinnata 10 a 10 a 10 a 10 a keeruline hinnata keeruline hinnata keeruline hinnata

m
är

ku
se

d

Ei sobi püsiküt-
teallikana ruumi-
desse, kus viibivad 
iniesed. Õhuliiku-
mine häirib.

Horisontaalkol-
lektor vajab 5000 
m2 kütmiseks  
18000m2 vaba 
maad; vertikaalne 
on aga väga kallis

Hea lahendus era-
mule, alternatiivina 
võib kaaluda maa-
kütet

Katlamajade ehi-
tusele on võimalik 
saada KIK-i toetust  
kuni 50% ulatuses

Põleti tuleb eesti 
põlevkiviõlile ko-
handada

Sõltub gaasitras-
si olemasolust ja 
asukohast

Inimtööjõu väga 
suur osakaal muu-
dab selle kütuse-
liigi tegelikkuses 
väga kalliks.
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