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Eesti Taastuvenergia Koda soovitab oma 2016 aasta koolituses eelistada
pelletikütet õliküttele, sest see säästab keskkonda, raha ja aega.
Küttesüsteeme on väga kalleid, mis on mugavad ja kvaliteetsed, ent
pika tasuvusajaga, aga ka soodsamaid. Igal juhul tasub enne valiku
tegemist küsida nõu spetsialistidelt, kes oskavad soovitada teile
sobivaimat ja taskukohaseimat lahendust.

Mis on pelletiküte ja millal seda eelistada?
Pellet ehk saepurugraanul on halupuu kaasaegne alternatiiv. See on
puhas, kohalik ja taastuv kütus, mis säästab nii keskkonda, raha kui
aega.

Pelletiküttele tasub mõelda eelkõige siis, kui kasutate
mõnda kallimat lahendust nagu elektri-, õli- või
gaasiküte. Eestis on enam kui 2000 majapidamist, mida
köetakse pelletitega, kuid rohkem kui 3000 elamises on
veel kasutusel õliküte. Kuna niigi kalli kütteõli hinnad
on aktsiisitõusude tõttu üha kasvamas, on õliküttest
loobumine praegu väga aktuaalne. Pelletiküte on üks
parimaid alternatiive, sest teatud juhtudel saab
olemasoleva õlikatla „ümber ehitada“ pelletikatlaks.
Selline investeering tasub end ära juba peaaegu ühe hooajaga.
Eramajale sobiv pelletipõleti maksab koos paigaldusega 1500-1700 eurot
– just selle summa hoiate te pelletiküttele üle minnes aastas kokku.
Pelletiküte on täielikult automatiseeritav ning uued pelletipõletid ja
-katlad on kasutusmugavuselt võrreldavad nii õli- kui gaasikateldega.
Samuti tasub pelletikütet kaaluda siis, kui kasutate halupuud,
mis on küll soodne, ent ebamugav. On ju väga suur vahe, kas
kulutate oma maja kütmisele 3-4 tundi iga päev või 10-15 minutit
nädalas.
Riiklikult on pelletiküte toetatav kui kohalik kütus. Kuna see loob
töökohti ning elavdab majandust, siis on selle toetuseks mitmeid
meetmeid. Võrguettevõtja Elering maksab tootjatele taastuvenergia
toetust. Lisaks maksavad taastuvenergia investeeringute toetust
vastavalt toetuste ajakavale ja ressurssidele Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) ning Kredex.
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Lisaks majanduslikule aspektile on pelletiküte ka keskkonnasõbralik.
Õli põletamisel tekkiv CO2 jääb atmosfääri pidama, kuid puitkütusest
vabanev CO2 on osa looduse ringlusest – see tarbitakse uuesti
kasvavate taimede poolt ära.
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